
Autoservis 5/2011

Pro praxi

44 www.motorsport-expo.cz

P
řipojení vodičů bylo konstrukčně 

řešeno klasickými neizolovanými 

plochými konektory o rozměru 

6,3 mm. V dalším období došlo ke zmen-

šení konektorového připojení pro neizo-

lované klasické ploché konektory s roz-

měrem 4,3 mm. Jednotlivé držáky pojistek 

jsou v současnosti vyráběny ze slitiny 

zinku, mědi a cínu, zatímco v minulosti se 

používala pružná ocel s pokovením cínem 

nebo mědí. Speciální pojistkové skříně pro 

elektrotechniku mají pak konektorové 

pokovení stříbrem. Vlastní elektrické spo-

jení pojistky ve skříni je zajištěno dvěma 

páry profilovaných pružných stykových 

konektorových držáků, které pevně spojují 

obě kovové koncovky (konektory) skle-

něné pojistky. Nedochází tak k vibracím, 

ani k jiskření či ztrátám v průtoku 

proudu.  

Současné klasické pojistkové skříně jsou 

vyráběny pro dva rozměry skleněných 

pojistek 5 x 20 mm  nebo 6,35 x 32 mm 

pro napětí 32/250 V a jsou většinou opat-

řeny i průhledným polykarbonátovým 

krytem. 

Přestože byla skleněná pojistka v hlavním 

okruhu jištění později nahrazena torpé-

dem, přesto si stále udržuje nezastupitel-

nou roli v dopravní technice, a to přede-

vším v individuálním jištění okruhů (např. 

hands-free, autorádia, nezávislá topení 

a řada dalších aplikací). Proto se stále čas-

těji můžeme setkat s držáky skleněných 

pojistek různých typů od klasického pro-

vedení až po speciál ní vodotěsné držáky.

Rozšíření pojistek typu „torpédo“ si vyžá-

dalo zásadní změnu v koncepci stavby 

pojistkové skříně. Došlo ke změně kon-

strukce stykových konektorů skříně (pouze 

Automobilová pojistka 
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Pojistkové skříně 
a držáky pro skleněné 

pojistky a torpéda

Skleněná pojistka se stala 

základem jištění elektrických 

okruhů v dopravní technice 

(viz Autoservis 4/2009). Její 

konstrukce umožnila i stavbu 

jednoduchých pojistkových 

skříní, které byly zpočátku 

zcela odkryté, později 

opatřené krytem z bakelitu. 

Držák skleněné pojistky s pérovým bajonetem 

a vodičem.

Držák skleněné pojistky s vodičem 

a šroubovým závitem.

Klasický držák skleněných pojistek. Držák skleněné pojistky s vodičem a pevným 

bajonetovým spojením obou částí.



dva kontakty), které zajišťují pružné uložení torpéda (ko-

vových koncovek –konektorů pojistky torpéda). Vzhledem 

k tomu, že původní konstrukce tělesa torpéda byla vyrá-

běna z keramiky, která neumožňovala přesný kalibrovaný 

rozměr tělesa pojistky, musela být posílena pružnost sty-

kových konektorů pojistkové skříně. Přes tuto úpravu však 

docházelo často k tomu, že po časté výměně pojistky 

ztrácely konektory svoji pružnost a bylo nutné je zpětně 

mechanicky ohnout do původní polohy tak, aby byl za-

bezpečen kontakt mezi pojistkovou skříní a pojistkou. 

Tento problém byl následně odstraněn změnou materiálu 

tělesa pojistky torpéda, kde původní izolátor (keramika) 

byl nahrazen plastem.

Pojistky torpédo však na rozdíl od skleněných pojistek 

nebyly zabezpečeny proti odletu rozžhaveného kovu do 

volného prostoru při jejich prohoření. Proto musely být 

všechny pojistkové skříně chráněny nejprve bakelitovým 

krytem, později různými kryty z plastu, až po současnou 

praxi, kdy se využívá průhledných krytů z polykarbonátů. 

Připojení pojistkových skříní zůstalo zachováno pomocí 

plochých neizolovaných konektorů 6,3 mm nebo 4,3 mm, 

později bylo rozšířeno i o dotykové šroubovací konektory, 

které umožnily pevné spojení vodiče s pojistkovou 

skříní.  

Obdobně jako u skleněných pojistek jsou vyráběny klasické 

držáky pojistek torpédo. Vzhledem k ústupu používání 

pojistek torpédo nejsou již držáky vyráběny ve vodotěsné 

úpravě.

Karej Horejš, foto IHR Autodíly a Littelfuse

Další současné typy 

pojistkových skříní pro 

pojistky torpédo

Další současné typy 

pojistkových skříní pro 

pojistky torpédo

Pružný polymerový obal zajišťuje 

nejen vodotěsnost, ale i pevné 

připojení kontaktů vodiče 

a koncovek spojky.

Pojistková skříň pro čtyři kusy 

torpéda se šroubovacími 

konektory
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Tam, kde to jiné baterie už dávno vzdaly, ukazuje nová 
baterie Banner BUFFALO BULL SHD PROfessional 
plně svou sílu. Díky technologii na bázi čistého vápníku, 
výrobní metodě ConCast, centrálnímu odplyňování a pa-
tentované čtyřkomorové ochraně proti úniku elektrolytu 
je baterie SHD PROfessional připravena pro použití v 
nejnáročnějších podmínkách.

NOVÁ BATERIE BUFFALO BULL

www.bannerbatteries.com
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