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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16241:2014+A1:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční
aplikace, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2017 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2016-08-08.

Tento dokument nahrazuje EN 16241:2014.

Začátek a konec změnou zavedeného nebo upraveného textu je v textu vyznačen symboly !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 2008/57/ES.

Vztah ke směrnici EU 2008/57/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro konstrukci, výrobu a zkoušení typu stavěčů
odlehlosti zdrží.

POZNÁMKA 1 Tyto požadavky nemohou být napsány dostatečně podrobně, aby bylo zajištěno dobré
dílenské zpracování a správná konstrukce. Každý výrobce je tudíž odpovědný za přijmutí všech
nezbytných kroků pro zajištění, že kvalita dílenského zpracování a konstrukce jsou takové, jak
zaručuje správná technická praxe.

Je platná pro dvojčinné stavěče odlehlosti zdrží navržené pro řízení odlehlosti špalíku (botky)
od jízdní plochy (kola) u vozidel brzděných špalíkovou brzdou s konvenčními brzdovými válci
a tyčovím, a nebere v úvahu rozchod kolejí.

POZNÁMKA 2 Termín používaný UIC pro toto zařízení je „stavěč brzdového tyčoví“.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


