Ministerul Transporturilor i Infrastructurii - Ordin nr. 37/2010 din 19 ianuarie 2010

Ordinul nr. 37/2010 privind aprobarea Normei tehnice feroviare Vehicule
de cale ferat destinate transportului de c tori. Instala ii de sonorizare.
Cerin e tehnice generale
În vigoare de la 04 martie 2010
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 02 februarie 2010. Nu exist modific ri pân la 18 iulie
2014.
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 2 "Regulament de organizare i func ionare
al Organismului Notificat Feroviar Român" la anexa nr. 1 "Regulament 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, cu modific rile i complet rile ulterioare, i ale art.
5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea i func ionarea Ministerului
Transporturilor i Infrastructurii, cu modific rile i complet rile ulterioare,
ministrul transporturilor i infrastructurii emite urm torul ordin:
Art. 1. - Se aprob Norma tehnic feroviar "Vehicule de cale ferat destinate transportului de
tori. Instala ii de sonorizare. Cerin e tehnice generale", prev zut în anexa care face parte
integrant din prezentul ordin.
Art. 2. - Prevederile normei tehnice feroviare prev zute la art. 1 se aplic de c tre operatorii de
transport feroviar de c tori la întocmirea caietelor de sarcini/temelor de proiectare, care stabilesc
cerin ele instala iilor de sonorizare ce echipeaz vehiculele feroviare care transport c tori, de c tre
operatorii economici care proiecteaz instala ii de sonorizare pentru vehiculele de cale ferat care
transport c tori, precum i de c tre Autoritatea Feroviar Român - AFER în activitatea de avizare
a documenta iei tehnice pentru instala iile de sonorizare.
Art. 3. - (1) Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I, i intr în vigoare în
termen de 30 de zile de la data public rii.
(2) Prezentul ordin a fost emis cu respectarea prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind
surile pentru organizarea i realizarea schimbului de informa ii în domeniul standardelor i
reglement rilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la serviciile societ ii informa ionale între
România i statele membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia European , cu modific rile
ulterioare.

Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

Bucure ti, 19 ianuarie 2010.
Nr. 37.
ANEX
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Ministerul Transporturilor i Infrastructurii - Norm tehnic din 19 ianuarie 2010

Norma tehnic feroviar "Vehicule de cale ferat destinate transportului
de c tori. Instala ii de sonorizare. Cerin e tehnice generale" din
19.01.2010
În vigoare de la 04 martie 2010
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 02 februarie 2010. Nu exist modific ri pân la 18 iulie
2014.
Preambul
Prezenta norm tehnic feroviar stabile te cerin ele tehnice generale pentru proiectarea instala iei
de sonorizare care echipeaz vagoanele de c tori clasa I, vagoanele de c tori clasa a II-a,
vagoanele-cu et , vagoanele de dormit, vagoanele-bar i restaurant, denumite în continuare vagoane
de c tori. Atât instala iile de acest tip care se import , cât i instala iile fabricate în România vor fi
agrementate, respectiv omologate, dac au cel pu in performan e echivalente cu cerin ele prezentei
norme tehnice feroviare.
Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se utilizeaz de c tre operatorii de transport feroviar
i operatorii economici care de in vagoane de c tori, precum i de c tre societ ile comerciale
reparatoare care modernizeaz vagoane, în vederea ridic rii nivelului de confort i de siguran a
torilor.
De asemenea, prevederile prezentei norme tehnice feroviare se utilizeaz de c tre toate societ ile
comerciale care fabric echipamente i componente ale instala iilor de sonorizare cu care sunt
echipate vagoanele de c tori noi sau modernizate.
La elaborarea prezentei norme tehnice feroviare s-a inut seama de prevederile standardelor
române care au preluat integral normele europene i de fi ele UIC din anexa care face parte
integrant din prezenta norm tehnic feroviar .
Cifrele din parantezele drepte din cuprinsul normei tehnice feroviare indic num rul de ordine al
documentului de referin prev zut în anex .
1. Generalit i
1.1. Scop
Prezenta norm tehnic feroviar stabile te cerin ele tehnice generale minimale pe care trebuie s
le satisfac instala iile de sonorizare i de telefonie cu care sunt echipate vagoanele de c tori care
circul pe liniile de cale ferat din România pentru:
- garantarea unei bune func ion ri a instala iilor unui tren compus din vagoane de c tori de
provenien e diferite;
- asigurarea unei calit i de difuzare care s satisfac cerin ele minime acceptabile.
Vagoanele de c tori apte RIC, echipate cu instala ii de sonorizare, pot fi realizate, în general, în
urm toarele variante:
a) vagoane de c tori echipate cu un ansamblu de difuzoare, amplificator i microfon pentru
anun urile prin sonorizare;
b) vagoane de c tori echipate cu un ansamblu de difuzoare, amplificator i un microreceptor
pentru anun uri prin sonorizare i leg turi telefonice;
c) vagoane de c tori care în plus fa de una dintre variantele de echipare men ionate mai sus
sunt echipate i cu o priz pentru racordarea unui aparat mobil necesar transmiterii anun urilor i
muzicii (instala ie pentru înso itorul trenurilor speciale).
Trenurile trebuie echipate cu un sistem de sonorizare care s permit transmiterea mesajelor
personalului de bord c tre pasageri.
Prezenta norm tehnic feroviar are ca scop stabilirea cerin elor tehnice generale unitare pentru
proiectarea i realizarea instala iilor de sonorizare care echipeaz vagoanele de c tori.
1.2. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplic de c tre operatorii de transport feroviar i
de c tre operatorii economici la întocmirea temelor de proiectare/caietelor de sarcini în cadrul
procedurilor de achizi ii publice, precum i de c tre operatorii economici care proiecteaz vagoane de
tori.
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Aplicarea prezentei norme tehnice feroviare la produsele legal comercializate în alt stat membru al
Uniunii Europene este obiectul Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European i al
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice
na ionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru i de abrogare a Deciziei nr.
3.052/95/CE.
Cerin ele prezentei norme tehnice feroviare nu se aplic produselor legal fabricate i/sau
comercializate în alt stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori legal fabricate într-un stat
EFTA care este parte contractant a acordului EEA.
1.3. Clasa de risc
Instala ia de sonorizare i elementele ei componente cu care sunt dotate vagoanele de c tori,
precum i serviciul de proiectare a acestor instala ii fac parte din categoria produselor care prin
defectare determin diminuarea condi iilor de transport i a s
ii c torilor.
1.4. Defini ii
Pentru scopurile prezentei norme tehnice feroviare, termenii de specialitate se definesc dup cum
urmeaz :
a) administratorul infrastructurii - orice organism sau orice operator economic care are ca obiect
principal de activitate administrarea i între inerea infrastructurii feroviare, prev zut la art. 1 alin. (10)
din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe c ile ferate române i
reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, incluzând i administrarea sistemelor de conducere a circula iei, de control i de siguran a
infrastructurii. Func iile administratorului de infrastructur de pe o re ea sau o parte a unei re ele pot fi
alocate, în conformitate cu reglement rile în vigoare, mai multor organisme sau operatori economici
[4] i [5];
b) operator de transport feroviar - orice operator economic cu capital de stat sau privat, prev zut la
art. 2 din Ordonan a Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacit ilor de infrastructur feroviar i
tarifarea utiliz rii infrastructurii feroviare, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 8/2004, cu
modific rile i complet rile ulterioare, a c rui activitate principal const în efectuarea de presta ii de
transport de marf i/sau de c tori pe calea ferat , trac iunea fiind asigurat în mod obligatoriu de
acest operator economic. Acest termen include, de asemenea, i operatorii economici care asigur
numai trac iunea [4] i [5];
c) vagon de c tori - vehicul feroviar care nu este prev zut cu mijloace proprii de propulsie i care
este destinat transportului de c tori [1];
d) durata normal de func ionare - durata de utilizare a vehiculului feroviar, timp în care se
recupereaz , din punct de vedere fiscal, valoarea pe care a avut-o la începutul func ion rii, pe calea
amortiz rii;
NOT : Durata normal de func ionare este mai mic decât durata fizic de via a vehiculului
respectiv.
e) fiabilitate - probabilitatea ca un produs s poat realiza func ia cerut în condi iile date pentru o
perioad de timp dat (t1, t2) [51];
f) disponibilitate - capacitatea unui produs de a fi in stare s realizeze func ia cerut în condi ii date,
la un moment dat, sau în orice moment al unui interval de timp dat, presupunând c sunt asigurate
resursele externe cerute [51];
g) defectare - încetarea aptitudinii unui produs de a- i îndeplini func ia specificat ;
h) defectare datorat uzurii - defectare a c rei probabilitate de apari ie cre te odat cu timpul i care
survine ca urmare a unor procese ireversibile caracteristice dispozitivelor;
i) microreceptor - combina ia dintre microfon i receptor;
j) beneficiar final - de in torul locomotivei, fie c este proprietar, fie c are drept de folosin
(închiriere, leasing).
1.5. Simboluri i abrevieri
AT1D - atenuator pentru comanda unui difuzor adaptat la linia de impedan de 2.500 ohmi, la
vagoanele de c tori compartimentate
AT3D - atenuator pentru comanda simultan a 3 difuzoare adaptate la linia de impedan de 833
ohmi, la vagonul de c tori tip salon
AT4D - atenuator pentru comanda simultan a 4 difuzoare adaptate la linia de impedan de 625
ohmi, la vagonul de c tori tip salon
AT12D - atenuator pentru comanda simultan a maximum 12 difuzoare adaptate la linia de
impedan de 208 ohmi, legate în paralel, folosite la vagonul tip salon sau la vagonul-restaurant
GU - comutator de suport
HC - maneta de potrivire
T - releu pentru telefonul trenului
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OC - releu "telefonul trenului ocupat"
TOC - semnal luminos "telefonul trenului ocupat"
C - buton i semnal luminos "telefonul postului central"
L - buton i semnal luminos "telefonul din postul locomotivei"
A - buton i semnal luminos "anun uri"
AOC - semnal luminos "difuzoare ocupate"
S - comutator pentru sonorizare
VS - pozi ia pentru comutatorul de sonorizare cu semnifica ia "un singur vagon"
TT - pozi ia pentru comutatorul de sonorizare cu semnifica ia "tot trenul"
PA - preamplificator
AP - amplificator de putere
MAP - relee pentru alimentarea AP
PR, PRR - relee pentru prioritatea anun urilor
ME - releele emi torului destinate anun urilor
AM - aparat mobil pentru transmiterea anun urilor i muzicii
M - comutatorul de punere în func iune a aparatului AM
P - buton pentru anun urile prioritare
PC - relee de emitere destinate anun urilor aparatului AM
dBm - unitate de m sur pentru puterea de emisie
IP - gradul normal de protec ie din punctul de vedere al protec iei împotriva p trunderii apei i a
corpurilor str ine
U(n) - tensiunea nominal
IT - înalt tensiune
lambda (t1, t2) - rata medie de defectare
z (t1, t2) - intensitatea medie de defectare
MTBF - media timpului de bun func ionare
R (t1, t2) - fiabilitatea
MRT - timpul mediu de reparare
A - coeficientul de disponibilitate
M (t1, t2) - func ia de mentenabilitate
WC - grup sanitar
RIC - Acord privind transmiterea i folosirea vagoanelor de c tori în trafic interna ional
UIC - Uniunea Interna ional a C ilor Ferate
2. Instala ii de sonorizare
2.1. Componen a instala iilor de sonorizare (exemple)
Instala ia de sonorizare este destinat transmiterii, într-un singur vagon sau în tot trenul, a
informa iilor utile c torilor referitoare la mersul trenului, denumirea sta iilor, durata de sta ionare,
precum i a programelor muzicale sau de divertisment.
Felul i con inutul anun urilor, precum i modul în care acestea se fac sunt reglementate de [6] i de
[56]. Instala ia de sonorizare trebuie s satisfac cerin ele din [24], iar linia de telecomand de-a
lungul trenului trebuie s satisfac prevederile din [16].
Pentru regulile generale de cablaj i protec ia contra ocurilor electrice ale liniei de sonorizare a
trenului la care se conecteaz instala ia de sonorizare se recomand [7] i [8].
Orice vagon apt RIC sonorizat va con ine cel pu in urm toarele echipamente:
- difuzoare în toate spa iile destinate c torilor i pe culoarele laterale;
- difuzoare instalate în plafonul cabinelor de WC, în zona platformelor i în locurile destinate special
personalului de deservire, precum i pe peroanele vagoanelor;
- atenuatoare pentru difuzoarele din compartimente, pentru reglarea nivelului semnalului sonor;
- amplificator de putere;
- cablu cu 18 poli de-a lungul vagonului;
- racord de alimentare i dispozitivele de protec ie aferente;
- aparatura dispozitivului de telecomand ;
- post telefonic de emisie (microreceptor);
- aparatura auxiliar de telecomand , pentru punerea i scoaterea din func ie a instala iei de
sonorizare în toate vagoanele de c tori;
- incint acustic prev zut cu un comutator de reglare a volumului semnalului sonor pentru fiecare
compartiment;
- cutie de distribu ie pentru conectarea instala iei de sonorizare la linia de sonorizare a trenului.
În vagon trebuie s existe posibilitatea racord rii unui aparat mobil pentru transmiterea anun urilor
i a muzicii.
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În acest caz, vagonul RIC sonorizat va con ine suplimentar:
- o priz standardizat cu 8 poli fixat stabil în vagon pentru racordarea echipamentului mobil (de
exemplu: casetofon), pentru asigurarea unei emisii de lung durat ;
- un comutator cu dou pozi ii, pentru alimentarea curent modulat , fie la un singur vagon unde se
se te aparatul mobil pentru transmiterea anun urilor i muzicii, fie la toate vagoanele sonorizate din
tren;
- un aparat mobil compus, în principal, dintr-un aparat de transmitere a anun urilor, un casetofon i
un microfon.
Sistemul de sonorizare i telefonie pentru un vagon de c tori trebuie s asigure urm toarele
func iuni:
telefonie:
- leg tura fonic dintre sistemul de sonorizare i telefonie al vagonului i locomotiv (dac
locomotiva este dotat cu echipament compatibil), la comanda înso itorului de vagon;
- leg tura telefonic cu locomotiva, la ini iativa personalului înso itor al trenului;
- leg tura radiotelefonic cu postul central de pe sol prin intermediul echipamentului de radio emisierecep ie instalat pe locomotiv , la ini iativa personalului înso itor al trenului.
În [58] sunt date informa iile referitoare la compatibilitatea dintre materialul rulant i sistemele de
detectare a trenului.
sonorizare:
- sonorizarea vagonului sau a trenului prin folosirea telefonului ata at;
- sonorizarea vagonului sau a trenului prin folosirea unui alt telefon din alt vagon sau de la
locomotiv ;
- posibilitatea difuz rii unui program muzical sau a anun urilor prin intermediul unui aparat mobil de
redare a anun urilor i muzicii cuplat în oricare dintre vagoanele ce compun trenul, prin intermediul
unui conector;
- difuzarea anun urilor conductorului de tren prin intermediul microfonului;
- difuzarea muzicii provenite de la aparatul mobil;
- reglarea nivelului semnalului sonor în fiecare compartiment;
- posibilitatea difuz rii anun urilor de tipul "Urmeaz sta ia..." prin intermediul aparatului mobil.
Pentru sonorizare se va utiliza linia de telecomand i transmitere a informa iilor cu care este dotat
trenul.
Informa iile destinate c torilor, afi ate în trenuri printr-un dispozitiv electronic, trebuie s respecte
[57], iar transmiterea informa iilor în trenuri i automotoare trebuie s îndeplineasc condi iile din [56].
Exemple de scheme-bloc ale instala iilor de sonorizare pentru vagoanele de clasa I seria 1976, de
clasa a II-a seria 2076, respectiv pentru vagoanele Bar seria 8976 sunt prezentate în figurile 1-3*).
*) Figurile 1-3 sunt reproduse în facsimil.
NOT : Aceste exemple sunt date cu titlu informativ i nu condi ioneaz proiectarea instala iei de
sonorizare. Preciz m c figurile respective (figurile 1-3) sunt doar exemple de amplasare pe vagon a
unor instala ii de sonorizare.

IMAGINE
Figura 1 - Exemplu de schem -bloc a instala iei de sonorizare
pentru vagoane de clasa a II-a seria 2076
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IMAGINE
Figura 2 - Exemplu de schem -bloc a instala iei de sonorizare
pentru vagoane de clasa a II-a seria 2076

IMAGINE
Figura 3 - Exemplu de schem -bloc a instala iei de
sonorizare pentru vagoane-bar seria 8976
2.2. Descrierea instala iilor de sonorizare
NOT : Reprezent rile din figurile 4-11*) sunt date cu titlu informativ, sunt doar exemple pentru:
difuzor echipat, alternatoare, microreceptor, amplificatoare de sonorizare+telefonie, respectiv pentru
priza cu 18 poli pentru sonorizare.
*) Figurile 4-11 sunt reproduse în facsimil.
2.2.1. Ansamblul difuzoare i amplificator de putere
2.2.1.1. Amplificatorul de putere i difuzoarele sunt considerate ca un ansamblu în ceea ce prive te
cerin ele electrice i acustice care trebuie s respecte prevederile pct. 2 din [24].
2.2.1.2. Amplificatorul de putere i difuzoarele fac parte integrant din instala ia de sonorizare i
telefonie ce echipeaz vagoanele de c tori pentru traficul intern, precum i pe cele pentru traficul
interna ional.
2.2.1.3. Amplificatorul de putere trebuie s aib impedan a de intrare de minimum 3.000 ohmi în
plaja de frecven situat între 100 i 8.000 Hz.
2.2.1.4. Tensiunea nominal efectiv de intrare a amplificatorului de putere trebuie s fie de 2 V.
2.2.1.5. Amplificatoarele de putere trebuie s fie echipate cu o intrare unic comun pentru anun uri
i pentru muzic . Aceast intrare trebuie s fie simetric i izolat fa de masa metalic a aparatului.
Gradul de simetrie va fi de cel pu in 45 dB.
2.2.1.6. Difuzoarele vor fi amplasate în toate compartimentele vagoanelor de c tori, pe culoarele
vagoanelor, în WC-uri i pe peroanele vagoanelor.
Un exemplu de difuzor echipat este prezentat în figura 4.
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2.2.1.7. Se recomand ca un comutator de reglare a emisiunilor muzicale al difuzorului s aib cel
pu in 5 pozi ii. Aceste pozi ii sunt pentru:
- puterea nominal ;
- atenuarea de 6 dB;
- atenuarea de 15 dB;
- atenuarea de 25 dB;
- oprire.
Se recomand utilizarea unui comutator rotativ f
pozi ie de blocare sau limitatori de curs , cele 5
pozi ii fiind repartizate sub un unghi de 360°.
2.2.1.8. Circuitele difuzoarelor dintr-un vagon de c tori trebuie s fie realizate astfel încât nivelul
sonor al unui difuzor oarecare s nu varieze mai mult de 4 dB, oricare ar fi pozi iile comutatoarelor
tuturor celorlalte difuzoare ale vagonului.
2.2.1.9. Curba de r spuns acustic trasat la tensiunea nominal de intrare a amplificatorului de
putere între 100 i 8.000 Hz nu se va abate cu mai mult de ±3 dB fa de nivelul la 1.000 Hz.
2.2.1.10. Distorsiunea armonic a undei sonore, m surat în condi iile specificate la pct. 2.5 din [24],
va r mâne inferioar cu 8% pentru frecven ele cuprinse între 100 i 8.000 Hz i pentru o tensiune de
intrare a amplificatorului de putere care variaz între limitele indicate la pct. 3.7 din [24].
2.2.1.11. Nivelul zgomotului de fond, m surat cu ajutorul unui fonometru la ie irea amplificatorului de
putere, dac intrarea este scurtcircuitat i reglajul este f cut pentru nivelul normal, va fi cu cel pu in
60 dB mai mic decât nivelul normal.

IMAGINE
Figura 4 - Exemplu de difuzor echipat
2.2.2. Microreceptorul
2.2.2.1. Microreceptorul face parte din postul de emisie telefonic i este utilizat atât pentru anun urile
scurte vorbite, cât i pentru conversa iile telefonice.
2.2.2.2. Preamplificatoarele trebuie s aib o impedan de ie ire de maximum 20 ohmi.
2.2.2.3. Tensiunea efectiv de ie ire a preamplificatorului va fi de 2 V pentru un volum normal al
vocii. Tensiunea de ie ire nu va putea varia cu mai mult de 3 dB, indiferent care ar fi num rul
vagoanelor de c tori (dar nu mai mult de 20 de vagoane) la care instala iile de sonorizare se afl în
func iune.
2.2.2.4. Ie irea preamplificatorului va fi simetric i izolat fa de mas , gradul de simetrie va fi de
cel pu in 55 dB.
2.2.2.5. Nivelul de zgomot de fond al preamplificatoarelor trebuie s fie inferior valorii de 50 dB la
tensiunea normal de ie ire de 2 V.
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2.2.2.6. Se recomand ca nivelul zgomotului de fond s fie inferior valorii de 60 dB la tensiunea
normal de ie ire.
2.2.2.7. Preamplificatoarele vor fi înzestrate cu un limitator adecvat, astfel încât nivelul mediu de
ie ire al puterii s fie men inut sensibil constant, chiar i în cazul varia iilor de putere vocal a
persoanei care efectueaz anun urile vorbite.
Limitatorul va cuprinde un dispozitiv cu dou constante de timp, respectiv pentru timpii de atac i
timpii de recuperare:
- prima va ac iona la o cre tere a nivelului sonor i va fi de cel mult 0,1 sec.;
- a doua va ac iona în a a fel încât dispozitivul de reglare automat s se opun restabilirii nivelului
sonor ini ial i va fi de circa 1 sec.
2.2.2.8. Microreceptorul trebuie s con in o manet de alternare. Prin intermediul acestei manete
se va face func ionarea selec ionat , adic :
- fie anun ul vorbit este prioritar;
- fie linia telefonic cu mecanicul este prioritar ;
- fie linia radiotelefonic cu postul central este prioritar .
Se vor lua toate precau iile pentru evitarea unui cuplaj acustic cu difuzoarele montate în apropiere.
2.2.2.9. Microfoanele trebuie s fie de tipul compens rii zgomotului ambiant.
2.2.3. Aparatul mobil pentru transmiterea anun urilor i a muzicii
2.2.3.1. Aparatul mobil pentru transmiterea anun urilor de lung durat i a muzicii trebuie amplasat
într-un vagon de c tori echipat pentru racordarea unui astfel de aparat.
2.2.3.2. Acest aparat mobil pentru redarea anun urilor i a muzicii se pune în func iune/se opre te
prin intermediul unui comutator general.
2.2.3.3. Se va acorda prioritate anun urilor la microfon, prin intermediul unui buton.
Pentru a se transmite un anun prioritar de la aparatul mobil se ac ioneaz butonul i contactul ND
se închide. Dup terminarea anun ului prioritar, butonul se elibereaz i contactul se deschide.
2.2.3.4. Aparatul mobil trebuie s aib o impedan de ie ire de maximum 20 ohmi.
2.2.3.5. Tensiunea efectiv de ie ire nu va varia cu mai mult de 3 dB la nivelul de intrare constant,
cu instala ia de sonorizare în func iune, pentru un tren cu maximum 20 de vagoane. Aceast tensiune
nu trebuie s fie niciodat mai mare de 3 V.
2.2.3.6. Ie irea din aparatul mobil va fi simetric i izolat fa de mas , gradul de simetrie va fi de
cel pu in 55 dB la tensiunea normal de ie ire.
2.2.3.7. Aparatul mobil pentru transmiterea anun urilor i a muzicii trebuie s poat fi bran at printrun tec r la o priz standardizat fixat stabil în vagon. Aceast priz trebuie s fie protejat cu capac
pentru situa iile când nu este utilizat .
2.2.3.8. În postul de difuzare destinat anun urilor sau în apropierea acestuia va fi amplasat un
comutator cu dou pozi ii, care s permit limitarea difuz rii de c tre aparatul mobil a anun urilor fie
doar în vagonul în care este instalat, fie în toate vagoanele sonorizate din tren.
În pozi ia VS, programele de muzic
i de divertisment sunt transmise numai la difuzoarele
propriului vagon. Volumul sonor se poate regla de la atenuator de c tre c tori.
În pozi ia TT, programele de muzic
i de divertisment sunt transmise la difuzoarele tuturor
vagoanelor din compunerea trenului. Volumul sonor se poate regla de c tre c tori.
Când se transmite un anun prioritar, indiferent de pozi ia comutatorului (VS sau TT), se întrerupe
automat programul de divertisment i în difuzoarele tuturor vagoanelor din compunerea trenului se
aude la un volum maxim anun ul prioritar.
Anun ul prioritar trebuie transmis la toate vagoanele din compunerea trenului. Volumul anun urilor
prioritare este întotdeauna maxim i nu poate fi reglat de la atenuator, indiferent de pozi ia acestuia.
Trebuie f cut diferen a între programul muzic - divertisment i anun urile prioritare.
2.2.4. Aparatura auxiliar de telecomand i conectorul pentru aparatul mobil
2.2.4.1. Prin telecomand se poate ob ine:
a) punerea i scoaterea din func ie a instala iei de sonorizare în toate vagoanele de c tori dotate
cu astfel de instala ii;
b) realizarea priorit ii anun urilor vorbite fa de emisiunile de lung durat .
2.2.4.2. Pentru a garanta o bun func ionare a instala iei de sonorizare în momentul leg rii unui
num r mare de vagoane de c tori de diverse provenien e într-un tren interna ional, schema
echipamentului de telecomand va fi unificat conform plan ei 1 din [24].
Curen ii pentru fiecare regim de func ionare a telecomenzii nu trebuie s dep easc 20 mA la o
tensiune nominal de 24 V.
2.2.4.3. Este interzis s existe schimb de curent între bateriile vagoanelor dintr-o garnitur de tren.
2.2.5. Atenuatorul pentru comanda difuzorului
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2.2.5.1. Atenuatorul pentru comanda difuzorului face parte din sistemul de sonorizare i telefonie i
este compus din:
- conector pentru conectarea la difuzor i la cofret;
- comutator f
opritor cu 6 pozi ii pentru selec ia nivelului atenu rii semnalului;
- autotransformator cu prize pentru ob inerea semnalului sonor cu nivelul de atenuare selectat prin
comutatorul cu 6 pozi ii: putere maxim , -6 dB, -15 dB, -25 dB, oprit, oprit.
2.2.5.2. Atenuatorul pentru sistemul de sonorizare i telefonie este folosit pentru controlul intensit ii
sonore i poate fi realizat în mai multe variante.
Exemple de atenuatoare:
- AT1D - atenuator pentru comanda unui difuzor adaptat la linia de impedan de 2.500 ohmi, la
vagoanele de c tori compartimentate;
- AT3D - atenuator pentru comanda simultan a 3 difuzoare adaptate la linia de impedan de 833
ohmi, la vagonul de c tori tip salon;
- AT4D - atenuator pentru comanda simultan a 4 difuzoare adaptate la linia de impedan de 625
ohmi, la vagonul de c tori tip salon;
- AT12D - atenuator pentru comanda simultan a maximum 12 difuzoare adaptate la linia de
impedan de 208 ohmi, legate în paralel, folosite la vagonul tip salon sau la vagonul-restaurant.
2.2.5.3. Atenuatorul prime te semnal prin intermediul conectorului atenuatorului i în func ie de
pozi ia comutatorului se aplic un nivel de semnal cu atenuare determinat la intrarea
transformatorului de adaptare al difuzorului de compartiment.
În cazul unui apel prioritar comandat, linia de semnal sonor este comutat la linia HI, astfel încât
nivelul sonor ob inut în difuzor este maxim, indiferent de pozi ia în care se afl comutatorul
atenuatorului.
În figura 5 este prezentat un exemplu de atenuator AT1D pentru comanda unui difuzor adaptat la
linia de impedan de 2.500 ohmi.
În figura 6 este prezentat un exemplu de atenuator AT3D pentru comanda simultan a 3 difuzoare
adaptate la linia de impedan de 833 ohmi i un exemplu de atenuator AT4D pentru comanda
simultan a 4 difuzoare adaptate la linia de impedan de 625 ohmi.
În figura 7 este prezentat un exemplu de atenuator AT12D pentru comanda simultan a maximum
12 difuzoare adaptate la linia de impedan de 208 ohmi.

IMAGINE
Figura 5 - Exemplu de atenuator AT1D
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IMAGINE
Figura 6 - Exemplu de atenuator AT3D, AT4D

IMAGINE
Figura 7 - Exemplu de atenuator AT12D
2.2.6. Postul de emisie pentru leg tura telefonic i radiotelefonic
2.2.6.1. Postul de emisie trebuie s cuprind urm toarele elemente componente:
a) un microreceptor;
b) un terminal 4 conductoare/2conductoare pentru racordarea microreceptorului în cuplu 3/4
punerea în circuit a tensiunii de comand ;
c) 3 butoane cu interblocare reciproc a func iilor:
- sonorizare;
- leg tura telefonic cu locomotiva;
- leg tura radiotelefonic cu postul central;
d) 3 l mpi de semnalizare pentru indicarea acestor func iuni;
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e) un dispozitiv de blocare, amplasat în celelalte vagoane de c tori, cu func ii corespondente,
pentru a se evita erorile de manipulare, scurtcircuitele i conect rile la polarit i inversate la baterii.
Blocarea este semnalizat cu lamp -martor.
2.2.6.2. Se admite utilizarea a dou butoane pentru leg tura telefonic cu locomotiva i pentru
leg tura telefonic cu postul central. Func ia de sonorizare trebuie ob inut în mod direct prin folosirea
manetei de alternare a microreceptorului.
2.2.6.3. Postul de emisie al vagonului de c tori trebuie s fie conform figurii 12*), plan a 1 din
[24].
*) Figura 12 este reprodus în facsimil.
2.2.6.4. Leg tura telefonic cu locomotiva va fi întotdeauna stabilit la ini iativa personalului trenului,
care, înainte de a ridica receptorul ansamblului, trebuie s apese butonul "telefon - locomotiv ".
Conversa ia se realizeaz prin ac ionarea manetei ansamblului (pct. 2.2.2.8).
Postul de emisie se aduce în pozi ia de repaus prin închidere pe suportul ansamblului telefon
microfon.
2.2.6.5. Leg tura radiotelefonic cu postul central se stabile te la ini iativa personalului trenului,
care, pentru a alege func ionarea dorit , trebuie s apese butonul "telefon - post central" dup ce a
ridicat receptorul ansamblului din furc . Conversa ia se realizeaz prin ac ionarea manetei de
alternare (pct. 2.2.2.8).
Postul de emisie se aduce în pozi ia de repaus prin închidere pe suportul ansamblului telefon microfon.
În figura 8 este prezentat un exemplu de microreceptor utilizat la modulul amplificare, iar în figura 9
este prezentat un exemplu de amplificator de sonorizare/telefonie.

IMAGINE
Figura 8 - Exemplu de microreceptor

IMAGINE
Figura 9 - Exemplu de amplificator de sonorizare/telefonie
2.2.7. Linia de telecomand i de transmitere a informa iilor
2.2.7.1. Pentru sonorizarea trenului i pentru efectuarea leg turilor fonice dintre locomotiv
i
vagoanele de c tori ale trenului se utilizeaz linia de telecomand i de transmitere a informa iilor
[16].
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2.2.7.2. Linia de sonorizare a vagonului face parte integrant din linia de telecomand
i de
transmitere a informa iilor cu care este dotat trenul.
2.2.7.3. Linia de telecomand i de transmitere a informa iilor cu care este dotat trenul se compune
din:
- cablu flexibil cu o fi cu 18 poli i o priz cu 18 poli fixate pe fiecare dintre pere ii frontali ai
vagonului;
- cutii de borne fixate în interiorul vagonului de c tori în dreptul pere ilor frontali;
- cablu cu mai mul i conductori de trecere care leag cutia de borne în dreptul pere ilor frontali;
- cablu alc tuit dintr-o pereche de conductori ecrana i, executa i redundant, în interiorul vagonului de
tori, între cutiile de borne, în dreptul pere ilor frontali, i racordurile instala iei de transmitere a
datelor;
- cabluri de leg tur între cutiile de borne, în dreptul pere ilor frontali, dulapul electric i instala ia de
sonorizare [24].
2.2.7.4. Func iile, reparti ia i numerotarea diferi ilor conductori sunt prezentate în plan a 1 din [16].
2.2.7.5. Dou cuarte din aceste cabluri vor fi utilizate pentru instala ia de sonorizare i pentru
leg turile telefonice.
Dou cuarte servesc la transmiterea semnalelor, precum i pentru aparatura auxiliar de
telecomand în vederea instal rii sonoriz rii i leg turilor fonice dintre vehiculul motor i vagoanele de
tori conform [24].
2.2.7.6. O cuart serve te telecomenzilor de iluminare i închidere a u ilor [14] i [17 ].
2.2.7.7. Racordurile conductoarelor, cuplelor i cutiilor de borne pentru cablu sunt prezentate în
plan a 8 din [16]. Repartizarea lor pe capetele vagonului este prezentat în plan a 6a din [16].
2.2.7.8. Caracteristicile cablurilor trebuie s îndeplineasc cerin ele cap. 2 din [16].
2.2.7.9. Caracteristicile cuplelor, prizelor i dozelor de repaus trebuie s îndeplineasc cerin ele cap.
3 din [16].
În figura 10 este reprezentat o priz cu 18 poli pentru sonorizare, iar în figura 11 este reprezentat
o fi cu 18 poli pentru sonorizare.

IMAGINE
Figura 10 - Exemplu de priz cu 18 poli pentru sonorizare

IMAGINE
Figura 11 - Exemplu de fi

cu 18 poli pentru sonorizare

2.2.8. Alimentarea cu energie electric
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2.2.8.1. Func ionarea instala iei de sonorizare i telefonie a vagoanelor de c tori, conform plan ei
1 din [24], trebuie s fie garantat în cazul în care tensiunea de alimentare este cuprins în intervalul
situat între 18 i 33 V.
2.2.8.2. Puterea maxim necesar în fiecare vagon de c tori pentru telecomandarea sonoriz rii
trenului trebuie s fie de 25 W la o tensiune de 24 V.
2.2.8.3. Puterea maxim necesar în vagoanele de c tori sonorizate cu posibilitatea racord rii
unui aparat mobil de transmitere a anun urilor i a muzicii trebuie s aib valoarea de 50 W la o
tensiune de 24 V în total.
În [9], [10], [11], [12] i [13] sunt specificate condi iile pe care trebuie s le îndeplineasc instala iile
pentru alimentarea cu energie electric a trenurilor. Distan ele de izolare prin aer i pe suprafa
pentru toate echipamentele electrice i electronice trebuie s îndeplineasc cerin ele din [53].

IMAGINE

Figura 12 - Schema func ional a vagonului sonorizat cu i f
aparat mobil pentru transmisia anun urilor i a muzicii
(plan a 1 din fi a [24])
Butoanele de ac ionare A, L i C sunt blocate.
Legend :
GU - comutator de suport;
HC - maneta de potrivire;
T - releu pentru telefonul trenului;
OC - releu "telefonul trenului ocupat";
TOC - semnal luminos "telefonul trenului ocupat";
C - buton i semnal luminos "telefonul postului central";
L - buton i semnal luminos "telefonul din postul locomotivei";
A - buton semnal luminos "anun uri";
AOC - semnal luminos "difuzoare ocupate";
S - comutator pentru sonorizare;
PA - preamplificator;
AP - amplificator de putere;
MAP - relee pentru alimentarea AP;
PR, PRR - relee pentru prioritatea anun urilor;
ME - releele emi torului destinate anun urilor;
AM - aparat mobil pentru transmiterea anun urilor i muzicii; num rul fi elor AM corespunde
num rului de conexiuni de la priza a 8 conductoare;
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M - comutatorul de punere în func iune a aparatului AM;
MAL - releele de punere în func iune a aparatului AM;
P - buton pentru anun urile prioritare;
PC - releele de emitere destinate anun urilor aparatului AM.
3. Cerin e privind proiectarea instala iilor de sonorizare
3.1. Cerin e privind condi iile de mediu ambiant
Pentru condi iile de mediu se recomand prevederile din [30], [32], [33], [34], [35] i [36].
rimea de influen

Domeniul de referin

Domeniul nominal de func ionare

1 Temperatura

20°C ± 5°C

-32°C .... +55°C

2 Umiditatea

60 ....... 70%

maximum 80% la 20°C

90 ....... 101 kPa

80 .......... 106 kPa

3 Presiunea atmosferic

3.2. Cerin e privind materialele utilizate
3.2.1. Materialele i componentele utilizate trebuie s fie cele prev zute în documenta ia de execu ie
actualizat i avizat conform reglement rilor în vigoare [3].
3.2.2. Materialele metalice i nemetalice, lacurile i vopselurile utilizate se vor alege dintre cele
folosite în mod curent la aparatura pentru uz industrial.
3.2.3. Nu se admite utilizarea materialelor, substan elor i a acoperirilor u or inflamabile i cu ardere
prelungit .
Materialele trebuie s respecte prevederile din [18].
Toate materialele utilizate la fabrica ia produsului trebuie s fie înso ite de certificatele de calitate
pentru fiecare lot aprovizionat.
3.2.4. Materialul izolant al conductoarelor i cablurilor de la vagoanele de c tori, precum i
înveli ul exterior al acestora trebuie s reziste la temperaturi de la -40°C pân la +90°C i influen elor
climatice, f
varia ii ale caracteristicilor mecanice, conform [16].
3.2.5. Conductoarele i cablurile de la vagoanele de c tori trebuie s îndeplineasc i urm toarele
condi ii din [16]:
- s nu propage flac ra;
- s reziste la ozon;
- s reziste la hidrocarburi.
3.3. Cerin e privind execu ia
3.3.1. Construc ia instala iei trebuie s fie în conformitate cu documenta ia de execu ie.
3.3.2. Inscrip ion rile se fac conform documenta iei de inscrip ionare prin serigrafie (cu pelicul de
protec ie) i trebuie s fie clare, corecte i durabile.
3.3.3. Din punctul de vedere al protec iei împotriva p trunderii apei i a corpurilor str ine,
subansamblurile instala iei trebuie s corespund gradului normal de protec ie IP 40 [26].
3.4. Cerin e privind aptitudinile de func ionare
3.4.1. Sonorizare - preamplificare
3.4.1.1. Nivelul în linia de sonorizare pentru un semnal de intrare de -50 dBm la 1 kHz trebuie s fie
de 8,2 dBm ± 3 dBm pe sarcina de 150 ohmi.
Ie irea preamplificatorului trebuie protejat la scurtcircuit.
3.4.1.2. Banda de trecere la ±3 dB trebuie s fie 100 Hz - 8 kHz, raportat la nivelul corespunz tor
frecven ei de 1.000 Hz.
3.4.1.3. Raportul semnal/zgomot trebuie s fie de minimum 50 dB.
3.4.2. Sonorizare - amplificare
3.4.2.1. Nivelul de ie ire spre difuzoare pentru un semnal de intrare de 8,2 dBm trebuie s fie de
32,2 dBm ± 2 dBm pe 166,6 ohmi.
Ie irea amplificatorului de putere trebuie protejat la scurtcircuit.
3.4.2.2. Distorsiunile armonice la 1 kHz trebuie s fie de maximum 3% la un nivel de ie ire de 32,3
dBm pe sarcin de 166,6 ohmi (putere echivalent 6 W).
3.4.2.3. Banda de trecere la ±3 dB trebuie s fie de 100 Hz - 8 kHz, raportat la nivelul frecven ei de
1.000 Hz.
3.4.2.4. Raportul semnal/zgomot trebuie s fie de minimum 60 dB.
3.4.3. Telefonie - emisie
3.4.3.1. Nivelul de ie ire în linia de telefonie pe sarcina de 600 ohmi pentru un nivel de intrare de -50
dBm trebuie s fie 0 dBm ± 2 dBm.
Ie irea de telefonie trebuie protejat la scurtcircuit.
3.4.3.2. Distorsiunile armonice la 1 kHz nu trebuie s dep easc 3%.
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3.4.3.3. Banda de trecere la ± 3dB trebuie s fie de 300 Hz - 3 kHz.
3.4.3.4. Raportul semnal/zgomot trebuie s fie de minimum 50 dB.
3.4.3.5. Tensiunea de polarizare a liniei de telefonie este 24 V ± 2 V, furnizat de un convertor DCDC, cu tensiune de ie ire stabilizat .
3.4.4. Telefonie - recep ie
3.4.4.1. Nivelul de ie ire la casca telefonului trebuie s fie -22 dBm ± 2 dB pe sarcina de 100 ohmi
pentru un nivel de intrare de la 0 dBm la 1 kHz.
Ie irea la casca telefonului trebuie protejat la scurtcircuit.
3.4.4.2. Distorsiunile armonice la 1 kHz nu trebuie s dep easc 3%.
3.4.4.3. Banda de trecere la ±3 dB trebuie s fie de 300 Hz - 3 kHz.
3.4.4.4. Raportul semnal/zgomot trebuie s fie de minimum 50 dB.
3.4.5. Telefonie cu postul central
Tensiunea de polarizare a liniei de telefonie trebuie s fie de 24 V ± 2 V.
3.4.6. Reglajul amplific rii
Reglajul amplific rii trebuie s poat fi f cut în 3 trepte, i anume: 0 dB, -3 dB, -6 dB, cu precizie de
± 1 dB.
3.4.7. Difuzarea mesajelor
Difuzarea mesajelor se face într-un singur vagon sau în tot trenul cu ajutorul comutatorului de
difuzare a mesajelor.
3.4.8. Func ionarea pe intrarea de aparat mobil în mod de lucru prioritar
Trebuie s se fac verificarea func ion rii pe intrarea de aparat mobil în mod de lucru prioritar.
3.4.9. Tensiunea pe linia de telecomand i de prioritate
Tensiunea pe linia de telecomand i de prioritate trebuie s fie de 24 V ± 2 V.
3.4.10. Func ionarea pe intrarea de aparat mobil în mod de lucru neprioritar
Trebuie s se fac verificarea func ion rii pe intrarea de aparat mobil în mod de lucru neprioritar.
3.4.11. Domeniul tensiunii de alimentare
Instala ia de sonorizare trebuie s func ioneze în domeniul nominal al tensiunii de alimentare 16,8 33 V (a se vedea [25]).
Echipamentul electronic alimentat de la bateria de acumulatoare trebuie s func ioneze satisf
tor
pentru toate valorile tensiunii de alimentare în interiorul domeniului de mai jos.
Tensiunea minim : 0,7 Un = 0,7 x 24 = 16,8 V
Tensiunea nominal : Un = 24 V
Tensiunea atribuit : 1,15 Un = 1,15 x 24 = 27,6 V
Tensiunea maxim : 1,25 Un = 1,25 x 24 = 30 V
Fluctua iile tensiunii (cum sunt cele din timpul pornirii echipamentului auxiliar sau oscila iile bateriilor
care se introduc) între 0,6 Un i 1,4 Un care nu dep esc 0,1 s nu trebuie s cauzeze abateri în
func ionare.
Fluctua iile de tensiune cuprinse între 1,25 Un i 1,4 Un care nu dep esc 1 s nu trebuie s
cauzeze defec iuni; echipamentul poate s func ioneze la întreaga capacitate în timpul acestor
fluctua ii.
3.4.12. Supratensiuni de alimentare
Supratensiunile de alimentare vor avea limitele prev zute în [25].
3.4.13. Supratensiuni tranzitorii
Supratensiunile tranzitorii vor avea limitele prev zute în [54].
3.4.14. Desc rcarea electrostatic
În cazul în care echipamentul este accesibil personalului de exploatare i pasagerilor, se vor lua în
considerare prevederile din [55].
3.5. Cerin e privind securitatea la utilizare
Solu iile constructive alese pentru proiectarea i execu ia instala iei trebuie s asigure securitatea
deplin a utilizatorului, precum i evitarea oric ror pericole de electrocutare sau de incendiu în caz de
defectare. Se va prevedea o born de împ mântare pentru racordarea la structura metalic a
vagonului (linia de împ mântare).
3.5.1. Instala ia trebuie s reziste unei încerc ri de rigiditate dielectric a izola iei în stare cald i
umed :
- între bornele de intrare i ie iri difuzoare scurtcircuitate între ele i carcas : încercare la
supratensiune de 750 V, 50 Hz.
3.5.2. Rezisten e de izola ie de min. 1 Mohm în stare cald i umed :
- între bornele de intrare i ie iri difuzoare scurtcircuitate între ele i carcas .
3.6. Cerin e privind fiabilitatea, disponibilitatea i mentenabilitatea previzional
3.6.1. Cerin e privind fiabilitatea previzional
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Specificarea cerin elor privind fiabilitatea previzional a instala iilor de sonorizare i telefonie trebuie
se fac înainte de începerea proiect rii i numai atunci când sunt definite i cunoscute urm toarele
informa ii:
- aria geografic de utilizare a vagoanelor de c tori pe care se monteaz instala ia de sonorizare
(pentru stabilirea condi iilor de mediu);
- condi iile de utilizare în exploatare (durata estimat de utilizare, infrastructura pe care se vor utiliza
vagoanele etc.);
- componentele critice;
- defectele posibile ce pot s apar la principalele subansambluri i în special la cele critice;
- clasificarea defectelor instala iei i criteriile de clasificare;
- obliga iile i responsabilit ile furnizorului, beneficiarului i, când este cazul, ale unei ter e p i;
- condi iile de mediu înconjur tor;
- metodele prev zute pentru verificarea conformit ii cu cerin ele;
- sistemul de mentenan aplicat, instruc iunile i sus inerea logistic asociate;
- calific rile i responsabilit ile personalului îns rcinat cu exploatarea i mentenan a.
Cerin ele referitoare la tehnica de diagnoz la vagoanele de c tori sunt specificate în [15].
3.6.1.1. Specificarea indicatorilor de fiabilitate
Pentru a caracteriza corect, din punctul de vedere al fiabilit ii, instala ia de sonorizare i telefonie,
trebuie specifica i urm torii indicatori:
- rata de defectare medie lambda (t1, t2);
- intensitatea medie de defectare z (t1, t2);
- media timpului de bun func ionare MTBF;
- fiabilitatea R (t1, t2);
- durata de via util .
Cu t1 i t2 sunt notate unit ile de timp sau distan parcurse la care se dore te s se calculeze
indicatorii de fiabilitate.
3.6.1.2. Specificarea metodelor de calcul al indicatorilor de fiabilitate
3.6.1.2.1. Metoda de calcul al indicatorilor de fiabilitate previzionali
Proiectantul/constructorul/reparatorul vehiculului pe care se monteaz instala ia de sonorizare i
telefonie va calcula valorile previzionale pentru indicatorii de fiabilitate men iona i la pct. 3.6.1.1
utilizând, dup caz, valorile indicatorilor de fiabilitate prescrise de c tre furnizorii principalelor
ansambluri i subansambluri ale instala iei sau valorile oferite de literatura de specialitate pentru
produse similare.
Calculele se vor face prin metoda analitic pe baza unei scheme bloc de fiabilitate, inând seama de
configura ia instala iei.
Valorile previzionale ale indicatorilor de fiabilitate vor fi înso ite de nivelul de încredere cu care au
fost estimate.
3.6.1.2.2. Metode pentru calculul de verificare al indicatorilor de fiabilitate previzionali
Pentru calculul de verificare al indicatorilor de fiabilitate previzionali de c tre proiectant/beneficiarul
final se va utiliza metoda analitic . Aceast metod presupune parcurgerea urm toarelor etape:
a) culegerea informa iilor din exploatare cu privire la defectele înregistrate i la modul de remediere;
b) validarea informa iilor (valid ri formale, valid ri logice, eliminarea valorilor aberante);
c) alegerea distribu iei statistice pentru modelarea legii de distribu ie a timpilor/parcursurilor de bun
func ionare;
d) validarea cu un anumit nivel de încredere a modelului ales (verificarea ipotezei statistice);
e) elaborarea algoritmilor de calcul i a programelor de calcul;
f) calculul indicatorilor de fiabilitate.
Informa iile despre defecte i despre modul de remediere trebuie s se refere cel pu in la:
a) identificarea ansamblului/subansamblului/piesei componente defecte;
b) data apari iei defectului;
c) natura defectului (mecanic, electric etc.);
d) gravitatea defectului (pe baza clasific rii);
e) efectul defectului asupra instala iei/vehiculului feroviar;
f) modul de remediere (înlocuirea cu piese/subansambluri noi similare sau piese/subansambluri
reparate, reglare, ajustare etc.);
g) durata repara iei;
h) imobilizarea în repara ie.
Modul de culegere i transmitere a informa iilor despre defecte i despre remedierea acestora
trebuie s fac obiectul unui acord între proiectantul/constructorul/reparatorul vehiculului pe care se
monteaz instala ia de sonorizare i telefonie i utilizatorul vehiculului/instala iei. În scopul reducerii
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num rului de defect ri i a timpilor de indisponibilitate, este necesar ca furnizorul i utilizatorul
instala iei s aib o colaborare strâns pe toat durata ciclului de via al instala iei, cu respectarea de
tre ambele p i a obliga iilor ce le revin.
3.6.2. Cerin e privind mentenabilitatea i disponibilitatea previzional
Performan ele privind mentenabilitatea se pot ob ine numai dac la faza de proiectare instala ia a
fost conceput astfel încât s fie u or de între inut i de reparat. Se pot utiliza metode automate pentru
controlul st rii tehnice i de mentenan .
Specificarea cerin elor privind mentenabilitatea i disponibilitatea previzional a instala iilor de
sonorizare i telefonie trebuie s se fac numai atunci când sunt definite i cunoscute urm toarele:
a) politica de mentenan care trebuie aplicat , procedurile/instruc iunile care trebuie elaborate i
aplicate;
b) con inutul programului de mentenan
i logistica de sus inere;
c) caracteristicile de mentenabilitate care trebuie satisf cute la proiectarea instala iei (accesibilitate,
modularitate, u urin a în demontare etc.);
d) constrângerile care trebuie prev zute la utilizarea instala iei i modul în care influen eaz
mentenan a;
e) cerin ele privind întocmirea programului de mentenan în scopul de a asigura caracteristicile de
mentenan impuse;
f) componentele i responsabilit ile personalului implicat în activit ile de exploatare i între inere a
instala iei;
g) condi iile de exploatare i de mediu în care instala ia este utilizat ;
h) încerc ri privind demonstrarea satisfacerii unor cerin e privind mentenan a;
i) revizuirea caracteristicilor mentenabilit ii.
3.6.2.1. Specificarea indicatorilor previzionali de mentenabilitate i disponibilitate
Pentru caracterizarea mentenabilit ii i a disponibilit ii instala iilor de sonorizare i telefonie este
necesar s se specifice cel pu in urm torii indicatori:
a) timpul mediu de reparare MRT;
b) timpul mediu de defectare;
c) timpul mediu de defectare corectiv activ ;
d) coeficientul de disponibilitate A;
e) func ia de mentenabilitate M (t1, t2).
3.6.2.2. Metode de calcul al indicatorilor previzionali de mentenabilitate
Pentru calculul indicatorilor de mentenabilitate i disponibilitate specifica i la pct. 3.6.1.1 se vor
utiliza metode statistice i formule de calcul al mediilor i coeficientului de disponibilitate.
Pentru calculul func iei de mentenabilitate se va utiliza metoda analitic cu distribu ia exponen ial
e-^(lambda t) (Laplace) pentru modelarea matematic a timpilor de repara ie.
Modelul de distribu ie va fi validat prin utilizarea unuia dintre testele de validare oferite de literatura
de specialitate.
3.6.2.3. Cerin e privind sistemul de mentenan (preventiv i corectiv )
Instituirea unui sistem de mentenan pentru instala iile de sonorizare i telefonie presupune
specificarea de c tre proiectant a cerin elor referitoare la:
- programul de mentenan preventiv , care s con in frecven a i ciclicitatea ac iunilor de
mentenan ;
- lucr rile ce trebuie efectuate la fiecare tip de revizie/inspec ie;
- piesele componente/subansamblurile ce trebuie înlocuite cu altele noi similare i periodicitatea
înlocuirii, în special pentru piesele componente critice;
- calificarea personalului de mentenan ;
- echipamentele, sculele i dispozitivele utilizate pentru controlul st rii tehnice i pentru repara ia
instala iei, inclusiv mijloacele de etalonare;
- documentele pentru mentenan (manualul pentru mentenan , prescrip ii pentru mentenan
con inând criteriile de acceptare etc.);
- resursele necesare sus inerii programului de mentenan (utilit i, personal, echipamente specifice
etc.)
Pentru specificitatea cerin elor privind indicatorii de fiabilitate, mentenabilitate i disponibilitate se
recomand urm toarele documente de referin : [47], [48], [49], [50], [51] i [52].
3.7. Cerin e privind func ionarea de durat
3.7.1. Instala ia de sonorizare i telefonie trebuie s suporte o încercare de func ionare continu de
200 de ore la încerc rile de tip.
3.7.2. Instala ia de sonorizare i telefonie trebuie s suporte o încercare de func ionare continu de
24 de ore la încerc rile de lot.
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3.8. Cerin e privind comportarea la ac iunea factorilor din mediul înconjur tor
Cerin ele necesare pentru mediul înconjur tor:
- zona climatic : N;
- categoria climatic : 2;
- domeniul nominal al temperaturilor de utilizare: -32°C ... +55°C;
- domeniul temperaturilor de depozitare i transport: -33°C ... +70°C;
- umiditatea relativ medie lunar în perioada cea mai cald i umed raportat la +20°C: 90% timp
de dou luni;
- umiditatea relativ maxim raportat la +25°C: 95% f
condensare timp de 48 de ore;
- altitudinea maxim de func ionare: 1.200 m;
- solicit ri la vibra ii i ocuri: conform [41];
- func ionare în medii lipsite de pulberi conductoare de electricitate, substan e corozive.
3.9. Cerin e privind protec ia împotriva coroziunii
Pentru protec ia anticoroziv prin acoperiri metalice, electrochimice i pentru acoperirile de protec ie
pentru piesele filetate se recomand utilizarea prevederilor [43], [44], [45] i [46].
3.10. Cerin e privind durata de func ionare normal i durata de via
3.10.1. Durata minim de via a ansamblului trebuie s fie de cel pu in 20 de ani, cu respectarea
condi iilor prescrise privind între inerea, repararea i exploatarea pentru un regim de func ionare de 16
ore/zi.
3.10.2. Durata minim de utilizare normal pentru principalele subansambluri din componen a
instala iei de sonorizare (difuzoare, atenuator, cofret, post de apel etc.) trebuie s fie de 10 ani.
4. Cerin e privind încerc rile i verific rile pentru determinarea conformit ii
4.1. Cerin e privind încerc rile i verific rile pentru determinarea conformit ii instala iei de
sonorizare i telefonie
Pentru demonstrarea capacit ii func ionale la parametrii proiecta i, instala iile de sonorizare i
telefonie trebuie supuse unor încerc ri i verific ri de conformitate.
Încerc rile i verific rile de conformitate se efectueaz în dou etape:
a) Etapa I: se execut încerc rile i verific rile principalelor ansambluri i subansambluri cu func ii
independente (difuzoare, atenuatoare, cofret etc.)
Aceste încerc ri se efectueaz de c tre furnizorul subansamblurilor în conformitate cu specifica iile
de încerc ri întocmite pe baza cerin elor constructorului/reparatorului (integratorul) vehiculului i
aprobate de beneficiarul final.
La livrare subansamblurile instala iilor de sonorizare i telefonie vor fi înso ite de rapoarte de
încerc ri/fi e de m sur tori, la solicitarea constructorului/reparatorului vehiculului.
b) Etapa II: se execut încerc rile pe vehicul ale instala iei de sonorizare i de telefonie în vederea
verific rii parametrilor de sonorizare, a performan elor, protec iilor i execu iei.
Aceste încerc ri se execut de c tre constructorul/reparatorul vehiculului în conformitate cu
specifica iile de încercare întocmite pe baza cerin elor din prezenta norm tehnic feroviar . Aceste
încerc ri pot fi de tip i de lot.
Lista încerc rilor de tip i de lot este conform pct. 4.2.
4.1.1. Încerc rile de tip
Încerc rile de tip se efectueaz în vederea certific rii/omolog rii tehnice a unor noi tipuri de instala ii
de sonorizare i telefonie i ori de câte ori se aduc modific ri constructive, de materiale, înlocuiri de
echipamente i subansambluri care pot afecta sau influen a caracteristicile func ionale i
performan ele instala iilor existente.
Încerc rile de tip constau în verificarea tuturor cerin elor pe care va trebui s le satisfac instala ia
de sonorizare i telefonie (cerin e tehnice, aptitudini de utilizare, performan e, condi ii de mediu,
cerin e privind fiabilitatea, mentenabilitatea i disponibilitatea, cerin e privind execu ia, securitatea de
utilizare etc.). Lista încerc rilor de tip este prev zut la pct. 4.2.
Încerc rile de tip se pot repeta din 3 în 3 ani sau la introducerea unor materiale noi, susceptibile s
schimbe
performan ele
produsului
(se
fac
numai
încerc ri
pentru
determinarea
parametrilor/caracteristicilor afecta i/afectate de modific rile efectuate).
Încerc rile de tip periodice se fac pe dou exemplare luate la întâmplare din produc ia curent , în
prezen a delegatului beneficiarului final, care semneaz buletinul de încerc ri.
4.1.2. Încerc rile de lot
Încerc rile de lot se efectueaz pe fiecare vehicul pe care se monteaz instala ii de sonorizare i
telefonie i sunt prev zute la pct. 4.2.
Încerc rile de lot se efectueaz de c tre organul de control al produc torului în cadrul verific rii
finale a produsului. Se accept numai exemplarele g site corespunz toare.
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Rezultatele încerc rilor de lot se consemneaz în rapoarte de încerc ri/fi e de m sur tori care vor
înso i produsul. Prezen a reprezentantului recep iei beneficiarului final nu scute te de r spundere
produc torul.
Pentru stabilirea condi iilor de încercare, amplasarea punctelor de m surare, a programelor de
încerc ri, precum i a metodelor de efectuare a încerc rilor de tip i de lot (serie) se recomand
utilizarea prevederilor din [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [27], [28], [29], [30], [31], [37],
[38], [39], [40] i [41].
4.1.3. Încerc ri pentru determinarea fiabilit ii, mentenabilit ii i disponibilit ii
Încerc rile pentru determinarea indicatorilor de fiabilitate, mentenabilitate i disponibilitate au ca
scop:
- verificarea indicatorilor previzionali de fiabilitate, mentenabilitate i disponibilitate prin urm rirea
controlat în exploatare sau prin încerc ri;
- controlul periodic al conformit ii acestor indicatori.
Încerc rile pentru determinarea în exploatare a indicatorilor de fiabilitate, mentenabilitate i
disponibilitate se efectueaz prin urm rirea comport rii în exploatare a unui lot de instala ii de
sonorizare i telefonie i înregistrarea informa iilor privind defectele i modul de remediere.
Aceste încerc ri se pot efectua în cadrul încerc rilor prev zute la pct. 4.1.4.
4.1.4. Încerc ri pentru verificarea aptitudinilor de utilizare în exploatare
Aceste încerc ri se efectueaz pe baza unui program de urm rire în exploatare a unei instala ii sau
a unui lot de instala ii.
Programul trebuie s cuprind cel pu in urm toarele elemente:
- lista încerc rilor/verific rilor ce urmeaz a fi efectuate;
- condi iile reale de exploatare;
- durata programului (timp sau distan parcurs );
- m rimea lotului (atunci când este cazul);
- planul de mentenan cu referire la documenta ia aferent ;
- planul de inspec ie (frecven a, natura i num rul acestora);
- criteriile pentru defec iunile tolerabile în exploatare i impactul acestora asupra programului;
- informa iile ce urmeaz a fi incluse în raportul cu rezultatul încerc rilor în exploatare;
- datele de identificare ale operatorului responsabil cu urm rirea în exploatare i elaborarea
raportului.
Verific rile supratensiunilor de alimentare se vor efectua:
- fie ca supratensiuni trapezoidale (a se vedea figura 2 din [25]);
- fie ca încercare alternativ (a se vedea figura 3 din [25]).
Forma undei de încercare trebuie s fie de aceea i polaritate cu tensiunea de alimentare a
sistemului de control care trebuie s fie prezent înainte i dup injectarea formei de und de
încercare.
Tensiunea trebuie s fie m surat prin raportare la poten ialul de întoarcere al sursei de alimentare
cu tensiune.
Ca o alternativ la cele de mai sus, fabricantul trebuie s demonstreze c echipamentul este
capabil s in la formele de und prin calcul, pentru a fi aprobat de c tre utilizator.
Verificarea supratensiunilor tranzitorii:
Forma de und tranzitorie trebuie s fie generat i testat .
Pentru fiecare încercare, forma de und trebuie s fie generat :
a) fie cu raportare la poten ialul circuitului de întoarcere al sistemului de alimentare cu tensiune;
b) fie între poten ialul circuitului de întoarcere i borna de împ mântare a echipamentului [54].
Verificarea desc rc rii electrostatice:
Aceast încercare va fi realizat doar pentru echipamentul care, în mod normal, este accesibil
personalului de exploatare i c torilor.
Echipamentul trebuie s fie a ezat în habitatul s u cu toate acoperirile i panourile de acces la locul
lor i cu toate conexiunile lui la p mânt [55].
Cu privire la domeniul compatibilit ii electromagnetice este necesar s se realizeze o încercare de
interferen electromagnetic , respectându-se cerin ele [59].
4.2. Lista încerc rilor i verific rilor de tip i de lot ale instala iilor de sonorizare i telefonie
Categoria încerc rii
Nr. crt.

Denumirea încerc rii
Tip

Lot

1. Coresponden a cu documenta ia

x

x

2. Inscrip ion ri

x

x
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3. Rezisten a de izola ie

x

x

4. Rigiditatea dielectric

x

x

5. Supratensiuni alimentare

x

x

6. Nivel în linia de sonorizare

x

x

7. Nivel de ie ire-amplificare

x

x

8. Distorsiuni-amplificare

x

x

9. Nivelul în casca telefonului

x

x

10. Telefonie cu postul central

x

x

11. Reglajul amplific rii

x

x

12. Difuzarea mesajelor

x

x

13. Intrare aparat mobil prioritar

x

x

14. Tensiune polarizare pe linia de telecomand

i prioritate

x

x

15. Intrare aparat mobil neprioritar

x

x

16. Func ionare în domeniul nominal al tensiunii de alimentare

x

x

17. Interferen e electromagnetice

x

-

5. Cerin e privind asigurarea calit ii procesului de proiectare a instala iilor de sonorizare i telefonie
Calitatea instala iilor de sonorizare i telefonie depinde în mare m sur , pe lâng calitatea
intrinsec a ansamblurilor i subansamblurilor componente, i de modul în care decurge colaborarea
dintre constructorul/proiectantul vehiculelor pe care se monteaz instala iile i utilizatorul acestora, în
toate etapele ciclului de via a instala iilor.
Op iunea unor rezultate bune în ceea ce prive te performan ele i eficacitatea instala iilor de
sonorizare i telefonie trebuie asigurat din etapa de proiectare prin determinarea, comunicarea,
analiza i în elegerea tuturor cerin elor i a tept rilor referitoare la instala iile de sonorizare i
telefonie.
5.1. Elemente de intrare ale proiect rii
Beneficiarul final al vehiculului/utilizatorul trebuie s
stabileasc
i s
comunice
proiectantului/constructorului urm toarele elemente:
a) tipul vehiculului pe care se monteaz instala ia, precizând:
- caracteristicile constructive ce pot influen a instala ia de sonorizare i telefonie;
- modul de compartimentare i destina ia spa iilor anexe;
b) domeniul de utilizare al vehiculului;
c) aria geografic de utilizare;
d) cerin e pentru instala ia de sonorizare i de telefonie (conform prezentei norme tehnice
feroviare):
- cerin e privind componen a instala iei;
- caracteristici tehnice i func ionale;
- performan e;
- condi ii de execu ie;
- condi ii privind fiabilitatea, mentenabilitatea i disponibilitatea;
- condi ii privind locul de amplasare a componentelor instala iilor pe vehicul;
e) cerin e privind comunicarea cu beneficiarul final (de in torul vehiculului feroviar) pe durata
elabor rii proiectului;
- modul de tratare a cerin elor;
- modul de participare a beneficiarului final la validarea proiectului sau a p ilor de proiect în diferite
etape.
5.2. Elemente de ie ire ale proiect rii
Constituie elemente de ie ire ale proiect rii urm toarele:
a) contractul de realizare a instala iilor de sonorizare i telefonie;
b) planul proiectului (etape de elaborare a proiectului, de verificare i de validare);
c) documenta ia proiectului (scris i desenat ):
- specifica ia tehnic care s con in : cerin e, caracteristici, încerc ri, metode de încercare, cerin e
de admisibilitate;
- desene de execu ie;
- breviare de calcul (calculul indicatorilor de fiabilitate previzional , bilan uri energetice etc.);
- lista ansamblurilor i subansamblurilor componente i a serviciilor;
d) planul mentena ei preventive:
- tipul reviziilor/inspec iilor i al repara iilor planificate;
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- intervalul de timp/km parcur i la care se execut ;
- plan de etalonare/reglare;
e) manual pentru mentenan a preventiv :
- lista ansamblurilor, subansamblurilor i a pieselor critice;
- lista pieselor de schimb;
- lista pieselor de schimb care nu se repar (se înlocuiesc cu altele noi similare) i duratele de via
la care se înlocuiesc;
- scheme electrice;
- nomenclatoare de lucr ri pentru fiecare tip de revizie/repara ie;
- proceduri/instruc iuni de lucru pentru c utarea defectelor, demontare/montare, reparare, reglare,
cerin e referitoare la securitatea personalului implicat;
- lista dispozitivelor de m surare i control;
- lista persoanelor care necesit autoriza ii speciale (dac este cazul);
- modelul rapoartelor de încercare/verificare;
- certificate specifice referitoare la securitate i dispozi iile legale (echipamente care polueaz ,
aparate i echipamente de m sur );
- documente pentru înregistrarea activit ilor de mentenan ;
f) manualul de exploatare:
- instruc iuni de punere în func iune;
- instruc iuni de exploatare;
- modelul documentelor pentru înregistrarea informa iilor privind defectele i modul de remediere;
- diagrame.
Atunci când beneficiarul final solicit ca procesul de proiectare s se realizeze într-un sistem de
management al calit ii se recomand utilizarea prevederilor din [52].
6. Cerin e privind marcarea, conservarea, ambalarea, transportul, depozitarea, documentele de
înso ire i inventarul de livrare a ansamblurilor i subansamblurilor din componen a instala iilor de
sonorizare
6.1. Cerin e privind marcarea
6.1.1. Marcarea ansamblurilor i subansamblurilor (marcarea pe produs)
Pe capacul cutiei ansamblului/subansamblului component se inscrip ioneaz :
- marca produc torului;
- tensiunea de alimentare i curentul nominal;
- denumirea produsului;
- seria: nr. .........../anul ............. .
6.1.2. Marcarea pe ambalaj
Pe ambalaj se inscrip ioneaz :
- marca produc torului;
- denumirea produsului;
- masa i dimensiunile ambalajului de transport;
- semne necesare pentru prevenirea manipul rii gre ite.
Pentru marcarea pe ambalaj i pentru prevenirea manipul rii gre ite se utilizeaz prevederile
reglement rilor în vigoare.
6.2. Cerin e privind conservarea
Conservarea se face în ambalajul original.
6.3. Cerin e privind ambalarea
Fiecare produs va fi ambalat în punga sa de polietilen . În cutia de carton va fi introdus un singur
aparat.
Pentru ambalarea fiec rui subansamblu se utilizeaz prevederile reglement rilor în vigoare.
6.4. Cerin e privind transportul
Transportul se face în ambalajul original, cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea
cerin elor mecanice i climatice pentru care s-au efectuat încerc rile.
Pentru transport se utilizeaz prevederile reglement rilor în vigoare.
6.5. Cerin e privind depozitarea
Produsele se depoziteaz ambalate, în înc peri închise, lipsite de pulberi bune conductoare de
electricitate, substan e chimice active, abur, praf, roz toare, bacterii, mucegai, radia ii ionizante.
Umiditatea relativ trebuie s fie de maximum 80% la + 20 °C i maximum 50% la + 40 °C.
Produsele ambalate se pot stivui în timpul depozit rii, maximum 5 cutii.
6.6. Cerin e privind documentele de înso ire
În fiecare ambalaj trebuie s existe urm toarele documente:
- declara ia de conformitate;
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- protocol semnat de delegat control calitate i delegat recep ie beneficiar final;
- proces-verbal de constatare tehnic pentru urm rirea în exploatare conform reglement rilor
specifice în vigoare;
- proces-verbal de recep ie - la solicitarea beneficiarilor finali.
6.7. Cerin e privind inventarul de livrare
Odat cu fiecare aparat se livreaz i o noti tehnic a aparatului.
6.8. Cerin e privind termenul de garan ie
Pentru ansamblurile i subansamblurile care au prev zute termene de garan ie în
standardele/normele tehnice de produs, fi e UIC, se vor respecta aceste termene.
Pentru ansamblurile i subansamblurile care nu au prev zute termene de garan ie prin
standarde/norme tehnice de produs, fi e UIC, precum i pentru instala ia de sonorizare i telefonie în
ansamblul s u, termenele de garan ie vor fi stabilite prin contract de c tre produc tor i beneficiarul
final.
Defectele în termen de garan ie sunt tratate în conformitate cu prevederile reglement rilor în
vigoare.
ANEX
la normele tehnice feroviare
DOCUMENTE DE REFERIN
Aplicarea standardelor cuprinse în aceast list reprezint
asigurarea conformit ii cu cerin ele din norma tehnic feroviar .
[1] RIC - 2001 Acord privind transmiterea i folosirea vagoanelor de c

o modalitate recomandat

tori în trafic interna ional

[2] OMTCT nr. 1.817/2005 Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 1.817/2005 pentru
aprobarea Instruc iunilor privind revizia tehnic i între inerea vagoanelor în exploatare nr. 250, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 23 noiembrie 2005, cu modific rile i complet rile
ulterioare
[3] RET 2001 Regulamentul de exploatare tehnic feroviar nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucr rilor
publice, transporturilor i locuin ei nr. 1.186/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681
din 29 octombrie 2001
[4] Hot rârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar conven ional cu
modific rile i complet rile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 23 iulie
2003
[5] Hot rârea Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare
vitez , cu modific rile i complet rile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din
9 ianuarie 2004.
[6] Fi a UIC 440 OR Sonorizarea vagoanelor de c tori RIC
[7] Fi a UIC 533 O Protec ia prin punere la mas a pieselor metalice ale vagoanelor de c

tori

[8] Fi a UIC 550 OR Instala ii pentru alimentarea cu energie electric a materialului rulant de c
[9] Fi a UIC 550-1 OR Tablourile electrice din dotarea materialului rulant de c

tori

tori

[10] Fi a UIC 550-2 OR Instala ii pentru alimentarea cu energie a vagoanelor de c

tori. Încerc ri de tip

[11] Fi a UIC 550-3 OR Instala ii pentru alimentarea cu energie electric a materialului rulant de c
echipamentelor electrice la exteriorul vagoanelor de c tori

tori. Influen a

[12] Fi a UIC 552 OR Alimentarea trenurilor cu energie electric . Caracteristici unificate ale liniei de tren
[13] Fi a UIC 554-1 OR Alimentarea echipamentului electric al vehiculelor feroviare de la o re ea local de
distribu ie sau prin alt surs de energie
[14] Fi a UIC 555 OR Iluminatul electric al materialului rulant de c
[15] Fi a UIC 557 OR Tehnica de diagnoz la vagoanele de c
[16] Fi a UIC 558 OR Linie de telecomand
echipamentul vagoanelor de c tori

tori.

tori

i informa ii - Caracteristici tehnice unificate utilizate pentru

[17] Fi a UIC 560 OR U i, ferestre, sc ri, peroane, mânere i bare de mân la vagoanele de c

tori i de marf

[18] Fi a UIC 564-2 OR Reguli cu privire la protec ia i lupta contra incendiilor la vehiculele feroviare în serviciu
interna ional, care transport c tori sau vehicule asimilate
[19] Fi a UIC 565-1 OR Caracteristici particulare de construc ie i amenajare interioar a vehiculelor de noapte
admise în trafic interna ional
[20] Fi a UIC 565-2 OR Caracteristici particulare de construc ie, de confort i reguli de igien pentru vagoanelerestaurant admise în trafic interna ional
[21] Fi a UIC 567 OR Dispozi ii generale privind vagoanele de c

tori

[22] Fi a UIC 567-1 OR Vagoane de c

tori unificate de tip X i Y, admise în trafic interna ional. Caracteristici

[23] Fi a UIC 567-2 OR Vagoane de c

tori unificate tip Z admise în trafic interna ional. Caracteristici
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pentru

[24] Fi a UIC 568 OR Sonorizarea i telefonia vagoanelor de c
echipamentele vagoanelor de c tori RIC unificate

tori RIC. Caracteristici tehnice pentru

[25] IEC 60571:2006 Echipamentul electronic utilizat pe vehiculele feroviare
[26] SR EN 60529:1995 Grade din protec ie asigurate prin carcase. (Cod IP)
[27] SR EN 60068-2-1: 2007 Încerc ri de mediu. Partea 2-1: Încerc ri. Încercarea A: Frig
[28] SR EN 60068-2-2:2008 Încerc ri de mediu. Partea 2-2: Încerc ri. Încercarea B: C ldur uscat
[29] Echipament de sonorizare i telefonie UIC România NT 1604.OD.000 C1/F
[30] SR EN 50125-1:2003 Aplica ii feroviare. Condi ii de mediu pentru echipamente. Partea 1. Echipament la
bordul materialului rulant
[31] SR EN 50155: 2007 Aplica ii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe materialul rulant
[32] SR EN 60721-3-1: 2004 Clasificarea condi iilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agen i de mediu
i a gradelor de severitate ale acestora. Sec iunea 1: Depozitare
[33] SR EN 60721-3-2: 2004 Clasificarea condi iilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agen i de mediu
i a gradelor de severitate ale acestora. Sec iunea 2: Transport
[34] SR EN 60721-3-5: 2004 Clasificarea condi iilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agen i de mediu
i a gradelor de severitate ale acestora. Sec iunea 5: Instala ii pe vehicule terestre
[35] SR HD 478.2.1 S1: 2002 Clasificarea condi iilor de mediu. Partea 2. Condi ii de mediu prezente în natur .
Temperatur i umiditate
[36] SR HD 478.2.3 S1: 2002 Clasificarea condi iilor de mediu. Partea 2. Condi ii de mediu prezente în natur .
Presiune atmosferic
[37] SR EN 60068-2-64: 1996 Încerc ri de mediu. Partea 2: Metode de încercare - Încercarea Fh: vibra ii aleatorii
de band larg (control numeric) i ghid
[38] SR EN 60068-2-27: 1998 Încerc ri climatice i mecanice. Partea 2: Încerc ri. Încercarea Ea i ghid: ocuri
[39] SR EN 60068-2-30: 2006 Încerc ri de mediu. Partea 2-30: Încerc ri - Încercare Db. C ldur umed ciclic
(ciclu de 12 h +12 h)
[40] SR EN 61373: 2002 Aplica ii feroviare. Echipament pentru material rulant. Încerc ri la ocuri i vibra ii
[41] SR EN 60068-2-47: 2006 Încerc ri de mediu. Partea 2-47: Metode de încercare. Montarea componentelor,
echipamentelor i a altor articole pentru încerc ri dinamice la vibra ii, la impact i la alte încerc ri similare
[42] SR EN ISO 2178: 1998 Acoperiri metalice nemagnetice pe metal de baz magnetic. M surarea grosimii
acoperirii. Metoda magnetic
[43] SR EN 12373-1: 2002 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 1: Metod de
stabilire a caracteristicilor acoperirilor decorative i de protec ie ob inute prin oxidarea anodic a aluminiului
[44] SR EN 12373-3: 2002 Aluminiu i aliaje de aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 3:
Determinarea grosimii stratului de oxid anodic. Examinare nedistructiv cu microscopul optic
[45] SR EN 12329: 2001 Protec ia anticoroziv a metalelor. Acoperiri electrochimice cu zinc pe font sau o el, cu
tratament suplimentar
[46] SR EN 12330: 2002 Protec ia anticoroziv a metalelor. Acoperiri electrochimice de cadmiu pe font sau o el
[47] SR CEI 60300-3-2: 2005 Managementul siguran ei în func ionare. Partea 3-2: Ghid de aplicare. Culegerea
datelor privind siguran a în func ionare în condi ii de exploatare
[48] SR CEI 60863:1998 Prezentarea rezultatelor previziunii caracteristicilor de fiabilitate, mentenabilitate i
disponibilitate
[49] SR EN 60300-1: 2006 Managementul siguran ei în func ionare. Partea 1: Sisteme de management al
siguran ei în func ionare
[50] SR EN 13460: 2003 Mentenan . Documente pentru mentenan
[51] SR EN 50126-1:2003 Aplica ii feroviare. Specificarea i demonstrarea fiabilit ii, disponibilit ii,
mentenabilit ii i siguran ei (FDMS). Partea 1: Prescrip ii de baz i procese generice
[52] SR EN ISO 9001: 2008 Sisteme de management al calit ii. Cerin e
[53] SR EN 50124-1:2002 Aplica ii feroviare. Coordonarea izola iei. Partea 1: Prescrip ii fundamentale. Distan e
de izolare prin aer i distan e de izolare pe suprafa pentru toate echipamentele electrice i electronice
[54] SR EN 61000-4-5: 2007 Compatibilitatea electromagnetic (CEM). Partea 4-5: Tehnici de încercare i
surare. Încerc ri de imunitate la unde de oc
[55] IEC 62236-3-2: 2008 Aplica ii feroviare - Compatibilitate electromagnetic . Partea 3-2: Material rulant Aparate
[56] Fi a UIC 556 OR Transmiterea informa iilor în trenuri i automotoare
[57] Fi a UIC 176 O Specifica ii cu privire la informa iile destinate c torilor, afi ate în trenuri printr-un dispozitiv
electronic
[58] SR EN 50238: 2006 Aplica ii feroviare. Compatibilitatea între materialul rulant i sistemele de detectare a
trenului
[59] Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea
legisla iilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetic i de abrogare a Directivei
89/336/CEE
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