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Evropská předmluva
Text dokumentu (EN 50124-1:2017) 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) 2018-02-06
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-02-06
Tento dokument nahrazuje EN 50124-1:2001, EN 50124-1:2001/A1:2003
a EN 50124-1:2001/A1:2005 NP1).

V porovnání s EN 50124-1:2001 obsahuje EN 50124-1:2017 tyto významné technické změny:

–    rozsah platnosti byl rozšířen, aby byly zahrnuty nadmořské výšky vyšší než 2 000 m nad hladinou
moře;

–    byly zahrnuty související požadavky, zejména nový článek 5.4, tabulka A.9 a tabulka A.10.

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

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

Pokud jde o vztah se směrnicí (směrnicemi) EU, viz informativní příloha ZZ, které je nedílnou částí
tohoto dokumentu.



Úvod
Zvláštní podmínky vyskytující se u drážních zařízení a skutečnost, že zařízení, které je předmětem
této normy, spadá do rozsahu platnosti jak souboru EN 60071 (vypracovaného CLC/SR 28), tak
EN 60664-1 (vypracované CLC/SR 109), vedly k rozhodnutí vytvořit z těchto dokumentů
a z EN 60077-1 (vypracované CLC/TC 9) jediný referenční dokument pro všechny normy platné pro
celou oblast drah.

EN 50124 se skládá ze dvou částí:

?    EN 50124-1 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné
vzdálenosti
a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení;

?    EN 50124-2 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím.

Tato část 1 spolu s EN 50124-2 umožňuje při dimenzování vzdušných vzdáleností vzít v úvahu
výhody, vyplývající z existence ochrany proti přepětí.

1 Rozsah platnosti
Tato evropská norma pojednává o koordinaci izolace drážních zařízení. Platí pro zařízení použitá
v zabezpečovacích systémech, na drážních vozidlech a pro pevná trakční zařízení.

Koordinace izolace se týká volby, dimenzování a vzájemného vztahu mezi izolací jak uvnitř zařízení,
tak mezi jeho částmi. Při dimenzování izolace se berou v úvahu elektrická namáhání a podmínky
okolního prostředí. Pro tytéž podmínky a tatáž namáhání je dimenzování stejné.

Cílem koordinace izolace je zabránit zbytečnému předimenzování izolace.

Tato norma stanoví:

–    požadavky na vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro zařízení;

–    obecné požadavky na zkoušky týkající se koordinace izolace.

Termín zařízení se vztahuje na úsek, jak je definován v 3.3; může platit pro systém, subsystém,
přístroj, část přístroje, nebo pro fyzickou realizaci ekvipotenciálního vedení.

Tato norma se nevztahuje na:

–    vzdálenosti pevnou nebo kapalnou izolací;

–    vzdálenosti v plynech jiných než vzduch;

–    vzdálenosti ve vzduchu jiného než atmosférického tlaku;

–    zařízení používaná v extrémních podmínkách.

Normy výrobků se mají řídit touto kmenovou normou.



Mohou však oprávněně stanovit odlišné požadavky z důvodu bezpečnosti a/nebo bezporuchovosti,
např. pro zabez-
pečovací systémy a/nebo z důvodu zvláštních pracovních podmínek samotného zařízení, např.
u trolejových
vedení, která mají odpovídat EN 50119.

Tato norma rovněž uvádí ustanovení pro dielektrické zkoušky (typové nebo výrobní kusové) zařízení
(viz příloha B).

POZNÁMKA Pro systémy, které jsou z důvodu bezpečnosti kritické, jsou potřebné zvláštní
požadavky. Tyto požadavky jsou uvedeny v EN 50129, normě výrobku zabývající se zabezpečovacími
systémy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Změna uvedená jako EN 50124-1:2001/A1:2005 byla ve
skutečnosti vydána jako
EN 50124-1:2001/A2:2005 a do soustavy ČSN byla zavedena jako ČSN EN 50124-1/A2:2005.


