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Předmluva
Tento dokument (EN 14750-2:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „®elezniční aplikace",
jejíž sekretariát zajiš»uje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2006 dát 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 prosince 2006.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice 2004/17/EC Evropského
parlamentu a Rady ze dne 31. března 2004 koordinující zprostředkovací postupy subjektů ve vodním,
energetickém, dopravním a telekomunikačním sektoru1).



Tato řada evropských norem sestává z následujících částí:

-    EN 14750-1 ®elezniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část
1: Parametry pohodlí;

-    EN 14750-2 ®elezniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část
2: Typové zkoušky.

–      V souvislosti s touto řadou existují dvě další řady norem zabývající se klimatizací kolejových
vozidel:

–      EN 13129-1 ®elezniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Část 1:
Parametry pohodlí;

–      EN 13129-2 ®elezniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Část 2: Typové
zkoušky;

–      EN 14813-1 ®elezniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1:
Parametry pohodlí;

–      EN 14813-2 ®elezniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové
zkoušky.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.

_______________
1)    Úřední věstník č. L 134 ze dne 30.4.2004.
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Úvod
Předmětem této evropské normy je stanovení programů a zkušebních metod pro ověření
klimatizačních zařízení, stanovených v EN 14750-1.

Pokud je nutné upravit požadavky z provozních potřeb vozidla, pak tyto požadavky musí být podrobně
uvedeny ve smluvní specifikaci. Tato evropská norma platí, pokud nejsou ve smluvní specifikaci
upřesňující doložky.

1 Předmět normy
Tato evropská norma platí pro příměstská a/nebo regionální kolejová vozidla a také pro vozidla metra
a tramvajová vozidla vybavená chladicími a/nebo vytápěcími/větracími systémy. Tato evropská norma
se nevztahuje na vozidla hlavních tratí a stanoviště strojvedoucího/řidiče, která jsou zvažována v



samostatných evropských normách.

Tato evropská norma stanovuje metody měření parametrů pohodlí pro oddílové nebo velkoprostorové
vozy (jednopodlažní nebo dvoupodlažní).

Parametry pohodlí a jejich tolerance uvedené v této evropské normě jsou stanoveny v EN 14750-1.

-- Vynechaný text --


