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M
ůžeme tak kombinovat různé 

typy pojistkových skříní, držáků 

pojistek, které je možné zastavět 

do modulárních setů, či využít jednotlivých 

držáků pojistek pro plošné deskové spoje, 

individuální kabeláž i ve vodotěsném pro-

vedení. V tomto směru je bohužel nutné 

konstatovat, že výuka této problematiky na 

středních odborných školách je poněkud 

paušalizována tvorbou individuálních učeb-

ních osnov, což se v praxi projevuje velmi 

zúženým přehledem o této problematice.

V našem seriálu nechceme suplovat či kri-

tizovat výše zmíněné skutečnosti, nýbrž 

představit další technické možnosti využití 

těchto systémů. Jednou z možností je vyu-

žití držáků OFH ATO  pojistek pro hodnoty 

1–30 A pro typy pojistek ATO a FKS v hod-

notách 1–30 A. Držáky jsou konstruovány 

včetně vodičů o průřezu 1,3 mm2 a 3,3 mm2 

v délce 10 cm z každé strany držáku, což 

poskytuje dostatečnou flexibilitu jejich při-

pojení (viz obr. 1). OFH držáky jsou určené 

pro použití uvnitř karoserie  s tím, že budou 

bezpečnostně osazeny pojistkami s ochra-

nou proti odletu rozžhaveného kovu do 

volného prostoru při jejich prohoření. 

Obdobné provedení držáků typu FHA pro 

pojistky ATO a FKS je vyrobeno i ve vodo-

těsné úpravě včetně vodičů, které mají opět 

průměr 1,3 mm2, resp. 3,3 mm2 (viz obr. 2). 

V tomto případě se očekává, že kabeláž FHA 

bude propojena s dalšími vodiči také ve 

vodotěsné úpravě tak, aby nedocházelo ke 

zkratům na pojistkách. 

Stejně tak můžeme využít držáky pojistek 

OFHO pro pojistky MINI od 1 do 30 A ve 

stejném provedení vodičů (obr. 3).

Pokud potřebujeme vodotěsné držáky po-

jistek MINI, tak je možné použít držáky 

OFHM pro pojistky MINI od 1 do 30 A s vo-

diči o průměrech 2,1 a 3,3 mm2. Přípojný 

vodič je opět ve standardní délce 10 cm 

z obou stran držáku (obr. 4). 

V případě, že nechceme používat dodatečně 

montovanou pojistkovou skříň pro pojistky 

ATO,  můžeme využít speciální držáky po-

jistek, které lze spojovat do modulů (obr. 6). 

Systém držáků umožňuje spojení neome-

zeného množství jednotek prostřednictvím 

zámků na držácích. Systém je určen pro 

pojistky ATO a FKS 32 V od 1–30 A včetně 

vodičů o průměru 2,1 a 5,3 mm2. 

Další možností je individuální tvorba pojist-

kové skříně ATO ze speciálních držáků 

s možností modulární sestavy. Držáky jsou 

uzpůsobeny pro montáž konektorů pro 

vodiče o průměru 2,1 a 5,3 mm2 (obr. 7).

Existují i další individuální varianty pojist-

Automobilová pojistka – 28. část
Držáky nožových pojistek a modulární pojistkové skříně (1. díl)

Současný vývoj elektrotechnických součástí poskytuje velmi širokou materiálovou základnu pro 

individuální stavbu pojistkových skříní, respektive dostavbu stávajících pojistkových systémů 

nezávislých na OE výrobě.
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kového držáku pro pojistky ATO a FKS 1–20 

A (obr. 8).

Jde o jednoduchý držák s klipem, který mů-

žeme umístit přímo na karoserii, eventuálně 

spojovat modulárně. 

Pokud budeme spojovat více modulů 

včetně konektorů, je možné využít systém 

Panel Mount Fuseholder pro pojistky ATO 

a FKS od 1–20 A (obr. 9).  Jednoduché, ale 

účelné řešení fixace individuálních pojist-

kových skříní. 

Pokud potřebujeme vytvořit speciální po-

jistkové skříně pro ATO a FKS 80 V, můžeme 

využívat systém FH2  –  blokový systém 

držáků. Držáky můžeme vzájemně spojovat 

do různých tvarů dle dispozičních prostor 

pro umístění. Držáky jsou osazovány speciál-

ními kontakty pro vodiče od průřezů  

0,5–1 mm2, 1,5–2,5 mm2 a 4–6 mm2 (obr. 10).

Obdobou je i držák pojistek FH2 ATO 58 V. 

Rovněž v tomto případě lze spojovat mo-

dulárně jednotlivé držáky. Držáky jsou však 

určeny především pro pojistky TAC s DFK 

kontakty pro vodiče od 0,5 do 6 mm2. Držáky 

jsou navíc chráněny dodatečným průhled-

ným krytem pojistky. 

Karel Horejš, foto IHR Autodíly a Littelfuse
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