Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Ordin nr. 1408/2006 din 27 iulie 2006

Ordinul nr. 1408/2006 privind aprobarea Normei tehnice feroviare
Vehicule feroviare. Iluminatul electric al vehiculelor feroviare destinate
transportului de c tori. Cerin e pentru proiectare
În vigoare de la 17 noiembrie 2006
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 18 octombrie 2006. Nu exist modific ri pân la 24
iulie 2014.
În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) a treia liniu din anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare i
func ionare a Autorit ii Feroviare Române - AFER" la Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 privind
organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea
Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i
Turismului, cu modific rile i complet rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:
Art. 1. - Se aprob Norma tehnic feroviar "Vehicule feroviare. Iluminatul electric al vehiculelor
feroviare destinate transportului de c tori. Cerin e pentru proiectare", prev zut în anexa*) care face
parte integrant din prezentul ordin.
*) Anexa se public ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 bis în afara
abonamentului, care se poate achizi iona de la Centrul pentru rela ii cu publicul al Regiei Autonome
"Monitorul Oficial", Bucure ti, os. Panduri nr. 1.
Art. 2. - Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplic în activit ile de proiectare,
construc ie i modernizare a vehiculelor feroviare destinate transportului de c tori de c tre operatorii
economici autoriza i ca furnizori feroviari de produse/servicii, la întocmirea temelor de proiectare i a
caietelor de sarcini de c tre operatorii de transport feroviari de c tori, precum i în activit ile de
avizare documenta ie, încerc ri, omologare/certificare de c tre Autoritatea Feroviar Român AFER.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage r spunderea juridic potrivit legii.
Art. 4. - Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - Prezentul ordin intr în vigoare în termen de 30 de zile de la data public rii.

Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului,
Radu Mircea Berceanu

Bucure ti, 27 iulie 2006.
Nr. 1.408.
ANEX
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Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Norm tehnic din 27 iulie 2006

Norma tehnic feroviar "Vehicule feroviare. Iluminatul electric al
vehiculelor feroviare destinate transportului de c tori. Cerin e pentru
proiectare" din 27.07.2006
În vigoare de la 17 noiembrie 2006
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855bis din 18 octombrie 2006. Nu exist modific ri pân la 24
iulie 2014.
NTF nr. 55-001:2006
Norma tehnic feroviar are caracter obligatoriu.
PREAMBUL
Prezenta norm tehnic feroviar stabile te cerin ele tehnice pentru proiectarea sistemului de
iluminat electric pentru materialul rulant de cale ferat destinat transportului de persoane.
La baza elabor rii prezentei norme tehnice feroviare au stat prevederile din fi a UIC 555 OR/1978
"Iluminatul electric al materialului rulant pentru c tori", SR EN 13272/2002 "Aplica ii feroviare Iluminatul electric pentru materialul rulant din sistemele de transport public", fi a UIC 651 OR/2002
"Structura cabinelor de conducere a locomotivelor, automotoarelor, trenurilor automotoare i
vagoanelor pilotate având diferite moduri de trac iune", precum i celelalte precizate în documentele
de referin .
Norma tehnic feroviar se utilizeaz de c tre atelierele de proiectare a vehiculelor feroviare
destinate transportului de c tori, constructorii vehiculelor feroviare destinate transportului de c tori
precum i de c tre operatorii de transport feroviar, pentru întocmirea caietelor de sarcini necesare
construirii unor noi tipuri de vehicule feroviare sau moderniz rii celor existente.
Cifrele din parantezele drepte din cuprinsul normei tehnice feroviare indic num rul de ordine al
documentelor de referin din anex .
1. GENERALIT I
1.1. Scop
Prezenta norm specific condi iile de proiectare ale sistemelor de iluminat electric din interiorul
materialului rulant feroviar destinat transportului de c tori.
Proiectarea sistemelor de iluminat electric trebuie s aib în vedere în principal cerin ele legate de
utilizare i securitate. Suplimentar fa de aceste cerin e, proiectarea trebuie s aib în vedere
asigurarea confortului i a unei ambian e vizuale pl cute.
1.2. Domeniu de aplicare
Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplic de proiectan ii vehiculelor feroviare
destinate transportului de c tori, constructorii acestor vehicule feroviare, precum i de c tre
operatorii de transport feroviar, la întocmirea caietelor de sarcini pentru noile tipuri de vehicule
feroviare i la modernizarea celor existente. Prevederile normei feroviare se pot aplica i vehiculelor
pe ine destinate transportului de mas (metrou, tramvaie, vehicule feroviare u oare). Alimentarea cu
energie electric a sistemelor de iluminat nu face obiectul prezentei norme tehnice feroviare.
1.3. Clasa de risc
Clasa de risc în care se încadreaz serviciul de proiectare a sistemului de iluminat care face
obiectul prezentei norme, este 2A.
1.4. Defini ii
Pentru scopul prezentei norme feroviare, termenii de specialitate se definesc dup cum urmeaz :
1.4.1. Defini ii pentru caracteristici
a). luminan (într-o direc ie dat , într-un punct dat al suprafe ei)
M sura fizic a stimulului care produce senza ia de str lucire, exprimat prin intensitatea luminoas
într-o direc ie dat , pe unitatea de arie a unei suprafe e emi toare, transmi toare sau reflectante.
Este raportul dintre intensitatea luminoas a luminii emise sau reflectate într-o direc ie dat , de un
element de suprafa
i aria proiec iei ortogonale a elementului pe aceea i direc ie [4].
Simbol: L
Unitate de m sur : candel pe metru p trat (cd/m2)
b). flux luminos
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M rime derivat din fluxul energetic radiant (puterea radiant ) prin evaluarea radia iei pe baza
ac iunii sale asupra observatorului fotometric de referin al Comisiei Interna ionale pentru Iluminat CIE - [5].
Este puterea luminii emise de o surs sau primit de o suprafa .
Simbol: FI
Unitate de m sur : lumen (lm)
c). iluminare
Raportul dintre fluxul luminos ce cade pe o suprafa
i suprafa a iluminat [1].
Simbol: E
Unitate de m sur : lux (lx) = lm/m2
NOTA 1 : Iluminarea a fost cunoscut anterior ca nivelul sau valoarea ilumin rii
NOTA 2 : Orientarea suprafe ei poate fi definit : orizontal, vertical etc.
d). iluminare medie
Valoarea medie a ilumin rii pe o suprafa

considerat [5].

NOT : În practic , aceasta poate fi ob inut din fluxul luminos total incident pe suprafa a împ it la
aria total a acestei suprafe e, fie din media ilumin rilor punctuale într-un num r reprezentativ de
puncte pe suprafa .
Simbol: E

Unitate de m sur : lux (lx)
e). iluminare minim
Valoarea cea mai mic a ilumin rii în orice punct de referin pe suprafa a considerat [5].
Simbol: E(min)
Unitate de m sur : lux (lx) = lm/m2
f). iluminare maxim
Valoarea cea mai mare a ilumin rii în orice punct de referin pe suprafa a considerat [5].
Simbol: E(max)
Unitate de m sur : lux (lx) = lm/m2
g). uniformitatea ilumin rii/factor de uniformitate a ilumin rii
Raportul dintre iluminarea minim i iluminarea medie pe o suprafa [5].
NOT : Se utilizeaz i raportul dintre iluminarea minim
fapt trebuie precizat în mod explicit.

i iluminarea maxim , caz în care acest

h). contrast
Percep ie subiectiv a diferen ei în aspectul a dou sau mai multe p i ale unui câmp vizual, privite
simultan sau succesiv (astfel: contrast de culoare, contrast de str lucire, contrast de lumin , contrast
de simultaneitate, contrast succesiv etc.) [1].
NOT : Contrastul poate fi de asemenea exprimat în sens fizic, exemplu contrastul luminan ei.
i). câmp vizual
Locul obiectelor i punctelor în spa iu care pot fi percepute când capul i ochii sunt inu i într-o
pozi ie fix [7].
NOT : Trebuie precizat dac câmpul vizual este monocular sau binocular.
j). orbire
Efect asupra vederii în care se produce (se simte) un disconfort sau o reducere a capacit ii de a
distinge detalii sau obiecte, cauzate de o distribu ie necorespunz toare de luminan e sau de contraste
excesive [5].
k). orbire fiziologic /perturbatoare
Orbire care produce un oc vizual [5].
NOT : Orbirea fiziologic poate fi produs direct sau prin reflexie.
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l). orbire psihologic /de disconfort
Orbire care produce disconfort, f

a deranja în mod obligatoriu vederea obiectelor [5].

NOT : Orbirea psihologic poate fi produs direct sau prin reflexie.
m). aspectul culorii
Cromatica unui iluminant (surs de lumin ) [1].
n). temperatura culorii
Temperatura la care trebuie înc lzit radiatorul integral (corp negru/radiator Planck) care emite
radia ie de aceea i cromatic cu sursa de lumin avut în vedere [5].
Simbol: T(c)
Unitate de m sur : Kelvin (K)
o). redarea culorii
Efectul unui iluminant asupra aspectului culorii obiectelor pe care cade, prin comparare con tient
sau incon tient cu aspectul culorii acelora i obiecte iluminate de un iluminant de referin [5].
p). iluminant
Radia ie a c rei reparti ie spectral relativ a energiei radiante este definit în intervalul lungimilor
de und capabile s influen eze percep ia culorii obiectelor [6].
r). indice general de redare a culorilor
Valoare a gradului de apreciere a aspectului culorii obiectelor iluminate de o surs de lumin , prin
compara ie cu culoarea sursei de lumin de referin [5].
Simbol: R(a)
NOT : R(a) este determinat pe baza indicilor de redare a culorilor pentru un set de opt e antioane.
Valoarea maxim a R(a) este 100, care în general se ob ine când distribu iile spectrale ale sursei de
lumin i ale sursei de lumin de referin sunt practic identice.
s). factor de men inere
Raportul dintre nivelul ilumin rii medii pe planul de referin dup o anumit perioad de utilizare a
sistemului de iluminat i nivelul ilumin rii medii ob inute în acelea i condi ii pentru sistemul de iluminat
considerat conven ional ca nou [5].
NOT : La sc derea fluxului luminos receptat pe planul de referin , se are în vedere, pe lâng
deprecierea l mpii, i acumularea murd riei pe aparatul de iluminat i pe suprafe ele înc perii.
t). ciclu de mentenan /între inere
Succesiune a intervalelor de cur are/înlocuire a l mpilor, de cur are a aparatelor de iluminat i a
suprafe elor înc perii [5].
u). plan de mentenan /între inere
Ansamblu de instruc iuni care specific
ciclul de men inere/între inere i procedurile
corespunz toare [5].
1.4.2. Defini ii pentru sistemele de iluminat
a). iluminat general
Iluminat de ansamblu al unui spa iu, f
a ine seama de necesit ile particulare în anumite locuri
determinate [5].
b). iluminat de rezerv
Parte a sistemului de iluminare care permite continuarea activit ii normale f
modific ri
substan iale pentru un timp limit specificat, luând în considerare întreruperile de alimentare cu
energie electric [1].
NOT : Trecerea pe iluminatul de rezerv se face dup întreruperea înc rc rii bateriei.
c). iluminat de siguran
Iluminat prev zut pentru o limit minim de timp specificat când iluminatul general sau de rezerv
se defecteaz [1].
NOT : Iluminatul de siguran trebuie s asigure, dup caz, evacuarea în siguran a c torilor i
personalului, continuarea activit ii pe o perioad dat , efectuarea unor manevre în scopul evit rii
pericolelor pentru persoane sau bunuri, supravegherea în timpul nop ii [7].
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d). iluminat redus (iluminat 1/2)
Nivel de iluminare op ional pentru confortul c
impune la proiectarea vehiculelor [1].

torilor i conservarea energiei, dar care nu se

NOT : Proiectarea sistemului de iluminat al vehiculelor se bazeaz pe valorile din Tabelele 1 i 2.
e). iluminat direct
Iluminat realizat cu aparate de iluminat a c ror flux luminos emis direct c tre planul de referin este
de la 90% la 100% din fluxul total emis [5].
f). iluminat indirect
Iluminat realizat cu aparate de iluminat a c ror flux luminos emis direct c tre planul de referin este
de la 0% la 10% din fluxul total emis [5].
1.4.3. Spa ii pentru c tori
Toate spa iile ocupate în mod normal de c tori.
1.4.4. Aparat/corp de iluminat
Aparat care distribuie, filtreaz sau transform lumina transmis de la una sau mai multe l mpi i
care con ine în afara l mpilor propriu-zise, toate dispozitivele necesare pentru sus inerea, fixarea i
protec ia l mpilor i dac este necesar, circuitele auxiliare împreun cu mijloacele de conectare a lor
la re eaua de alimentare [5].
NOT : No iunea include tot echipamentul electric (invertor etc.) necesar conect rii la re eaua de
alimentare.
1.4.5. Lamp
Surs fabricat pentru a produce o radia ie optic , de obicei vizual [5].
NOT : Acest termen este folosit, câteodat , eronat i pentru anumite tipuri de aparate de iluminat.
1.4.6. Sarcin vizual
Detalii i/sau obiecte care trebuie s fie v zute în desf urarea unei activit i, inclusiv fondul imediat
pe care acestea se afl [7].
1.4.7. Zon de deservire
Toate spa iile prev zute s fie ocupate de personalul de deservire [1].
NOT : Acestea includ de exemplu, postul mecanicului de locomotiv , sala ma inilor, zona
buc riei, compartimentele pentru personal.
1.4.8. Zon de edere
Spa iul din zona pentru c tori prev zut doar pentru pasagerii care sunt a eza i pe scaun [1].
1.4.9. Client (cump tor)
Persoan juridic care comand sistemul de iluminare i are responsabilitatea negocierilor directe
cu produc torul [1].
1.4.10. Produc tor
Persoan juridic care are responsabilitatea tehnic de a furniza sistemul de iluminare [1].
1.4.11. Vehicule destinate tranzitului de c tori
Vehicule de tip metrou, tramvai, vehicule feroviare u oare.
2. CERIN E PENTRU ILUMINATUL SPA IILOR DESTINATE C
TORILOR
În spa iile destinate c torilor, func ie de situa ie, sistemul de iluminat trebuie s asigure iluminatul
general i toate regimurile de func ionare corespunz toare (iluminatul de rezerv
i iluminatul de
siguran ).
2.1. Iluminatul compartimentelor [2];
a). Compartimentele trebuie prev zute cu iluminat general, care pe timp de noapte poate fi redus.
b). Din motive de securitate, iluminatul redus trebuie s r mân în func iune dac iluminatul general
al compartimentelor este anulat, astfel ca nici un compartiment s nu r mân în obscuritate deplin .
c). Dispozi iile de la pct. 2.1.a) i 2.1.b) nu sunt valabile pentru vagoanele cu et sau de dormit i
nici pentru spa iile unui vehicul neaccesibile tuturor c torilor din tren.
d). Iluminatul general, conform proiectului stabilit poate fi reglat la dou niveluri ale ilumin rii: 1/1 i
1/2.
2.1.1. Iluminatul Ia nivelul locurilor [2], [8]
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a). În vagoanele de clasa I-a în dreptul fiec rui loc trebuie s existe un corp de iluminat individual.
Acesta trebuie s poat fi aprins dac iluminatul general func ioneaz la intensitatea lui cea mai joas
sau dac este stins.
b). Se recomand ca i la vagoanele de clasa a II-a s se prevad iluminatul individual al fiec rui
loc.
c). Iluminatul individual al fiec rui loc de clasa I-a sau a II-a poate exista indiferent de nivelul
iluminatului general.
d). Iluminatul individual al fiec rui loc nu trebuie s deranjeze persoanele a ezate pe locurile vecine
laterale sau din fa .
e). Comutatorul iluminatului general trebuie plasat în dreapta sau deasupra u ii compartimentului i
trebuie reperat printr-o pictogram [8].
f). Corpurile de iluminat pentru iluminatul general trebuie dispuse astfel încât s nu fie atinse sau
deteriorate accidental.
g). L mpile individuale suplimentare care servesc pentru citit trebuie dispuse dup cum urmeaz :
- o lamp de citit cu fascicul orientat, plasat în dreapta fiec rui loc de clasa I-a, deasupra capului
torilor;
- o lamp de citit amplasat la fiecare loc de culcare lâng cap, în compartimentele/cu etele de
clasa I-a i a II-a.
h). Iluminatul trebuie proiectat astfel încât s permit atingerea nivelului de iluminare indicat la pct.
3.2, ceea ce se poate realiza printr-un:
- iluminat general dimensionat corespunz tor; în aceast situa ie e suficient ca aparatele de iluminat
pentru citit de la pct 2.1.1 litera g, s nu poat fi aprinse decât dac iluminatul general este închis;
- iluminat general cu valori ale nivelului de iluminare mai mici decât cele indicate la pct. 3.2,
completat cu aparate de iluminat individuale pentru citit i care pot fi aprinse suplimentar.
i). Întrerup torul aparatelor de luminat pentru citit trebuie amplasat în imediata lor apropiere sau
integrat lor.
j). Corpurile de iluminat pentru citit aplicate i în vagoanele de clasa a II-a deasupra locurilor de
ezare, trebuie s r spund prescrip iilor de la pct. 2.1.1 litera d, 2.1.1 litera h, 2.1.1 litera i.
k). Se recomand ca difuzoarele aparatelor de iluminat s fie astfel proiectate încât s nu fie posibil
depunerea prafului sau colectarea apei.
2.2. Iluminatul spa iilor anex [2]
a). Iluminatul spa iilor anex precum culoare laterale, platforme, cabine WC, sp toare trebuie s
poat fi aprins i stins odat cu iluminatul general al vehiculului.
b). Iluminatul sp toarelor trebuie s poat func iona i dac iluminatul general este anulat i poate
fi ac ionat cu un întrerup tor cu temporizare, care se întrerupe automat dup câteva minute.
c). Iluminatul platformelor trebuie proiectat astfel încât sc rile de acces s aib suficient lumin .
d). Se recomand ca proiectarea difuzoarelor de lumin s se fac conform prevederilor de la pct.
2.1 litera k.
2.3. Cerin e suplimentare aplicabile vagoanelor de tip Z [2], [13]
a). L mpile fluorescente amplasate în compartimente cât i în spa iile anex trebuie alimentate prin
convertizoare statice individuale având frecven a de ie ire f >= 18.000 Hz [20] pentru evitarea
zgomotului deranjant i a frecven elor psihologic perceptibile.
b). L mpile fluorescente utilizate trebuie s fie din cele folosite curent pe plan european.
c). Dac se prevede plasarea l mpilor sub ap tori, cele din urm trebuie etan ate împotriva
prafului i s permit schimbarea l mpilor i a eventualului aparataj adi ional existent.
d). În cazul unui iluminat general cu un nivel al ilumin rii >= 150 lx, l mpile de citit nu se pot aprinde
decât dac se anuleaz iluminatul general. Dac nivelul ilumin rii iluminatului general are o valoare
mai mic de 150 lx, l mpile de citit pot fi puse în func iune simultan. Puterea necesar ilumin rii unui
compartiment nu trebuie s fie mai mare de 150 W.
e). Se recomand s se prevad un iluminat general având nivelul ilumin rii conform tabelului 2, cu
posibilitatea regl rii intensit ii pe dou niveluri, în scopul de a putea ine cont de cerin ele c torilor
referitoare la un iluminat general mai mult sau mai pu in intens.
f). Pentru un iluminat redus (iluminat de noapte) trebuie utilizat o lamp de 5 W care poate fi
plasat fie în plafonier , fie într-un corp de iluminat situat deasupra u ii.
g). Iluminatul culoarelor laterale trebuie efectuat cu ajutorul unor l mpi cu o putere total cel pu in
egal cu 10 W amplasate în dreptul etichetelor de rezervare a locurilor.
h). Un corp de iluminat martor care semnalizeaz c WC-ul corespunz tor este ocupat, trebuie
plasat la fiecare extremitate a culoarului lateral deasupra u ii ce separ culoarul de platform .
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i). Pe plafonul platformei, dou corpuri de iluminat de 20 W fiecare trebuie dispuse paralel cu u a de
acces în a a fel încât s asigure iluminarea perfect a pasajului de intercomunica ie i a sc rii, dac
a de acces este deschis .
j). Iluminatul fiec rei cabine WC se face:
- fie printr-un tub fluorescent plasat deasupra oglinzii;
- fie prin dou tuburi fluorescente plasate vertical de o parte i alta a oglinzii.
k). Semnalele electrice de final situate la extremit ile vehiculelor trebuie s r spund condi iilor
definite de [13]. Ele trebuie s poat fi puse sau scoase din serviciu prin intermediul unui întrerup tor
dispus la cap tul culoarului lateral, în apropierea semnalului de cap t i manevrabil doar cu ajutorul
cheii tubulare.
NOT : Pentru vagoanele tip Z prev zute s circule exclusiv în trafic intern, cerin ele suplimentare se
stabilesc în specifica ia produsului aprobat de beneficiar i avizat de Autoritatea Feroviar Român
- AFER.
2.4. Cerin e suplimentare pentru spa iile destinate c torilor din vagoanele restaurant i bar [18]
În ceea ce prive te iluminatul spa iilor destinate c torilor din vagoanele restaurant se recomand
se prevad iluminat indirect pentru salon i suplimentar, l mpi individuale pentru mese i pentru
vagoanele restaurant cu compartimente cu locuri de a ezare.
2.5. Cerin e suplimentare pentru vehiculele destinate serviciului de noapte [1], [19]
Iluminatul spa iilor destinate c torilor trebuie racordat la telecomanda iluminatului general cu
ajutorul liniei de telecomand i informatizare (cablu UIC cu 18 conductori [11]).
Nivelul ilumin rii din spa iile destinate c torilor, trebuie s corespund cerin elor de la pct. 3.2.2.
Elementele de comand a iluminatului trebuie dispuse de o manier ergonomic
i u or
identificabile cu ajutorul pictogramelor.
Iluminatul spa iilor anex trebuie s satisfac cerin ele de la pct. 2.2.
3. CERIN E PENTRU ILUMINATUL GENERAL AL SPA IILOR DESTINATE C
TORILOR
3.1. Generalit i [1]
La proiectarea sistemelor de iluminat trebuie avute în vedere satisfacerea cerin elor legate de:
- nivelul ilumin rii;
- uniformitatea ilumin rii;
- limitarea efectului de orbire;
- aspectul culorii i redarea culorii.
Toate cele patru-cerin e minimale trebuie avute în vedere la proiectarea sistemului de iluminat, îns
func ie de tipul i nivelul de dificultate al sarcinilor vizuale, orientarea scaunelor, sau de tipul spa iilor
ce trebuie iluminate, prioritatea poate fi dat unuia sau mai multor cerin e dintre cele precizate mai
sus.
3.2. Nivelul i uniformitatea ilumin rii
3.2.1. Nivelul i uniformitatea ilumin rii în spa iile destinate c torilor
a). Pentru vehiculele feroviare destinate tranzitului de mas , valoarea minim a ilumin rii medii
trebuie s fie de 150 lx în zonele de a ezare i 75 lx în zonele de stat în picioare precum i în zonele
pentru bagaje (vezi Tabelul 1).
NOT : Categoria vehiculelor destinate tranzitului de mas poate cuprinde vehicule de tip metrou,
tramvai, vehiculele feroviare u oare.
b). Pentru vehiculele feroviare care circul pe liniile principale, valoarea minim a ilumin rii medii
raportat la nivelul calit ii ca i la activit ile previzibile este dat în Tabelul 2.
Tabelul 1 - Valori minime ale ilumin rii medii i uniformitatea pentru vehiculele destinate tranzitului
de mas
Localizare

Iluminare medie^b [lx]

Zone de a ezare

Uniformitate

>= 150

0,8 - 1,2

Culoare, zone de stat în picioare

>= 75

0,5 - 2,5

Zone pentru bagaje^a

>= 75

0,8 - 1,2

^a Cu iluminatul suplimentar al pragurilor/treptelor stins.
^b Valorile ilumin rii sunt minime i pot fi m rite prin în elegerile dintre client i produc tor.
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Tabelul 2 - Valori minime ale ilumin rii medii i uniformitatea pentru trenurile liniilor principale i
trenurile suburbane
Localizare
Zone de a ezare f

Iluminare medie^b [lx] Uniformitate

iluminat suplimentar pentru citit

>= 150

0,7 - 1,3

Zone de a ezare^a

>= 100

0,7 - 1,3

Zone de citit

>= 150

0,7 - 1,3

>= 50

0,5 - 2,5

Culoare laterale
Spa ii pentru bagaje, platforme

>= 75

0,8 - 1,2

>= 150

neaplicabil

Trepte i sc ri

>= 75

0,8 - 1,2

Culoare centrale, zone de stat în picioare, zone multifunc ionale

>= 75

0,5 - 2,5

>= 150

0,7 - 1,3

Toalete, sp

toare

Mese
^a Cu l mpile suplimentare de citit stinse.

^b Valorile ilumin rii sunt minime i pot fi m rite prin în elegerile dintre client i produc tor.

Valorile ilumin rii men ionate în acest capitol, trebuie atinse în diferite spa ii, în conformitate cu
punctele de m surare prev zute la pct 7.4.
Pentru vagoanele restaurant, uniformitatea în zonele de a ezare, trebuie s fie în conformitate cu
valorile pentru zonele de a ezare ale vagoanelor clas . Din motive de design interior i confort vizual,
uniformitatea ilumin rii poate avea varia ii mai mari decât în alte zone.
3.2.2. Nivelul ilumin rii în vehiculele destinate serviciului de noapte [1]
În vehiculele destinate predominant serviciului de noapte, iluminarea trebuie s îndeplineasc
cerin e speciale referitoare la iluminarea minim .
În zona salonului vagonului de dormit, trebuie s fie cel pu in 5 lx în lungul liniei centrale la nivelul
podelei. În zonele de acces a c torilor (exemplu platforme, coridoare, sc ri) iluminarea nu trebuie s
fie mai mic de 50 lx. Trebuie prev zute lumini individuale cu iluminare mai mic în dreptul fiec rui loc
de dormit.
3.3. Limitarea efectului de orbire
NOT : Func ie de sursa de informare, exist mai multe variante de definire a orbirii. Pentru
scopurile prezentei norme, s-au folosit datele din [9], [10].
Efectul de orbire este resim it atunci când luminan a corpurilor de iluminat sau a ferestrelor este
excesiv în raport cu str lucirea general din spa iile interioare (orbire direct ) sau când astfel de
surse de lumin se reflect pe suprafe e lucioase sau semimate (orbire prin reflexie).
Cele dou forme de orbire se produc separat, dar efectul lor adesea se resimte simultan.
Prima form este cunoscut ca orbire perturbatoare i afecteaz vederea detaliilor sau a obiectelor,
a cauza neap rat i disconfort. Un exemplu de orbire perturbatoare poate fi dat de dificultatea
citirii unor repere plasate în fa a sau în apropierea unei ferestre prin care este vizibil cerul.
A doua form este cunoscut ca orbire de disconfort i determin o stare de disconfort, f
ca
vederea detaliilor sau a obiectelor s fie neap rat afectat . Orbirea prin reflexie poate s includ atât
orbirea perturbatoare cât i pe cea de disconfort, mai ales atunci când este vorba de surse
str lucitoare i suprafe e cu factor de reflexie ridicat, caz în care o imagine str lucitoare ajuns la ochi
putând cauza disconfort i distragere vizual .
La proiectarea instala iei de iluminat din spa iile destinate c torilor trebuie avut în vedere în
special orbirea de disconfort. Ca metod de apreciere i evaluare a disconfortului provocat de efectul
de orbire al instala iei de iluminat, cu asigurarea ilumin rii medii prescrise, literatura de specialitate
recomand utilizarea indicelui unificat al orbirii - UGR - [9] stabilit de c tre Comisia Interna ional
pentru Iluminat - CIE. Toate ipotezele f cute pentru determinarea indicelui unificat al orbirii - UGR trebuie precizate în documenta ie.
În spa iile destinate c torilor trebuie avut în vedere reducerea orbirii provocate de reflexia în
ferestre pe timp de noapte.
La proiectarea cabinelor de conducere, a buc riilor i barurilor din vagoanele restaurant precum i
a altor spa ii în care personalul de deservire î i desf oar activitatea trebuie avute în vedere metode
de reducere atât a orbirii de disconfort cât i a celei perturbatoare, prin mijloace ca cele prezentate în
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[10] (unghi de ecranare a corpurilor de iluminat, limitarea luminan ei corpurilor de iluminat, sporirea
suprafe ei iluminate de corpurile de iluminat, aranjarea corpurilor de iluminat etc.). Metodele se
stabilesc prin acord între proiectant i client i trebuie precizate în documenta ia de execu ie.
3.4. Culoarea surselor [1], [10]
Calit ile culorii unei l mpi cu lumin apropiat de cea alb se caracterizeaz prin dou atribute:
- aspectul culorii l mpii îns i;
- capabilitatea sa de redare a culorii, care afecteaz aspectul culorii obiectelor i persoanelor
iluminate de lamp .
NOT : Având în vedere c aspectul culorii i capabilitatea de redare a culorii de c tre o surs de
lumin sunt determinate de compozi ia spectral a luminii emise, iar compozi ii spectrale complet
diferite pot avea ca rezultat un aspect similar al culorii, producându-se totu i diferen e mari în redarea
culorilor, atunci este imposibil s se trag concluzii referitoare la propriet ile de redare a culorilor ale
unei l mpi, plecând de la aspectul culorii.
3.4.1. Aspectul culorii
Aspectul culorii unei l mpi se refer la culoarea aparent (cromaticitatea l mpii) a luminii pe care
aceasta o emite. Aspectul culorii se poate defini prin temperatura de culoare asociat l mpii.
În scopul ob inerii unui aspect al culorii corespunz tor, temperatura culorilor l mpilor utilizate la
iluminatul general al spa iilor destinate c torilor trebuie s fie între 3.000 K i 3.300 K, corespunz tor
luminii calde.
Pentru motive de design interior i confort, aspectul culorii poate diferi mai mult în anumite spa ii,
exemplu în vagoanele restaurant. Alegerea aspectului culorii este o problem de psihologie, estetic
i de ceea ce se consider a fi natural i depinde de luminan , climatul înconjur tor, utilizare.
3.4.2. Redarea culorii
Pentru vehiculele feroviare destinate transportului de c tori se utilizeaz corpuri de iluminat cu
valoarea indicelui Comisiei Interna ionale pentru Iluminat - CIE - de redare general a culorii R(a) >=
80, sau grupa 1B de redare a culorii.
NOT : Capacitatea unei surse de lumin de a reda culorile suprafe elor cu acurate e este
important pentru siguran
i confort. Valoarea maxim a indicelui Comisiei Interna ionale pentru
Iluminat - CIE - de redare general a culorii, R(a) este 100 i scade cu sc derea calit ii red rii culorii.
Corpurile de iluminat cu indice mai mic de 80 nu trebuie folosite în interioarele unde oamenii lucreaz
sau stau timp îndelungat.
Pentru motive de design interior sau confort, redarea culorii poate fi mai mic în anumite zone, de
exemplu vagoane restaurant.
NOT : Indicele de redare a culorii este indicat de produc torul l mpilor.
3.5. Iluminatul redus [1]
Pentru conservarea energiei sau pentru confortul c torilor în trenurile de pe liniile principale o
parte a iluminatului general poate fi întrerupt în zonele compartimentelor, în zonele de acces a
torilor (exemplu platforme, sc ri, coridoare) valoarea ilumin rii trebuie s fie în conformitate cu
Tabelul 2.
3.6. Dispozitive centralizate de comand i control a iluminatului [1], [2]
a). Fiecare vehicul trebuie echipat cu un dispozitiv de comand principal care deserve te ansamblul
sistemului de iluminat. Acesta trebuie dispus pe tabloul de comand conform [12].
b). Dispozitivul cuprinde în principal un întrerup tor general care poate fi combinat fie cu un
întrerup tor special pentru iluminarea medie, fie o comand la distan a iluminatului, sau cu ambele.
c). Pentru manevrarea dispozitivelor de comand sunt folosite chei tubulare, butoane altere sau
comutatoare rotative.
d). Întrerup toarele sau comutatoarele manevrabile cu ajutorul cheii tubulare p trate trebuie s
poat fi ac ionate din exteriorul cofretului sau dulapului electric.
Butoanele altere sau comutatoarele rotative nu trebuie s poat fi ac ionate decât dup
deschiderea cu cheia tubular p trat a u ii cofretului sau dulapului.
e). Se recomand s se conceap comanda iluminatului astfel încât s se poat ac iona în aceea i
sur iluminatul general mediu sau iluminatul redus.
f). Fiecare vehicul feroviar trebuie echipat cu un dispozitiv de telecomand a iluminatului pentru
întreg trenul. Acesta se poate realiza conform prevederilor din [2].
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g). În vagoanele restaurant, vagoanele de dormit i alte tipuri de vagoane care circul doar cu
personal înso itor special destinat, iluminatul poate fi realizat func ie de cerin e particulare. Cu toate
acestea, un iluminat suficient racordat la telecomanda de iluminat trebuie prev zut în locuri accesibile
tuturor c torilor din tren.
h). Telecomanda pentru iluminat trebuie bran at la conductorii 10, 11 i 12 a conductei generale cu
12 conductori conform [11]:
- conductorul 10 pentru comanda "Punerea în func iune a iluminatului";.
- conductorul 11 pentru comanda "Stingerea iluminatului";
- conductorul 12 pentru firul negativ comun.
i). Tensiunea nominal de serviciu pentru telecomanda iluminatului este de 24 V tensiune continu ,
fiind admise varia ii între 18 V i 33 V.
j). Elementele de comand ale telecomenzii bran ate la conductorii 10 i 11 ca i la firul negativ
comun a conductorului 12 trebuie s prezinte o impedan de intrare z > 1.200 Ohmi i s intre în
func iune pentru o tensiune minim de 15 V.
k). Pentru protec ia bateriei de acumulatori i a echipamentelor sistemului de iluminat, se
recomand trecerea automat de la iluminatul general la iluminatul redus înainte ca tensiunea minim
admis a bateriei s fie atins .
l). Ca principiu, dispozitivul de comand a iluminatului nu trebuie s comande decât sistemul de
iluminat, pentru celelalte instala ii prev zându-se dispozitive de comand suplimentare.
m). La proiectarea tabloului de comand , pentru dispunerea siguran elor, reperarea componentelor
i inscrip iilor se recomand s se in cont de [12].
n). Pentru anumite scopuri, exemplu cur area vehiculului i încercarea l mpilor, se recomand s
se prevad un dispozitiv special de comutare, într-un loc din vehicul amplasat convenabil pentru
personalul de deservire.
4. CERIN E PENTRU ILUMINATUL DE REZERV [1]
Scopul iluminatului de rezerv este de a men ine iluminatul general pentru o perioad limit de timp
specificat , în situa ia în care sursa de alimentare cu energie electric a bateriei vehiculului i-a
întrerupt func ionarea. Perioada de timp este limitat pentru a conserva puterea bateriei de
acumulatori ( i pentru a permite optimizarea capacit ii bateriei). Dac nu s-a convenit altfel între client
i produc tor, iluminatul de rezerv trebuie s îndeplineasc cel pu in urm toarele cerin e:
- nivelul iluminatului general trebuie men inut pentru cel pu in 10 minute dup ce sursa de alimentare
cu energie electric a bateriei nu mai func ioneaz ;
- iluminatul de rezerv trebuie s asigure cel pu in 30% din nivelul iluminatului general. Pentru
protec ia bateriei de acumulatori i a aparatelor de iluminat, se recomand trecerea automat a
iluminatului general la iluminatul redus, înainte ca tensiunea minim admis a bateriei s fie atins
[2].
5. CERIN E PENTRU ILUMINATUL DE SIGURAN
[1]
a). Sistemul iluminatului de siguran trebuie s permit ocuparea în continuare a locurilor de c tre
tori, sau p sirea în siguran a vehiculului. Acest sistem trebuie s asigure iluminarea minim
necesar c torilor pentru a se deplasa în vehicul i pentru a-l p si, permi ând în special
recunoa terea prezen ei obstacolelor. La proiectarea iluminatului de siguran trebuie s se in
seama i de reducerea vizibilit ii datorat particulelor aflate în suspensie în aer, particule rezultate din
fumat sau praf.
Semnalizarea ie irilor i a traseelor spre ie iri trebuie s asigure localizarea acestora i orientarea
torilor.
Sistemul iluminatului de siguran trebuie s asigure aprinderea lui automat
i imposibilitatea
stingerii lui de c tre pasageri.
b). Corpurile de iluminat trebuie alimentate de la bateria de acumulatori a vehiculului prin cel pu in
un circuit special destinat acestui scop.
c). Valoarea minim a ilumin rii medii trebuie s fie >= 5 lx la nivelul podelei, în lungul liniei centrale
a traseului de evacuare.
Valoarea minim a ilumin rii la pragul ie irii trebuie s fie >= 30 lx.
Valoarea minim a ilumin rii la semnalizarea ie irii trebuie s fie >= 50 lx.
Valorile trebuie m surate în conformitate cu prevederile de la punctele 7.2, 7.3 i 7.4.
d). Coeficientul uniformit ii ilumin rii pentru iluminatul de siguran m surat conform cu prevederile
de la punctele 7.2, 7.3 i 7.4 trebuie s fie 0,2 - 10.
e). În scopul reducerii efectelor orbirii, luminan a corpurilor de iluminat nu trebuie s dep easc 400
2
cd/m în aria obi nuit de vizibilitate (pân la 60° sub planul orizontal al corpului de iluminat).
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f). La pornirea iluminatului de siguran , iluminarea trebuie s ajung la 50% din iluminarea cerut ,
într-un interval de 5 secunde, iar în 15 secunde la iluminarea cerut .
g). F
alte prevederi stabilite prin în elegere între client i produc tor, timpul de func ionare a
iluminatului de siguran trebuie s fie garantat pentru:
- vehicule feroviare destinate transportului public, cel pu in 1 or ,
- toate celelalte vehicule, cel pu in 3 ore,
dup ce sursa de alimentare cu energie electric a vehiculului (exemplu sistemul de înc rcare a
bateriilor de acumulatori), s-a întrerupt.
NOT : Timpul specificat se aplic bateriilor complet înc rcate în condi iile convenite între client i
produc tor.
h). Corpurile de iluminat trebuie amplasate cel pu in în urm toarele zone:
- în fiecare zona de sine st toare, de exemplu compartimente pentru c tori, cabine WC,
buc rii, cabina mecanicului etc.;
- vecin
ile u ilor i pragurilor, în special a celor care sunt folosite pentru ie irea de siguran
(inclusiv în zona sc rilor de acces în tren);
- în zonele cu obstacole, de exemplu bagaje în culoarele laterale, compartimente de bagaje;
- în vecin tatea întreruperilor sau schimb rilor de direc ie din culoarele centrale sau coridoarele
laterale;
- la fiecare schimbare a nivelului podelei.
i). Programul de mentenan (ciclul de mentenan
i planul de mentenan ) pentru iluminatul de
siguran , trebuie stabilit i prezentat de proiectant în documenta ia tehnic de execu ie.
6. CERIN E PENTRU ILUMINATUL SPA IILOR DESTINATE PERSONALULUI DE DESERVIRE
6.1. Iluminatul general
a). Suplimentar fa de cerin ele de la pct. 3.1, iluminatul trebuie s asigure în condi ii ergonomice o
bun iluminare, capabil s realizeze un înalt grad de siguran
i confort cerute de activitatea
desf urat .
b). Pentru motive de siguran , valoarea minim a ilumin rii medii în întreaga zon de lucru nu
trebuie s fie mai mic de 50 Lx. Valorile cerute sunt prezentate în Tabelul 3.
c). În vederea limit rii efectului de orbire, suplimentar fa de prevederile de la pct. 3.3, trebuie
îndeplinite urm toarele cerin e:
- în cabina mecanicului, reflectarea în rama ferestrei cauzat de sistemul de iluminare, trebuie
redus la minim pentru toate unghiurile normale de privire; eventualele l mpi suplimentare (exemplu
lampa pentru mecanicul ajutor) nu trebuie s provoace orbirea mecanicului; cabina trebuie dotat cu
echipamente destinate protej rii personalului de conducere de orbirea provocat de lumina solar sau
lumina artificial inciden [3];
- o aten ie special trebuie acordat evit rii efectelor str lucirii în cabina monitoarelor televiziunii cu
circuit închis, acolo unde acestea exist [1].
NOT : În particular, pentru cabinele vatmanului de tramvai, trebuie avut în vedere reflexia cauzat
de iluminatul compartimentului pentru c tori [1].
Tabelul 3 - Valori minime ale ilumin rii medii i uniformitatea pentru spa iile destinate personalului
de deservire
Localizare

Iluminare medie^b [lx]

Pupitrul mecanicului, în general^a
Pupitrul mecanicului^a,c, zona de citire
Sala ma inilor

Uniformitate

>= 75

0,7 - 1,3

>= 150

0,7 - 1,3

>= 50 (reglabil)

0,5 - 2,5

Buc

rie, la suprafa a mesei

>= 300

0,7 - 1,3

Buc

rie, podea

>= 100

0,5 - 2,5

>= 300

0,7 - 1,3

Compartimentul personalului, biroul de lucru

^a. Dac exist o zon de lucru în interiorul cabinei mecanicului de exemplu pentru un înso itor,
iluminarea zonei nu trebuie s fie mai mic de 300 lx.
^b. Valorile pentru iluminare sunt valori minime i pot fi m rite prin acordul dintre client i produc tor.
^c. Suprafa a zonei de citire la mecanic se stabile te prin în elegeri între client i produc tor.
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6.1.1. Aspectul i redarea culorii
În lipsa altor în elegeri între client i produc tor, pentru anumite zone ca zona buc riei, trebuie
asigurate condi iile men ionate la pct. 3.4.
6.2. Iluminatul de rezerv
Pentru iluminatul de rezerv se aplic cerin ele de la pct. 4.
6.3. Iluminatul de siguran
a). Iluminatul de siguran trebuie s fie suficient pentru a permite continuarea ocup rii vehiculului
sau p sirea lui în condi ii de securitate.
Sistemul iluminatului de siguran trebuie s furnizeze minimul de lumin necesar pentru a permite
personalului s se mi te i s lucreze în interiorul vehiculului, s p seasc vehiculul i în special s
recunoasc prezen a obstacolelor.
Trebuie avut în vedere i reducerea vizibilit ii datorit prezen ei unor particule în aer, cauzate de
exemplu de praf sau fum.
b). Corpurile de iluminat trebuie alimentate direct de la bateria vehiculului prin cel pu in un circuit
special destinat, f
alte elemente de transformare [1], [2].
Dac vehiculul nu este dotat cu baterie, sistemul iluminatului de siguran sau corpurile de iluminat
trebuie echipate cu propria surs de putere [1].
Se admite utilizarea convertizoarelor individuale pentru alimentarea la maxim a corpurilor de
iluminat. Dac se utilizeaz convertizoare de înalt frecven , acestea trebuie instalate în apropierea
mpilor fluorescente [2].
Pentru cabina mecanicului i sala ma inilor se recomand s se utilizeze acela i sistem de
iluminare pentru iluminatul de siguran ca i pentru iluminatul general.
c). Pentru asigurarea rezervei de energie necesar func ion rii iluminatului de siguran , se
recomand stingerea urm torilor consumatori racorda i la baterie, plecând din momentul în care
înc rcatul bateriei se opre te:
- l mpile de citit dup aproximativ 10 minute;
- aproximativ jum tate din iluminatul general: dup aproximativ 30 minute;
- restul iluminatului general dup aproximativ 2 ore;
- ventilatorul de aer rece: imediat sau dup cel mult 1 minut.
d). Corpurile de iluminat se racordeaz prin intermediul a dou circuite electrice de distribu ie
protejate prin siguran e fuzibile separate [2].
Corpurile de iluminat trebuie s fie acelea i cu cele ale iluminatului general pentru iluminatul redus
[2].
Corpurile de iluminat nu trebuie s genereze orbirea direct sau prin reflexie.
e). Timpul de func ionare a iluminatului de siguran trebuie s fie în lipsa altor acorduri între client i
produc tor:
- de cel pu in 1 h, pentru vehicule feroviare destinate sistemului tranzitului de mas ,
- de cel pu in 3 h, pentru toate celelalte vehicule feroviare,
dup ce sursa de putere a vehiculului (de exemplu sistemul de baterii înc rcabil) iese accidental din
func iune [1].
NOT : Timpul specificat aplicabil unei baterii complet înc rcate se stabile te prin acorduri între
client i produc tor.
f). Iluminarul de siguran trebuie s asigure un nivel al ilumin rii medii de cel pu in 5 lx la nivelul
podelei în lungul liniei centrale a traseului de evacuare i un nivel al ilumin rii de cel pu in 30 lx la
pragul de ie ire. Toate valorile se m soar conform prevederilor de la pct. 7.2, 7.3 i 7.4 cu excep ia
cabinei mecanicului i sala ma inilor unde trebuie asigurat iluminarea maxim .
g). Iluminatul de siguran trebuie s fie suficient de uniform pentru a asigura o bun vizibilitate. Din
acest punct de vedere, o zon de umbr cu o valoare a ilumin rii inferioar unei zecimi din valoarea
ilumin rii maxime a punctului luminos vecin, nu trebuie s dep easc un metru liniar pe traseul de
evacuare, conform plan ei 2 din [2]. Valoarea uniformit ii iluminatului de siguran trebuie s fie 0,2 10. M surarea uniformit ii se face conform prevederilor de la pct. 7.2 i 7.3.
h). În scopul reducerii efectelor orbirii, directe sau prin reflexie luminan a corpurilor de iluminat nu
trebuie s dep easc 400 cd/m2 în zona normal de vizibilitate (pân la 60° sub planul orizontal al
corpului de iluminat).
i). La pornire, iluminarea trebuie s ajung la 50% din iluminarea cerut în 5 s i la iluminarea cerut
în 15 s.
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j). Din punct de vedere al amplas rii, corpurile de iluminat trebuie amplasate cel pu in în urm toarele
zone:
- în fiecare zon de sine st toare;
- în vecin tatea u ilor i treptelor de acces în tren;
- în vecin tatea întreruperilor sau schimb rilor de direc ie a coridoarelor i pasajelor;
- la fiecare schimbare a nivelului podelei.
k). Din punct de vedere al mentenan ei (ciclul de mentenan
i planul de mentenan ), sistemul
iluminatului de siguran trebuie s fie controlabil în orice moment. Performan ele lui func ionale
trebuie controlate periodic, pe baza reglement rilor stabilite de proiectant în documenta ia tehnic de
execu ie.
7. CERIN E PENTRU ECHIPAMENTUL DE M SURARE, CONDI IILE I PUNCTELE DE
SURARE
7.1. Generalit i
În lipsa altor în elegeri între client i produc tor, m sur torile trebuie efectuate în timpul încerc rilor
de tip ale vehiculelor feroviare.
7.2. Echipamentul de m surare
În scopul demonstr rii c cerin ele normei sunt îndeplinite, nivelul ilumin rii trebuie m surat cu
ajutorul unui instrument adecvat, de exemplu luxmetru. Acest instrument trebuie s îndeplineasc
urm toarele cerin e:
- dac se urm re te o incertitudine de m surare de ±10%, fotometrul trebuie corectat inând cont de
efectele luminii care cade asupra lui în unghi ascu it (cosinus de corec ie) i care trebuie de asemenea
corectat din punct de vedere al culorii;
- dac receptorul nu este corectat din punct de vedere al culorii, trebuie aplicat un factor de corec ie
corespunz tor (de obicei este furnizat de produc tor).
7.3. Condi ii pentru m surarea ilumin rii
Condi iile pentru m surarea ilumin rii sunt urm toarele:
a). disponibilitatea aliment rii cu energie electric a vehiculului specific pentru aplica ia m surat ; se
convine ca bateria de acumulatori a vehiculului s fie complet înc rcat ;
b). temperatura medie a aerului din spa iul în care se fac m sur torile s fie de 22°C ± 2°C;
c). timpul de rodaj a l mpilor fluorescente s fie de cel pu in 150 h;
d). iluminatul s func ioneze cel pu in 20 minute dup trecerea pe pozi ia deschis;
e). influen a luminii artificiale sau naturale înconjur toare s fie < 5% din iluminarea cerut ;
f). m sur torile se fac într-un vehicul curat, complet echipat dar neocupat.
NOT : Dac sistemul de iluminat poate fi obturat par ial sau total de haine sau bagaje, atunci
sur torile care iau în considerare aceste circumstan e trebuie stabilite între client i produc tor.
7.4. Punctele de m surare pentru determinarea ilumin rii
Iluminarea trebuie m surat în urm toarele puncte prescrise, depinzând de amplasarea lor:
- culoare centrale sau laterale: în plan orizontal, la jum tatea l imii culoarului în cel pu in 5 puncte
de m surare egal distan ate (distan e < 2 m) la nivelul podelei i la o în ime de 0,8 m;
- în zona locurilor de a ezare: în plan orizontal, la o în ime de 0,8 m deasupra podelei i 0,6 m în
fa a sp tarului, pe linia central dintre marginile laterale ale locului de a ezare;
- în zonele de a ezare din vagoanele restaurant, conform prevederilor pentru iluminatul acestora;
- zonele de citit din zonele de a ezare: iluminarea trebuie m surat cu iluminatul general i de citit în
ac iune, în plan orizontal la 0,8 m deasupra nivelului podelei în punctul central i alte 4 puncte
distribuite uniform pe circumferin a unui cerc cu raza de 0,2 m i centrul în punctul central. Punctul
central este localizat la 0,6 m în fa a sp tarului pe linia central dintre marginile laterale ale locului de
ezare m surat;
- zonele de citit de la pupitrul mecanicului: iluminarea se m soar direct pe suprafa a pupitrului
mecanicului în zona i în punctele de m surare stabilite între client i produc tor;
- u ile de acces în vehicul: în plan orizontal în mijlocul fiec rei trepte a u ii la nivelul treptei i în
mijlocul zonei de intrare la nivelul podelei, i la o în ime de 0,8 m;
- sc ri/trepte: în plan orizontal în centrul fiec rei trepte, la nivelul ei;
- zona toaletelor/sp toarelor: la marginea frontal a bazinului de sp lat, la 1,5 m deasupra nivelului
podelei: pentru nivelul ilumin rii verticale în direc ia bazinului de sp lat; pentru nivelul ilumin rii
orizontale în direc ia peretelui;
- compartimente speciale: conform scopului lor.
7.5. M surarea luminan ei i a orbirii
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Dac se cere m surarea luminan ei i orbirii, acestea se vor face în acord cu metodele date în [9].
7.6. Evaluarea capacit ii bateriei de acumulatori
Pentru evaluarea capacit ii bateriei de acumulatori utilizat la asigurarea iluminatului din spa iile
destinate c torilor conform pct. 2.1 litera b, a iluminatului de urgen conform pct. 6.3 litera e i a
consumatorilor conform pct. 6.3 litera c trebuie utilizat o baterie nou complet înc rcat [2].
8. CERIN E SUPLIMENTARE PENTRU PROIECTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT
8.1. Generalit i
Num rul corpurilor de iluminat cerut de sistemul de iluminare a vehiculelor feroviare trebuie calculat
pentru a îndeplini cerin ele stabilite în capitolele 2, 3, 4, 5 i 6.
La proiectarea sistemelor de iluminat trebuie s se in seama de îmb trânirea i poluarea în timp a
elementelor componente ale sistemului, motiv pentru care valoarea ilumin rii determinate prin calcul
trebuie multiplicat cu un coeficient care în lipsa altor prevederi are valoarea de 1,25. Aceast valoare
este echivalent cu un factor de pierdere a luminii de 0,8.
Cei doi factori iau în considera ie descre terea ilumin rii sistemului ca rezultat al îmb trânirii i
polu rii corpurilor de iluminat, precum i datorit gradului de reflexie al suprafe ei.
Din acest motiv, sistemul de iluminat trebuie supus periodic unor ac iuni de mentenan preventiv .
Mentenan a (între inerea) sistemului este recomandat dac factorul de pierdere al ilumin rii scade
sub 0,8.
Pentru cerin ele privind protec ia la foc se pot utiliza prevederile din [14].
Pentru cerin ele privind protec ia la riscurile electrice se pot utiliza prevederile din [15].
Pentru situa ia în care suprafa a corpurilor de iluminat poate fi atins neinten ionat, temperatura lor
nu trebuie s dep easc 50°C.
Când se selecteaz corpurile de iluminat pentru scopurile acestui standard, pericolul accident rii
datorit marginilor ascu ite i col urilor sau datorit spargerii sticlei trebuie avut în vedere.
La proiectarea sistemului de iluminat a cabinelor de conducere i a s lii ma inilor trebuie s in
seama de prevederile din [3], respectiv:
- semnaliz rile luminoase de pe bord s poat fi citite corect sub lumin inciden natural sau
artificial
i s nu produc reflexie sup toare în fereastra cabinei de conducere, atunci când
personalul se afl în pozi ie normal de lucru;
- iluminatul instrumentelor i documentelor de lucru s fie independent de iluminatul general i s fie
reglabil progresiv astfel încât s nu genereze orbirea personalului. Pentru indicatorul de vitez
(vitezometru), reglarea progresiv este cu titlu de recomandare;
- eventualele l mpi suplimentare (de exemplu lampa prev zut pentru mecanicul ajutor) nu trebuie
provoace orbirea mecanicului;
- dup stingerea iluminatului general, trebuie s se men in un iluminat suficient pentru a permite
personalului de între inere de a se orienta în cabina de conducere; în aceast situa ie iluminatul
instrumentelor este în general suficient;
- dotarea cabinelor de conducere cu echipamente destinate s protejeze personalul de conducere
contra orbirii provocate de lumina solar sau lumina artificial incident ;
- la lumina zilei toate detaliile cabinei de conducere i în special mijloacele de acces i evacuare
trebuie s fie distinse f
dificultate.
8.2. Mentenan a
Proiectantul trebuie s stabileasc programul de mentenan în care s includ frecven a de
înlocuire a l mpilor i corpurilor de iluminat, frecven a de cur are a lor i metodele de cur are.
Înlocuirea l mpilor/corpurilor de iluminat trebuie f cut cu l mpi de acela i tip (aspectul culorii,
redarea culorii etc.).
NOT : Trebuie avute în vedere reglement rile na ionale pentru protec ia mediului referitoare la
dispunerea sau utilizarea echipamentului de iluminat (exemplu: l mpi, baterii, etc.).
8.3. Compatibilitatea electromagnetic
Pentru cerin ele referitoare la compatibilitatea electromagnetic a instala iilor electrice feroviare, se
pot utiliza prevederile din [16], [17].
În situa ia în care clauzele din [17] sunt în contradic ie cu prevederile din [16], modul lor de aplicare
se stabile te prin acorduri între client i produc tor.
ANEX
la norma tehnic feroviar
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