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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 50121-4:2016) vypracovala technická komise CLC/TC 9X Elektrická
a elektronická drážní zařízení.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2017-07-24
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2019-10-24
Tento dokument nahrazuje EN 50121-4:2015.

EN 50121-4:2016 obsahuje následující podstatné technické změny proti EN 50121-4:2006:

–    upřesnění rozsahu platnosti (kapitola 1);

–    uvádí se datované normativní odkazy (kapitola 2);

–    zavádí se nová definice (kapitola 3);

–    stanovuje se požadavek na emisi v rozšířeném kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 6 GHz v souladu
s EN 61000-6-4;

–    stanovuje se požadavek na odolnost v rozšířeném kmitočtovém rozsahu 5,1 GHz až 6 GHz.

EN 50121-4:2016 obsahuje následující podstatné technické změny proti EN 50121-4:2015:

–    revizi přílohy ZZ.

Tuto evropskou normu je třeba používat spolu s EN 50121-1.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením pro volný obchod a pokrývá základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Tato norma tvoří část 4 souboru evropských norem EN 50121, které jsou vydány pod společným
názvem Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita. Tento soubor se sestává z následujících
částí:

–    Část 1: Obecně;

–    Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí;

–    Část 3-1: Drážní vozidla – Vlak a celkové vozidlo;

–    Část 3-2: Drážní vozidla – Zařízení;

–    Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení;



–    Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy.



Úvod
Tato evropská norma byla připravena jako norma výrobku.

Definuje požadavky zkoušky odolnosti a emise pro zařízení definované v rozsahu platnosti v relaci
s elektromagnetickými rušeními, o kterých se předpokládá, že se vyskytují na dráhách. Požadavky na
zkoušky představují především základní požadavky elektromagnetické odolnosti a byly vybrány pro
zajištění odpovídající úrovně odolnosti zařízení instalovaných na dráhách.

Požadavky zkoušky jsou stanoveny pro každý posuzovaný vstup/výstup.

Na otázky bezpečnosti se tato norma nevztahuje.

Ve zvláštních situacích, kdy úroveň rušení může přesáhnout úrovně podle této normy, např. ve
speciálních lokalitách, nebo pokud je používán ruční vysílač v těsné blízkosti zařízení, mohou být
vyžadována zvláštní ochranná opatření.



1 Rozsah platnosti
Tato evropská norma platí pro zabezpečovací a sdělovací zařízení, která jsou instalována v drážním
prostředí. Zabezpečovací a sdělovací zařízení umístěná na drážních vozidlech jsou pokryta EN
50121-3-2:2016, zabezpečovací a sdělovací zařízení umístěná v trakční napájecí stanici a připojená
k zařízení trakční napájecí stanice jsou pokryta EN 50121-5:2016.

Tato evropská norma stanovuje meze pro emisi a odolnost a určuje funkční kritéria pro
zabezpečovací a sdělovací zařízení (S&T) (včetně napájecích systémů spadajících do S&T), která
mohou rušit jiná zařízení v drážním prostředí nebo zvětšovat celkové emise v drážním prostředí nad
meze definované v příslušné normě a vystavovat tak zařízení vně drážního systému riziku způsobení
elektromagnetické interference (EMI).

Úrovně odolnosti stanovené touto normou platí pro:

–    životně důležitá zařízení, jako je blokování nebo povelová a ovládací zařízení;

–    přístroje v zóně 3 m;

–    vstupy/výstupy přístrojů v zóně 10 m s napojením v zóně 3 m;

–    vstupy/výstupy přístrojů v zóně 10 m s délkou kabelů > 30 m.

Jiné přístroje nespadající alespoň do jednoho z těchto případů by měly vyhovovat EN 61000-6-2.

Je-li vstup/výstup určen pro účely vysílání nebo příjmu radiokomunikací (záměrná vyzařování, např.
systémy
odpovídače), pak na komunikačním kmitočtu podle definice ITU meze emise a odolnosti uvedené
v této normě neplatí.

Meze odolnosti neplatí ve vyjmutých pásmech podle definice odpovídajících norem pro EMC
vztahujících se na vysokofrekvenční zařízení.

Tato norma nestanovuje základní požadavky na bezpečnost obsluhy zařízení, jako je ochrana před
úrazem elektrickým proudem, nebezpečné manipulace, koordinace izolace a s tím spojené
dielektrické zkoušky. Požadavky byly vyvinuty a aplikují se na soubor zařízení pracujících při
normálních provozních podmínkách. Poruchové podmínky zařízení nebyly brány v úvahu.

Uvažovaný kmitočtový rozsah je od DC do 400 GHz. Na kmitočtech, pro které nejsou žádné
požadavky specifikovány, se měření nemusí provádět.

Pro výrobky v rozsahu platnosti EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 nebo EN 61000-3-12
platí také požadavky těchto norem.

Tato specifická opatření je třeba používat ve spojení s obecnými opatřeními uvedenými
v EN 50121-1:2016.

Úrovně odolnosti a emise samy o sobě nezaručují, že začlenění zařízení bude nutně uspokojující.
Norma nemůže pokrýt všechny možné konfigurace zařízení, zkušební úrovně jsou však dostačující
pro dosažení dostatečné EMC ve většině případů.

 



 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


