
3.1.3. Górna część nogi z krawędzią maski systemu ochrony przed uderzeniami czołowymi. Badanie to
przeprowadza się przy prędkości uderzenia 40 km/h. Chwilowa suma sił uderzenia w odniesieniu
do czasu, górnej i dolnej części elementu uderzającego nie powinna przekraczać możliwej war-
tości 5.0 kN, a moment zginający udaru do badań nie powinien przekraczać możliwej wartości
300 Nm. Oba wyniki są rejestrowane jedynie do celów monitorowania.

3.1.4. Głowa dziecka/niskiej osoby dorosłej z systemem ochrony przed uderzeniami czołowymi. Bada-
nie to wykonuje się przy prędkości 35 km/h z wykorzystaniem udaru do badań o wadze 3,5 kg
dla dziecka/niskiego dorosłego. Wartość HPC, ustalona na podstawie wyniku zapisów czasu licz-
nika przyspieszenia głowy zgodnie z ust. 1.13, w żadnym przypadku nie może przekroczyć
1000.

ZAŁĄCZNIK II

PRZEPISY ADMINISTRACYJNE
DLA HOMOLOGACJI TYPU

1. WNIOSEK O UDZIELENIE HOMOLOGACJI TYPU WE

1.1. Wniosek o udzielenie homologacji typu WE typu pojazdu, w odniesieniu do pojazdu wyposażo-
nego w system ochrony przed uderzeniami czołowymi

1.1.1. Wzór wymaganego dokumentu informacyjnego, zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 70/156/EWG,
jest zamieszczony w dodatku 1.

1.1.2. Pojazd reprezentatywny dla typu pojazdu, wyposażony w system ochrony przed uderzeniami
czołowymi, dla którego wymagana jest homologacja, przekazuje się służbie technicznej odpowie-
dzialnej za udzielenie homologacji. Na wniosek służby technicznej specyficzne części składowe
lub próbki użytych materiałów również powinny być przekazane.

1.2. Wniosek o udzielenie homologacji typu WE w odniesieniu do systemu ochrony przed uderze-
niami czołowymi uznawanymi za oddzielne zespoły techniczne

1.2.1. Wzór wymaganego dokumentu informacyjnego, zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy 70/156/EWG,
jest zamieszczony w dodatku 2.

1.2.2. Jedną próbkę typu systemu ochrony przed uderzeniami czołowymi, który ma być homologo-
wany, przekazuje się służbie technicznej odpowiedzialnej za przeprowadzenie testów homologacji
typu. O ile służba uzna to za stosowne, może żądać dostarczenia kolejnych próbek. Próbki
muszą być wyraźnie i czytelnie oznaczone nazwą handlową i znakiem wnioskodawcy oraz ozna-
czeniem typu. Ustanowi się przepis dotyczący późniejszego obowiązkowego umieszczenia znaku
homologacji typu WE w widocznym miejscu.

2. UDZIELENIE HOMOLOGACJI TYPU WE

2.1. Wzory homologacji typu WE, zgodnie z art. 4 ust. 3 i, jeśli stosowne, z art. 4 ust. 4 dyrektywy
70/156/EWG, są zamieszczone w:

— Dodatku 3 dla zastosowań opisanych w ppkt 1.1,

— Dodatku 4 dla zastosowań opisanych w ppkt 1.2,
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3. ZNAK HOMOLOGACJI TYPU WE

3.1. Każdy system ochrony przed uderzeniami czołowymi spełniający warunki homologacji typu
zgodnie z niniejszą dyrektywą będzie opatrzony znakiem homologacji typu WE.

3.2. Na znak ten złożą się:

3.2.1. Prostokąt obramowujący literę „e” z następującym po nim odpowiednim oznaczeniem liczbowym
lub literowym odpowiadającym nazwie Państwa Członkowskiego wydającego pozwolenie:
1 dla Niemiec
2 dla Francji
3 dla Włoch
4 dla Holandii
5 dla Szwecji
6 dla Belgii
9 dla Hiszpanii
11 dla Wielkiej Brytanii
12 dla Austrii
13 dla Luksemburga
17 dla Finlandii
18 dla Danii
21 dla Portugalii
23 dla Grecji
IRL dla Irlandii
nn dla Cypru
nn dla Republiki Czeskiej
nn dla Estonii
nn dla Węgier
nn dla Łotwy
nn dla Litwy
nn dla Malty
nn dla Polski
nn dla Republiki Słowackiej
nn dla Słowenii

3.2.2. W pobliżu prostokąta umieszczony jest „podstawowy numer homologacji”, zawarty w sekcji 4
numeru homologacji typu określonego w załączniku VII do dyrektywy 70/156/EWG, poprzed-
zony dwiema cyframi wskazującymi na numer kolejny przyporządkowany najbardziej aktualnej
głównej zmianie technicznej do niniejszej dyrektywy z datą udzielenia homologacji typu WE. W
niniejszej dyrektywie numerem kolejnym jest 01.

Gwiazdka umieszczona po kolejnym numerze będzie oznaczała, że dany system ochrony przed
uderzeniami czołowymi został dopuszczony do badania udaru części nogi, na które zezwala pkt
3.1 załącznika I. Jeżeli oznaczenie to nie zostanie przyznane, gwiazdkę zastępuje odstęp.

3.3. Znak homologacji typu WE jest zamocowany na systemie ochrony przed uderzeniami czołowymi
w sposób zapewniający trwałość i czytelność po zamontowaniu systemu na pojeździe.

3.4. Przykład znaku homologacji typu WE zamieszczony jest w dodatku 5.
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