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Z
ákladem se stala nová koncepce 

pojistkových skříní pro nožové po-

jistky typu ATO. Tato koncepce se 

dále rozvíjela při konstrukci pojistkových 

skříní pro pojistky typu MAXI, později MINI 

a v současné době i LowMini. 

Technické vymoženosti nožových pojistek 

(jejich rozměry a snížené nároky na odvod 

tepla) umožnily řazení jednotlivých pojistek 

do kontaktů pojistkové skříně těsně vedle 

sebe. V porovnání s rozměry pojistkových 

skříní skleněných pojistek a torpéd tak bylo 

možné do malého prostoru soustředit jiš-

tění všech okruhů elektroinstalace a navíc 

zabudovat například i jednotlivé typy relé, 

které byly v minulosti rozmístěny v různých 

částech motoru, či vnitřních prostorech 

kabiny.

Pokud byly pojistkové skříně osazeny bez-

pečnostními pojistkami, které zabraňovaly 

výstřelu rozžhaveného kovu do volného 

prostoru, nebylo nutné tyto pojistkové 

skříně zajišťovat dalším bezpečnostním 

krytem (např. starší řada vozů Opel Astra, 

Vectra). Takto konstruované pojistkové 

skříně bylo možné přemístit z motorového 

prostoru do kabiny vozidla (pod palubní 

desky nebo do palubních desek), čímž se 

dále zvýšila bezpečnost celkové elektro-

instalace. 

Na druhé straně byla pro řidiče určitou ne-

výhodou skutečnost, že výrobci osobních 

automobilů začali umisťovat pojistkové 

skříně do méně přístupných míst pod pa-

lubní deskou, většinou pod volantem, tedy 

ve snaze maximálně zužitkovat volné místo 

v karoserii. U vozidel vyšší třídy je pojistková 

skříň osvětlena, u vozidel nižších tříd ne-

zbývá, než se spoléhat na baterku. Občas 

je obtížná i vizuální kontrola stavu pojistky, 

respektive její vyjmutí z pojistkové skříně. 

Tento problém se řešil vytahováky pojistek 

ATO a MINI, respektive kontrolkou stavu 

pojistek včetně vytahováku pojistek. 

Po přiložení kontaktů k pojistce svítí kont-

rolka zeleně, pokud došlo k prohoření po-

jistky, tak nesvítí.

Ne všechny centrální pojistkové skříně jsou 

umístěné v kabině osobních vozidel. Doku-

mentuje to např. trend u malých městských 

automobilů, které využívají k umístění po-

jistkové skříně stále motorový prostor. 

V malé kryté pojistkové skříni s rozměry cca 

12 x 20 cm se nachází centrální jištění  při 

zabudování všech relé, pojistek MINI a  po-

jistek JCASE LowProfile. 

Naopak kategorie vyšších tříd automobilů, 

např. OPEL Insignia, využívá rozdělení jištění 

okruhů do několika pojistkových skříní.

Vraťme se však zpět k základní stavbě po-

jistkové skříně pro nožové pojistky. Tělo 
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Pojistkové skříně pro 
nožové pojistky

Zavedení nožových pojistek 
do elektroinstalace dopravní 

techniky představovalo 
zásadní změnu nejen 

v konstrukci pojistkových 
skříní, ale i nové možnosti 
v rozmístění pojistkových 

skříní v dopravní technice.

Současná stavba pojistkové skříně u vozů 
Škoda Octavia 1,9 TDI umístěná v motorovém 
prostoru včetně krytu proti ostřiku při tlakovém 
čištění motoru.

Chevrolet Spark pojistková skříň s pojistkami 
MINI, JCASE Low Mini Profile včetně relé a krytu 
proti ostřiku při tlakovém čištění motoru.
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TESTOVACÍ JÍZDY NOVÝCH MODEL

SUV A OFFROAD POLYGON

ELEKTROMOBILY A ALTERNATIVNÍ POHONY

inzerce

skříně je většinou vystříknuto z PU mate-

riálu, který nepodporuje hoření.  Materiál 

je současně dostatečně pružný v teplotním 

rozmezí od – 40 °C do 110 °C, tak, aby byl 

schopen zajistit bez deformací pevnou fixaci 

a  vedení konektorů včetně jejich vodičů, 

a stejně zajistit také pevné šroubové napo-

jení přípojných vodičů na pojistkovou skříň 

(viz příklad pojistkové skříně Škoda Octavia. 

Výše jmenované technické předpoklady tak 

následně zajišťují dokonalé elektrické spo-

jení mezi konektory pojistkové skříně a noži 

vlastní pojistky. Nedochází tak k elektrickým 

ztrátám při přenosu proudu, nepřípustnému 

jiskření a ke zvýšenému zahřívání pojistek 

při jejich plném zatížení.

Dalším pozitivem tohoto řešení je skuteč-

nost, že moderní pojistkové skříně, pokud 

jsou umístěny v motorovém prostoru (viz 

předchozí foto), jsou zakryty ochranným 

krytem (nikoliv vodotěsným pro přímý kon-

takt s vodou), který je však dostatečný 

k ochraně proti běžné vzdušné korozi včetně 

moderních metod čištění motorového pro-

storu přehřátou párou. Přesto jsou označeny 

znakem pro tlakové čištění – přeškrtnutou 

tlakovou pistolí. 

Velké plus pro výrobce některých součas-

ných automobilů je třeba udělat tam, kde  

je na víku krytu pojistkové skříně nalepeno 

i schéma jištění obvodů. Pro laika je to sice 

mnohdy nepochopitelná plejáda čísel, pik-

togramů a dalších informací, avšak pro od-

borníka to znamená, že ušetří mnoho času 

tím, že nemusí studovat elektromanuály 

k danému typu vozidla. Bohužel, je třeba 

konstatovat, že ne všichni výrobci automo-

bilů v rámci OBD systému tuto povinnost 

plně dodržují.  

Moderní pojistkové skříně různých výrobců 

jsou tedy vystříknuty (do slova a do pís-

mene) na míru, tedy pro určitý typ mode-

lové řady. Jsou zde sice ponechány volné 

konektorové spoje, většinou však bez osa-

zení, takže následná demontáž, montáž 

a rozšíření je poněkud složitější. Pokud 

chceme v době probíhající garanční záruky 

připojit dodatečně další spotřebiče, je to 

prakticky nemožné. Jinak ztrácíme nárok 

na garanci.

Další díl budeme věnovat odbočovačům 

nožových pojistek a dalším konstrukcím 

pojistkových skříní.

Text a foto

Karel Horejš, IHR Autodíly

Jištění motorového okruhu a kabiny 
v motorovém prostoru při zachování všech 
bezpečnostních prvků proti ostřiku při 
tlakovém čištění motoru.


