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Předmluva

Tento dokument (EN 15194:2009+A1:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 333 Jízdní kola,
jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2012 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 2012.

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 A1 schválenou CEN dne 2011-10-08.

Tento dokument nahrazuje EN 15194:2009.



Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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, Španělska, Švédska, Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma uvádí požadavky na jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem (EPAC).

Tato evropská norma byla vypracována jako reakce na celoevropskou poptávku. Jejím cílem je
poskytnout normu pro posuzování typu jízdních kol s pomocným elektrickým pohonem, která jsou
vyloučena ze schvalování typu podle směrnice 2002/24/EC.

Vzhledem k omezení elektrického napětí 48 V DC, neexistují žádné zvláštní požadavky na EPAC
s ohledem na ochranu proti úrazu elektrickým proudem.

EPAC jsou vozidla, která využívají stejné dopravní plochy jako automobily, nákladní auta a motocykly,
tedy především ulici. Z tohoto důvodu mají výrobky z hlediska zkoušení EMC stejné základní
podmínky. Kapitola 8 směrnice ES 97/24 obsahuje velmi vysokou hodnotu pro zkoušku odolnosti
elektronických součástek s 30 V/m, nicméně na základě oblasti použití záleží na její implementaci.
Elektromagnetické rušení elektronického systému EPAC v rámci veřejné silniční dopravy by mohlo
znamenat pro uživatele EPAC značné riziko z hlediska bezpečnosti. EN 61000-6-1 a také EN 61000-6-3
jsou platné normy pro zařízení používaná v obytném a obchodním prostředí a v prostředí lehkého
průmyslu, kde se nedosahuje hodnot pro zkoušku odolnosti EMC, která je nezbytná v oblasti silniční
dopravy. Podle těchto norem se zkouška odolnosti EMC elektrických a elektronických systémů bude
provádět pouze s 3 V/m, což je desetina požadavků uvedených ve směrnici ES 97/24. Tyto normy
nejsou vhodné pro dosažení naléhavé a potřebné úrovně bezpečnosti.

1 Předmět normy

Tato evropská norma je určena pro typy jízdních kol s pomocným elektrickým pohonem a s
maximálním trvalým jmenovitým výkonem 0,25 kW, přičemž výkon se postupně snižuje a nakonec se
přeruší, jakmile vozidlo dosáhne rychlosti 25 km/h nebo dříve, jestliže cyklista přestane šlapat.

Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost a metody zkoušení pro posuzování
konstrukce a sestavy jízdních kol s pomocným elektrickým pohonem a dílčích sestav zařízení
s napětím baterie až do 48 V DC nebo vestavěné nabíječky o vstupním napětí 230 V.

Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení systémů řízení výkonu motoru,
elektrických obvodů včetně nabíjecího systému pro posuzování konstrukce a sestavy jízdních kol
s pomocným elektrickým pohonem a dílčích sestav zařízení o napětí nejvýše 48 V DC nebo vestavěné
nabíječky baterie o vstupním napětí 230 V.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


