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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 12675:2017) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 226 Silniční zařízení,
jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do února 2018.

Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že některé části této normy mohou být předmětem
patentových práv. CEN za identifikaci jednoho či více těchto patentových práv nezodpovídá.

Tento dokument nahrazuje normu EN 12675:2000.

Hlavní změny provedené v této revizi jsou následující:

a)   Kapitola 1, Předmět normy: odstraněno omezení předmětu normy týkající se vyjmutí
přenosných světelných signalizačních zařízení z předmětu normy;

b)   Kapitola 1, Předmět normy: upřesněno, jak na národní úrovni zacházet se třídami;

c)   Kapitola 2, nově se odkazuje k normě EN 50556;

d)   3.9: odstraněno omezení, podle kterého mohu být světelné signály manuálně ovládány pouze
obsluhou;

e)   3.12: přejmenovány a nově uspořádány provozní režimy řadiče světelného signalizačního
zařízení;

f)    3.29: zavedena definice termínu frekvence časové základny;

g)   3.32: definice řadiče světelného signalizačního zařízení rozšířena o funkci monitorování;

h)   3.34: zavedena definice termínu logika řadiče světelného signalizačního zařízení;

i)    4.2: zobecněn požadavek na provádění vnitřních kontrol po zapnutí;

j)    4.3: zobecněn požadavek na diagnostické kontroly;

k)   4.7.1 Třída CB1: odstraněno omezení na vozidlové signální skupiny;

l)    4.9: upřesněny požadavky na bezpečnostní časy;

m)  5.2: odstraněn požadavek, aby při závažné poruše musely zůstat v provozu hodiny reálného
času a nástroje údržby;

n)   5.4: přečíslován a opraven seznam poruch, které mají být zaznamenány;

o)   6: potřebná uživatelská dokumentace omezena na dokumenty nezbytné pro bezpečný provoz
a obsluhu;

p)   6 f): prostředky programování nahrazeny nástroji;



q)   7. Přeformulovány požadavky na označování a označení štítky tak, aby se vztahovaly i na
paměť přeprogramovatelnou v místě nasazení;

r)    Příloha A: odstraněny odchylky nizozemských národních předpisů;

s)   Několik pravopisných a gramatických oprav.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Kypru, Lucemburska, Maďarska,
Makedonie, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska,
Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.



Úvod
Předmětem této evropské normy je stanovit funkčně bezpečnostní požadavky na zařízení používané
pro řízení světelných signálů. Norma se týká řízení dopravy a všech s dopravou spojených
dopravních pohybů řízených signalizací. Hlavním účelem je ochrana osob a předmětů před riziky
v silničním provozu, způsobenými konfliktními signály.

Rizika, která je nutno brát v úvahu, zahrnují následující typy možných chybných signálů, i když se
nejedná o kompletní výčet:

a)   selhání zobrazení červeného signálu;

b)   zobrazení konfliktního zeleného signálu;

c)   zobrazení nesprávného sledu signálů;

d)   selhání časování všech signálů.

Osoby, které je nutno chránit, jsou:

e)   účastníci silničního provozu, řidiči a spolujezdci ve vozidlech (včetně cestujících veřejné
dopravy), chodci, cyklisté a jezdci, tělesně postižené osoby;

f)    personál provádějící údržbu a kontrolu.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky na funkční bezpečnost řadičů světelných signalizačních
zařízení. Norma se vztahuje na světelná signalizační zařízení instalovaná trvale nebo dočasně a na
přenosná světelná signalizační zařízení s výjimkou přenosných světelných signalizačních zařízení,
která mohou řídit pouze střídavý/
kyvadlový provoz (viz definice 3.37), a nikoliv křížení vozidel ani přechody pro chodce. Pro bezpečné
řízení konfliktních dopravních pohybů vozidel i pěších, např. signalizovaných křižovatek, přechodů
pro chodce, signalizace kyvadlové dopravy, signalizace veřejné dopravy osob, jsou nezbytné řadiče
světelných signalizačních zařízení, definované v této evropské normě.

Požadavky na elektrickou bezpečnost a doplňující požadavky dopravní bezpečnosti, rozhraní
s venkovní výstrojí a zkušební metody pro ověření shody s touto evropskou normou jsou obsaženy
v EN 50556.

Pro zajištění úplné použitelnosti této evropské normy a normy EN 50556 je třeba, aby jednotlivé
národní normalizační organizace definovaly soubor tříd odpovídajících příslušným národním
požadavkům.

POZNÁMKA Národní požadavky mohou stanovovat zvláštní podmínky pro signály pro vozidla veřejné
dopravy osob a pro jakýkoliv jiný signál, který není uveden v této evropské normě.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


