
 © Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2015 96582 
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
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Drážní zařízení – Systém dálkového rádiového 
řízení trakčního vozidla pro nákladní dopravu 

ČSN 
EN 50239 
OPRAVA 1 
34 1525 

 idt EN 50239:1999/AC:2012-08 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 50239:2001 je českou verzí opravy EN 50239:1999/AC:2012-08. Překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 50239:2001 is the Czech version of the Corrigendum EN 50239:1999/AC:2012-08. 
It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN 50239 (34 1525) Drážní zařízení – Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro nákladní 
dopravu z června 2001 se opravuje takto: 

Do normy se vkládá následující příloha:  

Příloha D (normativní) 

Zvláštní národní podmínky 

Národní charakteristika nebo praxe, kterou ani po dlouhé době nelze změnit, např. klimatické podmínky, podmínky 
elektrického uzemnění. 

POZNÁMKA Jestliže ovlivňuje harmonizaci, tvoří součást EN (a HD v CENELEC) harmonizačního dokumentu. 

Pro země, ve kterých příslušné zvláštní národní podmínky platí, jsou tato ustanovení normativní. Pro ostatní 
země jsou informativní. 

Článek  Zvláštní národní podmínky 

9.2.1.1 Rumunsko 

 Omezení rozsahu teplot musí být nahrazeno následovně: 

 Omezení: 
– nabíjení baterií při –25 °C až +45 °C; 
– vybíjení baterie při –25 °C až +45 °C; 
– uskladnění baterie do minimální teploty –25 °C 
– radiová komunikace a řídící jednotky trakčního vozidla –25 °C až +70 °C 
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 Švédsko  

 Omezení rozsahu teplot musí být nahrazeno následovně: 

 Omezení: 
– nabíjení baterií při 0 °C až +45 °C; 
– vybíjení baterie při –35 °C až +45 °C; 
– uskladnění baterie do minimální teploty –35 °C 
– radiová komunikace a řídící jednotky trakčního vozidla –35 °C až +60 °C 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135283 

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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