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Záznamník obrazových dat událostí při nehodách
silničních vozidel –
Část 1: Základní požadavky

ČSN
EN 63005-1

36 8688

idt IEC 63005-1:2017

Event video data recorder for road vehicle accidents –
Part 1: Basic requirements

Enregistreurs de données vidéo pour l,identification et l,analyse des causes des accidents des
véhicules routiers –
Partie 1: Exigences de bases

Ereignis Video Daten Recorder für Unfälle von Straßenfahrzeugen –
Teil 1: Generelle Anforderungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 63005-1:2017. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 63005-1:2017. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje základní požadavky na záznamníky obrazových dat událostí (EVDR) při
nehodách silničních vozidlech, které se používají k identifikaci a analýze příčin nehod založených na
záznamech z kamer umístěných v přední části vozidla a další informace získané před a po
událostech.

Kromě záznamu z kamery a chování vozidla mohou tato zařízení zaznamenávat boční a/nebo zadní
obrazová data pro zlepšení funkce při určování příčin nehod a analyzování kolizních událostí.

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-1:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí –
Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad

IEC 60068-2-6 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6:
Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

IEC 60068-2-27:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-27 ed. 2:2010 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí –



Část 2-27: Zkoušky – Zkouška Ea a návod: Rázy

ISO 12233 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 62133 ed. 2 (36 4379) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné
nekyselé elektrolyty – Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové
články a pro přenosné baterie z nich sestavené

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této
normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání
nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 mezinárodní
normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČ 06578705

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


