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O 
tomto vývojovém trendu jsme se 

již zmínili v předcházejících čás-

tech seriálu v souvislosti s uplat-

něním pojistek typu FP1 MINI PCB 32 V.  

Vzhledem k tomu, že desky integrovaných 

spojů podléhají při běžném provozu znač-

ným vibracím a tepelným rozdílům, je 

nutné zajistit v těchto deskách bezpečnou 

fixaci vložené pojistky tak, aby ve spojích 

byl garantováno dostatečné vedení   elek-

trického proudu, resp. je nutné zajistit 

rychlé a dokonalé prohoření pojistky v pří-

padě neočekávaného nadproudu, tzn. aby 

pojistka dostatečně uchránila ostatní ob-

vody v desce. Proto byly vyvinuty speciální 

držáky PCB pro pojistky MINI (obr. 1).

Tyto zvláštní držáky vyrobené ze speciál-

ního termoplastu nepodporujícího hoření, 

umožňují pevnou fixaci do modulární desky 

pomocí klipů a tzv. minipin nožů, jež zajiš-

ťují dokonalý přenos elektrické energie. 

Jejich výhodou je možnost použít k chrá-

nění klasické pojistky MINI pro napětí 32 

V. Vzhledem k tomu, že na deskách pracu-

jeme s proudem od 0,1 ampéru maximálně 

do 15 ampérů, jsou tyto držáky konstruo-

vány pro maximální proud 15 A. Další vý-

hodou tohoto řešení je skutečnost, že dr-

žáky můžeme zasazovat do desky 

horizontálně (dochází k úspoře místa mezi 

jednotlivými deskami) nebo tradičně ver-

tikálně (pokud máme dostatek místa mezi 

deskami). Vertikální držáky můžeme na 

deskách řadit současně i do modulů, čím 

vnikne na jedné desce malá integrovaná 

pojistková skříň. Obr. 1 dokumentuje vari-

abilní možnosti uplatnění tohoto systému 

pro napětí 32 V. 

V současné dopravní technice se však pra-

cuje i s vyšším napětím, s hodnotami až do 

125 V. V tomto případě mají mezi sebou 

jednotlivé desky větší odstupy, a to z dů-

vodu lepšího proudění vzduchu pro jejich 

chlazení. Proto v tomto případě není nutné 

využívat horizontální provedení držáku, 

nýbrž existuje pouze provedení vertikální, 

pro běžné hodnoty pojistek MINI 125 V, 

přičemž  maximální teplotní zatížení je až 

130 °C, což jsou v současném provedení 

pojistkových systémů  tepelné i odporové 

hodnoty na samé špičce. 

Některé desky a řídicí systémy pracují s 

nižším napětím v rozsahu od 58 V do 80 V. 

Opět s ohledem na chlazení je možné pra-

covat s větším rozměrem držáku a pojistky,  

včetně rozlišení na pomalu a rychlotavné 

pojistky typu ATO/FKS (obr. 2).

Uvedený obrázek znázorňuje držák pojistky 

včetně klipu a konektorového spojení pro 

pojistky FKS s možností použít pojistky ATO. 

V obou případech se jedná o pojistky pro 

napětí 80 V s odpovídajícím proudovým 

zatížením v ampérových hodnotách dle 

požadavků konkrétní elektroinstalace. 

Stejně jako předchozí typ je i tento určen 

pro teplotní zatížení do + 130 °C. 

Podobné je i provedení pro slabší páteřové 

napětí 58 V pro pojistky typu ATO/FKS ur-

Automobilová pojistka – 29. část
Držáky nožových pojistek a modulární pojistkové skříně (2. díl)

V předchozím dílu jsme se 

seznámili s technickými 

možnostmi základních držáků 

pojistkových skříní, stejně tak i 

s možnostmi modulární 

stavby skříní. Pojistkové 

systémy se však dnes 

uplatňují i v oblasti 

jednotlivých desek 

integrovaných spojů, které 

jsou v moderní dopravní 

technice sestavovány rovněž 

jako jednotlivé řídicí jednotky 

v modulárních systémech.
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čené pro napětí 58 V s odpovídajícími am-

pérovými hodnotami.

Určitou anomálií v konstrukci držáků po-

jistek je typ FKH 90° pro pojistky ATO 80 V. 

Tento typ využívá pevného pájeného spo-

jení s deskou v horizontálním propojení při 

využití rychlotavných či pomalutavných 

pojistek ATO/FKS (obr. 3).

Opět je držák pojistek naddimenzován pro 

použití až do hraniční teploty 130 °C. Také 

zde platí pravidlo, že je možné používat 

pouze ty typy pojistek, které nepodporují 

hoření s bezpečnou ochranou proti výstřelu 

roztaveného kovu do volného prostoru 

(obr. 4).

Určitou specifikou v oblasti pojistkových 

skříní a držáků pojistek jsou rovněž speci-

ální konektory – držáky pojistek, které jsou 

přímo napájeny do desek. Tento konektor 

je určen pro napětí 32 V s maximální ochra-

nou pojistky  typu ATO/FKS 15 A. V auto-

mobilové technice se často používá díky 

jeho jednoduchosti zabudování a rovněž 

výškovým rozměrům (obr. 5). Rozměry dr-

žáku jsou velmi výhodné pro zabudování 

do desek při použití pojistek ATO.

Dalším druhem držáku v této kategorii 

jsou držáky pomalutavných pojistek typu 

MAXI. Tyto držáky jsou určeny pro napětí 

32 V–58 V s různou variabilitou použití, 

tedy pro individuální zástavby držáku 

nebo s možností stavby modulárních sys-

témů (obr. 6).

 Znázorněný typ držáku je určený pro po-

jistky MAXI. Většinou je dodáván včetně 

konektorů a krytu. Je možné řadit jej do 

série a vytvořit tak i individuální pojistko-

vou skříň s pojistkami typu ATO a FKS. Pro-

tože se jedná o důležitý zástavbový kom-

ponent, uvádíme i zde zástavbový výkres 

(obr. 7).

Tento typ držáku pojistek MAXI musí spo-

lehlivě odolávat vodě. Z tohoto důvodu byl 

vyvinut i typ ve vodotěsném provedení. 

Konektory jsou opatřeny těsněním ELA, 

vrchní průhledný kryt je utěsněný dvěma 

vodotěsnými zámky, které jsou připevněny 

na těleso držáku (obr. 8). 

Z hlediska zajištění vodotěsnosti došlo k  

úpravám vnějších rozměrů, které však ne-

znamenají významné omezení vzhledem 

k výkonu držáků a pojistek v hodnotách 

od 60 A do 80 A. Také tento typ lze spojovat 

modulárně do sestav pojistkových skříní 

MAXI.

Jako poslední z příkladů uvedeme lineární 

typ držáku MAXI pojistek, který je vyráběn 

v normálním i vodotěsném provedení. 

Vzhledem k jeho přednostem je používán 

především ve vodotěsném provedení, a to 

pro jištění například nezávislých topení, 

zdvihacích plošin nákladních vozů či ma-

nipulačních vozíků (ještěrek) s provedením 

pro vznětové i zážehové motory, nebo pro 

pohonné jednotky spalující zemní plyn 

nebo LPG, případně i pro elektrickou ma-

nipulační techniku (obr. 9). 

Držáky jsou vybaveny kabely o různém 

průřezu vodiče a jsou určeny pro jištění pro 

pojistky do 60 A. Pro ilustraci uvádíme ob-

rázek vodotěsného provedení včetně zá-

stavbového výkresu (obr. 10).

KHI, podklady IHR Autodíly, foto Littelfuse
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