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Národní předmluva

Upozornění na používání této normy
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Změny proti předchozí normě
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„neutrální úsek“. Současně byly na tyto neutrální úseky v kapitole 5 upřesněny požadavky. V kapitole



3 byly upraveny české termíny 3.4, 3.8, 3.15 a 3.20. Do článku 3.21 byly doplněny nové kategorie
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indukční a kapacitní účiník. V kapitole 10 byly upřesněny požadavky na harmonické a dynamické jevy,
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a v článku 11.3.2 požadavky na automatické opětné zapínání po zkratech na vedení. Jako nová byla
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posuzování přepětí v příloze C.
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Předmluva

Text dokumentu (EN 50388:2012) vypracovala subkomise SC 9XC Elektrické napájecí a uzemňovací
systémy pro zařízení veřejné dopravy a pomocné přístroje (pevná trakční zařízení) technické komise
CENELEC TC 9X Elektrická a elektronická drážní zařízení. Týká se také odborné náplně subkomise
SC 9XB Elektromechanické materiály použité na drážních vozidlech.

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) 2013-02-13
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-02-13

Tento dokument nahrazuje EN 50388:2005 + opravu z května 2010.

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

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu, a pokrývá základní požadavky směrnic EU.

Pokud jde o vztah ke směrnicím EU, viz informativní přílohu ZZ, která je nedílnou částí tohoto
dokumentu.

Modifikace a změny tratí TSI musí být prováděny v rámci postupu, který se vztahuje k právnímu
statutu tratí HS TSI a CR TSINP1).

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma stanoví požadavky pro kompatibilitu drážních vozidel s infrastrukturou ve
vztahu ke:

koordinaci zásad ochrany mezi napájením a hnacími jednotkami, zejména pokud jde o selektivitu při zkratech;●

koordinaci výkonu instalovaného na trati a výkonu odebíraného vlaky;●

koordinaci rekuperačního brzdění hnací jednotky a schopnosti napájení pojmout rekuperovanou energii;●

koordinaci týkající se chování harmonických.●

Tato evropská norma se zabývá definováním napájení a požadavky na jeho kvalitu na rozhraní mezi



hnacími jednotkami a pevnými trakčními zařízeními.

Tato evropská norma specifikuje rozhraní mezi drážními vozidly a elektrickými pevnými trakčními
zařízeními v rámci napájecí soustavy. O interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým
vedením pojednává EN 50367. Interakce se subsystémem „řízení a zabezpečení“ (zejména návěštění)
není předmětem této normy.

Požadavky jsou uvedeny pro tratě TSI (jak vysokorychlostní, tak konvenční) a pro klasické tratěNP2).

Pokud jsou u klasických tratí uvedeny hodnoty, jsou to hodnoty pro stávající evropské sítě. Maximální
hodnoty, které jsou uvedeny mimo těchto hodnot, platí pro předpokládaný vývoj infrastruktury
transevropských železničních sítí.

Norma se týká následujících elektrických trakčních soustav:

železničních drah;●

systémů hromadné dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou, které jsou integrovány s železničními dráhami;●

systémů pro přepravu materiálů, které jsou integrovány s železničními dráhami.●

Tato norma neplatí zpětně pro drážní vozidla, která jsou již v provozu.

Norma uvádí informace o parametrech elektrizace, které umožňují společnostem provozujícím
vlakyNP3), aby po konzultaci s výrobci drážních vozidel potvrdily, že v elektrizované soustavě nebude
docházet z důvodů vyplývajících z těchto parametrů k žádnému rušení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


