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Ve všech případech se jedná o jištění 
pro napětí od 24, resp. 32, 58 a 80 
V, avšak s možností použití pojistek 

s výkonem až do 500 A. S ohledem na vy-
soké hodnoty průtoku proudu, resp. mož-
nosti vzniku nadproudu je konstrukce 
těchto držáků pojistek konstrukčně i mate-
riálově zcela odlišná od předchozích pro-
vedení. Dle účelu potřeby jsou držáky po-
jistek vyráběny v klasickém provedení nebo 
ve vodotěsném provedení. 

Pro nejmenší z těchto typů pojistek, tedy 
MIDI a BF1 jsou určeny klasické držáky po-
jistek. 

Vodiče jsou připojeny do držáku klasickými 
konektory s očkem, které jsou spojeny pev-
ným šroubovým spojením s vlastní pojist-
kou.  Držák pojistek lze připevnit pevným 
šroubovým spojením např. na karosérii. 
Termoplast nepodporující hoření dokonale 
elektricky izoluje toto připojení. Celý držák 
je opatřen krytem, takže při kontrole stavu 
pojistky je nutné ho otevřít. Držáky lze mo-
dulárně sestavovat, takže je možné vytvořit 
samostatnou pojistkovou skříň o několika 
modulech. Tento typ držáků je určen pro 
pojistky o výkonu 200 A. Držáky jsou vyro-
beny dle norem ISO/DIN se šrouby M5 dle 
níže uvedených rozměrů. 

Dalším běžně užívaným typem jsou držáky 
pojistek MEGA. Tento typ je vyráběn v kla-
sickém provedení pro hodnoty výkonů 
pojistky 500 A. 

Konstrukce držáku je obdobná jako u před-
cházejícího typu, s možností pevného při-
pojení na karosérii. Protože u tohoto typu 
pojistky se jedná pouze o jednotlivé jištění 
obvodu (baterie, alternátoru, respektive 
individuální jištění kabelů s velkým průře-
zem), nepočítá se u tohoto typu s modulár-
ním systémem. Celková konstrukce držáku 
je robustní dle níže uvedeného obrázku.

Vzhledem k tomu, že tento typ pojistky se 
používá většinou v nižších částech motoro-
vého prostoru, kde může dojít k přímému 
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Další skupinou držáků 
pojistek jsou speciální 

provedení pro pojistky 
se šroubovým připojením. 

Do této skupiny řadíme 
pojistky typu MIDI a následně 

pojistky typu BF1, dále 
pojistky MEGA, různé typy 

tavných pojistkových pásků 
a bateriové pojistky typu CF8. 
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kontaktu s vodou, byla vytvořena i vodo-
těsná verze tohoto typu držáku. 

Připojovací šroubové konektory jsou vyve-
deny vně držáku a jsou připojeny k držáku 
vodiči s vodotěsnou izolací. Vnitřní osazení 
držáku je standardní, vnější těleso držáku 
a kryt jsou vyrobeny z pružného termo-
plastu se zámky, které brání průniku vody 
k pojistce. Uvedený držák je určen pro hod-
noty pojistek MEGA 250 A. Níže uvádíme 
i zástavbový výkres pro tento typ držáku.

 Tento typ držáku však nemusí být pouze 
s lineárním připojením vodičů. Pro speciální 
potřeby existují i speciální provedení držáků 
MEGA - viz následující obrázek. 

Dalším typem držáků pojistek jsou speciální 
držáky pro tavné pásky. Jsou určeny pro 
napětí od 36 do 80 V. Pokud jsou držáky 

použity pro tavné pásky bez ochranného 
krytu, je bezpodmínečně nutné, aby byl 
držák zabudován do skříně s krytem tak, 
aby při prohoření pojistky nedošlo k odletu 
rozžhaveného kovu do volného prostoru 
(toto se týká klasických tavných pásků, tav-
ných pásků typu HSB, stejně tak i tavných 
pásku pro elektrická vozidla). 

Pokud používáme tavné pásky s ochranným 
krytem (skříní), můžeme tyto držáky volně 
montovat v otevřeném prostoru. 

Jednoduchý držák tavných pásků je určen 
pro pojistky s výkonem až do 425 A. Jsou 
většinou vyráběny se šroubovým spojením 
M5 – M6 dle norem DIN 77808/1, ISO 4036, 
DIN 439 a DIN 125. 

Obdobou je dvojnásobný držák tavných 
pásků, který má obdobnou charakteris-
tiku. 

Z obrázku je zřetelná rozdílná konstrukce 
mezi oběma typy držáků. 

V předcházejících kapitolách jsme uvedli 
informace o speciálních bateriových pojist-
kách typu Copampact. 

Tento typ pojistky je montován přímo na 
bateriové svorky CF8 různého provedení. 
Vodiče jsou pak připojeny přímo mezi ba-
teriovou svorku a pojistku (viz níže uvedený 
obrázek připojení na baterii)

Různé typy izolačních matic pak zajišťují 
rychlou demontáž/montáž nové pojistky 
na bateriové připojení. 

Texty: KHI, foto Littelfuse, Herth+Buss a IHR 
Autodíly
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