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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 45.060.01  Duben 2023 

Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních 
vozidel 

ČSN 
EN 50155 
ed. 5 
OPRAVA 1 
33 3555 

 

Corrigendum 

ČSN EN 50155 ed. 5 (33 3555) Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel z června 2022  
se opravuje takto: 

Tabulka 12 se zrušuje a nahrazuje se takto: 

Tabulka 12 – Třídy přepínání napájení 

Třída Požadavky Charakteristické 
kritérium 

Doba trvání  
podpětí 

C1 Od Un do 0,6 Un a zpět do Un  
(bez přerušení) A 

100 ms 
(viz obrázek 11) 

C2 

Během přerušení napětí v okamžiku Un 
POZNÁMKA Přerušení napájení je přerušením 
obvodu a ne zkratem (podmínka „vysoká 
impedance“) 

B 
30 ms 

(viz obrázek 12) 

V případě třídy C1 není vyžadována žádná další zkouška, pokud zkouška podpětím byla úspěšná.  

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík 

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 požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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