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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50264  -2-2:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50264  -2-2:2008. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-03-01 se nahrazuje ČSN EN 50264  -3 (34 7661) z března 2003, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2011-03-01 dosud platná ČSN EN 50261-3 (34 7661)
z března 2003, v souladu s předmluvou k EN 50264  -2-2:2008.
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Norma nahrazuje EN 50264  -3:2002 (34 7661) z roku 2003. Tato norma je součástí nově vzniklého
souboru pěti norem. Část 2-2 popisuje požadavky pro konstrukci a rozměry vícežilových kabelů.
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Úvod

EN 50264 zahrnuje kabely z bezhalogenových materiálů pro použití pro drážní zařízení. Je rozdělena
do 5 částí pod základním názvem „Drážní zařízení – Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se
speciální odolností proti požáru“:

Část 1: Všeobecné požadavky;

Část 2-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací – Jednožilové kabely;

Část 2-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací – Vícežilové kabely;

Část 3-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry – Jednožilové kabely;

Část 3-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry – Vícežilové kabely.

Informace týkající se výběru a instalace kabelů včetně proudové zatížitelnosti se naleznou v EN 50355
a v EN 50343. Postup pro výběr průřezů kabelů zahrnující redukční součinitele pro okolní teplotu a typ
instalace je popsán v EN 50343.

Zvláštní zkušební metody popsané v EN 50264 jsou uvedeny v EN 50305.

Část 1 – Všeobecné požadavky, obsahuje více obsáhlý úvod k EN 50264 a měl by se používat spolu
s touto částí 2-2.

1 Rozsah platnosti

Norma EN 50264-2-2 předepisuje požadavky pro konstrukci a rozměry vícežilových kabelů
následujících typů a jmenovitých napětí:

300 V/500 V Stíněné nebo nestíněné (1 mm2, 1,5 mm2 a 2,5 mm2, počet žil od 2 do 40);●

0,6 kV/1 kV Stíněné nebo nestíněné (1 mm2 až 50 mm2), 2, 3 a 4 žíly)●

POZNÁMKA 1 Pro každý typ kabelu nejsou definovány všechny rozměry nebo počty žil.

Všechny kabely mají pocínovaná měděná jádra třídy 5 podle EN 60228, bezhalogenovou izolaci
a bezhalogenový plášť. Používají se pro drážní vozidla jako pevné instalace nebo instalace
s omezenou možností ohybu kabelu při provozu. Požadavky jsou stanoveny pro trvalou teplotu jádra
nepřesahující 90 °C a maximální teplotu pro zkratové podmínky 200 °C při době zkratu 5 sekund.



Při požáru kabely vykazují speciální vlastnosti s ohledem na maximální dovolené šíření plamene
a maximální dovolené emise kouře a toxických plynů.

EN 50264-2-2 by se měla používat v kombinaci s částí 1 „Všeobecné požadavky“.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


