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Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall and
standard wall - Guide
to use

Applications ferroviaires - Câbles à comportement au feu spécifié pour matériel roulant ferroviaire -
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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50355:2003. Evropská norma EN 50355:2003 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50355:2003. The European Standard
EN 50355:2003 has the status of a Czech Standard.
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Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 50264 soubor (34 7661) Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti
požáru - Jmenovitá tlouš»ka

ČSN EN 50306 soubor (34 7662) Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti
požáru - Redukovaná tlouš»ka izolace

ČSN EN 50343 (34 1570) Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro kladení kabelů (idt EN 50343:2003)

Vypracování normy

Zpracovatel: ENORMY-SERVIS, IČ 69825157, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička
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EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 50355
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Září 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.20, 29.060.20, 45.060.01
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností
proti požáru - Redukovaná a jmenovitá tlouš»ka izolace -
Pokyn pro použití
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire
performance - Thin wall and standard wall - Guide to use
 
Applications ferroviaires - Câbles à
comportement
au feu spécifié pour matériel roulant
ferroviaire -
Isolation mince et d’épaisseur normale -
Guide
d’emploi

Bahnanwendungen - Kabel und Leitungen für
Schienenfahrzeuge mit verbessertem
Verhalten im
Brandfall - Reduzierte Isolierwanddicken und
Standard-Isolierwanddicken - Leitfaden für
die
Verwendung

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2002-06-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské
normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.



Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a
kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CENELEC
Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel
© 2003 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                           Ref. č. EN
50355:2003 E
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Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 20 „Elektrické kabely“ pracovní
skupinou WG 12 „®elezniční kabely“ jako součást prací v CENELEC TC 9X „Elektrické a elektronické
aplikace pro železnice“.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN
50355 dne 2003-06-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2004-0-
-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2006-06-01

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě jsou přílohy A a B informativní.

-- Vynechaný text --


