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Předmluva

Tuto technickou specifikaci vypracovala technická komise CENELEC TC 37A, Ochrany před přepětím
nízkého napětí.

Týká se také praxe a zkušeností SC 9XC, Elektrické zdroje a uzemňovací systémy pro zařízení
hromadné dopravy a pomocné přístroje (pevné zařízení), technické komise CENELEC TC 9X, Elektrické
a elektronické zařízení pro železnice.

Široké téma ochrany proti přepětí v DC trakčních soustavách se musí zabývat přístupy, požadavky
a definicemi několika oborů a technických komisí (TC). Příslušné evropské normy jsou uváděny
v odkazech pro obecné definice.

Tato technická specifikace odráží běžnou praxi ochrany proti přepětí v DC trakčních soustavách,
týkající se ochrany napájecích zařízení (např. napájecí vedení, trolejové vedení, zpětné obvody,
napájecí část kolejových vozidel).

Definice a přístupy v této technické specifikaci zabývající se odpovídajícím použitím v souladu
s EN 50526-1, se proto v jistých stanoviscích liší od definic a přístupů v souboru norem EN 61643.

Znění tohoto návrhu bylo předloženo k hlasování podle vnitřních předpisů, část 2, článek 11.3.3.3.
a bylo schváleno CENELEC jako CLC/TS 50544 dne 2009-12-25.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových



práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových
práv.

Jsou stanovena tato data: 

• nejzazší datum oznámení existence CLC/TS
na národní úrovni (doa) 2010-06-25

Tato technická specifikace bude zrušena po publikaci dokumentu SC 9XC ) pojednávající o stejném
předmětu.
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1 Rozsah platnosti

Tato technická specifikace se zabývá nelineárními bezjiskřišťovými omezovači přepětí (svodiče na
bázi oxidu kovů) NP1) navržené pro omezení napěťových rázů v DC trakčních systémech o jmenovitém
napětí do 1 500 V.

Tato technická specifikace se vztahuje na ochranu zařízení.



Stejné zásady pro výběr a použití se vztahují na bezjiskřišťové omezovače přepětí v DC trakčních
systémech se jmenovitým napětím 3 000 V.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


