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V
 případě, že je vozidlo v záruční 

lhůtě, je tento zásah do elektroin-

stalace považován za porušení pod-

mínek garance (tedy ztráta garance na vo-

zidlo). Pokud jsme se rozhodli v době 

garance vozidla připojit další elektrický 

okruh, existuje velmi jednoduché technické 

řešení. Moderní elektrické okruhy jsou totiž 

konstruovány s dostatečnou rezervou pro 

zvýšení přenosu elektrického proudu. Tomu 

odpovídají i konstrukce vodičů a konektorů. 

Klidně proto můžeme vřadit do systému 

i další elektrický okruh s jištěním v podobě 

tzv. odbočovačů.

Princip funkce je velmi jednoduchý. Speci-

ální vícefunkční konektor je osazen nožo-

vými konektory (stejně jako u nožových 

pojistek). Vyjmeme původní pojistku z po-

jistkové skříně a na její místo vložíme ko-

nektor. Původní pojistku vložíme zpět (vždy 

vpravo) do multifunkčního konektoru (zde 

je přímé propojení původní pojistky s po-

jistkovou skříní. Konektor je již z výroby 

osazen vodičem včetně kulatého AMP ko-

nektoru se smršťovací izolací (zde připoju-

jeme další vodič). Po propojení vložíme do 

držáku další pojistku. Ta musí mít vždy nižší 

ampérovou hodnotu než původní pojistka 

z pojistkové skříně (viz obr. 1). Pokud dodr-

žíme výše uvedené zásady, nedojde k žád-

nému poškození, respektive k přetížení 

elektrické sítě. Toto rychlé a bezpečné řešení 

je patentováno firmou Littelfuse.

Řada starších vozidel je ještě vybavena po-

jistkovými skříněmi pro torpeda. Pokud 

dojde k jejich poškození, většinou se mění 

za nový typ pro pojistky ATO. 
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Pojistkové 
odbočovače a další 

typy skříní pro nožové 
pojistky

Pojistkové skříně moderních 
automobilů poskytují i volný 

prostor pro dodatečnou 
montáž pojistek. Bohužel se 

často stává, že volná místa 
nejsou osazena konektory. 
Nezbývá tak nic jiného, než 

demontovat celou 
pojistkovou skříň, doplnit ji 
konektory a dalšími vodiči.

Detail odbočovače FHA pro pojistky ATO

Detail odbočovače FHM pro pojistky MINI

Různé typy pojistkových skříní pro pojistky ATO 
a MINI
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Baterie Running Bull byla vyvinuta 
speciálně pro mikrohybridní systémy 

start/stop a používá se u BMW jako 
originální výbava řady E(cient Dynamics. 

Díky vysoké odolnosti proti cyklickému 
namáhání, zcela bezúdržbové technologii 

AGM, zabezpečení proti hlubokému vybití 
a nevyčerpatelné startovací energii je baterie 

Running Bull první volbou pro ekologické 
koncepty automobilů. 
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Tyto pojistkové skříně mají různé provedení konektorového 

připojení (boční nebo spodní) a to většinou pro montáž kla-

sických konektorů 6,3 mm. Mohou stát samostatně (viz Obr. 

4a) nebo můžeme řadit jednotlivé moduly do série (obr. 4b). 

Výše uvedené příklady jsou pouze malou ukázkou technických 

možností současné stavby pojistkových skříní pro nožové 

pojistky. Na trhu existuje řada výrobců pojistkových skříní, 

jejichž kvalita je ověřená a spolehlivá. Tyto pojistkové skříně 

jsou ve vyšší cenové kategorii, poskytují však garanci kalibro-

vaných rozměrů konektorů, jakož i kvalitu plastu, který nepod-

poruje hoření a nedochází u něj ani k teplotní deformaci.

Naopak se vedle toho setkáváme také s velmi levnými výrobky, 

kde je většinou neznámý původ výrobce. Zde je proto otázka 

na zvážení nejen pro koncové uživatele, ale i autoelektrikáře, 

zda ušetřit nějaké peníze a namontovat takovou pojistkovou 

skříň s možnou mírou rizika eventuálního zkratu, deformace 

či zahoření, nebo raději investovat do odpovídající bezpečnosti. 

Toto dilema si však musí každý rozhodnout sám. 

V dalším dílu se zaměříme na držáky nožových pojistek a mo-

dulární stavby pojistkových skříní.
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