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ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁROD Ů 

 

Hospodá řská a sociální rada 
Distribuce: Všeobecná 

8. duben 2015 

Česky 

Originál: anglicky  

   

Evropská hospodá řská komise 

Výbor pro vnitrozemskou dopravu 

Světové fórum harmonizace p ředpis ů pro vozidla 

166. zasedání 
Ženeva, 23-26. červen 2015 
Bod 4.6.7 předběžného programu 
Dohoda 1958 – posouzení návrh ů změn existujících p ředpis ů od GRSP  
 

Návrh dopl ňku 2 série zm ěn 02 předpisu č. 100 

(bezpečnost bateriových elektrických vozidel) 

 

Předává pracovní skupina pro pasivní bezpe čnost (GRSP) */ 

 

Poznámka: níže uvedený text byl přijat Pracovní skupinou pro pasivní bezpečnost (GRSP) na 
jejím padesátém-šestém zasedání (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, odst. 31). Text vychází 
z dokumentu GRSP-56-17, reprodukovaného ve zprávě v Příloze IV. Předává se k projednání 
Světovému fóra pro harmonizaci předpisů vozidel (WP.29) a Správnímu výboru (AC.1). 

_____________________ 

                                                
*/ Podle pracovního programu Výboru pro vnitrozemskou dopravu na roky 2012 – 2016 
(ECE/TRANS/224, para. 94 a ECE/TRANS/2012/12, programová aktivita 02.4) Světové fórum vyvine, harmonizuje 
a aktualizuje Předpisy s cílem zlepšení vlastností vozidel. Tento dokument se předkládá podle tohoto 
mandátu. 

Prosíme recyklovat  
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Odstavce 5 až 5.1.1.3., změňte znění: 

„5. Technické podmínky a zkoušky 

5.1. Ochrana před elektrickým šokem 

 Tyto požadavky na elektrickou bezpečnost se týkají vysokonapěťového rozvodu za 
podmínek jeho propojení na vnější vysokonapěťový napájecí rozvod. 

5.1.1. Ochrana před přímým dotykem 

 Živé části by měly být chráněny před přímým dotykem a měly by splňovat odstavce 
5.1.1.1. a 5.1.1.2. Zábrany, kryty, pevné izolátory a konektory nesmí být možné otevřít, 
oddělit, demontovat nebo odstranit bez užití nářadí. 

 Avšak konektory (včetně vozidlového přívodu) můžou být oddělitelné bez užití nástrojů, 
jestliže plní jeden nebo více následujících požadavků: 

(a) Plní odstavce 5.1.1.1. a 5.1.1.2. když jsou odděleny, nebo 

(b) Jsou umístěny pod podlahou a jsou zajištěny zamykacím ústrojím, nebo 

(c) Jsou zajištěny zamykacím ústrojím. Další části, které nejsou částí konektoru, by 
měly být odnímatelné pouze s užitím nástrojů v případě, že má být oddělen 
konektor, nebo 

(d) Napětí živých částí je na nebo pod 60V ss. nebo 30V st. efektivních do 1s po 
odejmutí konektoru. 

5.1.1.1. Pro ochranu živých částí v prostoru pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru 
by měla být zajištěna ochrana stupně IPXXD. 

5.1.1.2. Pro ochranu živých částí v prostoru jiném než je prostor pro cestující nebo zavazadlový 
prostor postačí ochrana stupně IPXXB.“ 

Odstavce 5.1.1.4. až 5.1.1.5.3., přečíslovány jako odstavce 5.1.1.3. až 5.1.1.4.3. 

_______________________________ 


