
Autoservis 12/2011

Pro praxi

38

Ne vždy je však možná tradiční apli-
kace pojistkových skříní zejména 
tam, kde dochází k velkým vibra-

cím nebo je nutné sestavovat systém po-
jistkových skříní dle konkrétních rozměro-
vých požadavků. Toto se týká především 
kolejových vozidel, zemědělské techniky, 
strojního zařízení, ale i kolové techniky. 
Níže představovaný modulární systém Powr 
Bloks  řeší řadu technických problémů stá-
vajících pojistkových skříní a držáků. Byl 
proto i využit při stavbě prvních tahačů LIAZ 
typu Xena. Bohužel, vzhledem k ekonomic-
kým problémům �rmy LIAZ a zániku výroby, 
došlo k realizaci cca 50 jednotek tohoto 
systému u nás. Ovšem systém se ujal v naší 
republice i na Slovenku u řady výrobců, kteří 
ho úspěšně využívají při stavbě dopravní 
techniky, stejně tak i strojového zařízení. 
Všechny díly nosného systému  jsou vyro-
beny z polyamidu zesíleného skelnými 
vlákny. Tento materiál poskytuje vysokou 
odolnost v tlaku, přetížení i teplotám od – 40 
do +125°C. Pojistkovou skříň můžeme ro-
zebrat až 50 x, aniž by došlo k poškození 
jednotlivých modulů. Jinak řečeno, po likvi-
daci stávající techniky můžeme znovu po-
užít tento modulární systém. 
Jednotlivé moduly jsou schopné odolávat 
tlakovému i statickému přetížení, které je 
až pětinásobné oproti stávajícím systémům 
pojistkových skříní. Tato skutečnost má 
i velký význam pro bezpečnost provozu, 
protože při eventuálním vzniku havárie, je 
schopna i při 5-ti násobném nárazu v po-
rovnání s běžnými haváriemi,  zajistit svoji 
funkčnost. 
Na rozdíl od ostatních pojistkových skříní 
je systém zcela odolný proti působení ben-

zinů, naftě, motorovým olejům, různým 
rozpouštědlům a čističům, chladícím kapa-
linám, brzdovým kapalinám a ostatním 
chemikáliím ATF.    
Celý systém je sestaven z jednotlivých kos-
tek Powr Bloků, které jsou mezi sebou spo-
jovány zámky. Z vnější strany jsou vkládány 
různé typy pojistek, relé, shuntů, které jsou 
vsazovány do různých typů konektoru 
včetně jejich zámků. (viz obrázek 1)
V současném období stoupá celková svě-
tová spotřeba  těchto součástek především 
o oblasti stavby trolejbusů, tramvají, kole-
jových vozidel, speciální stavební a země-
dělské techniky, hybridů a polohybridů. 
Základem jsou jednotlivé stavebnicové 
bloky, které můžeme do sebe skládat jako 
lego. K dispozici jsou tak různé varianty, 
které můžeme mezi s sebou jednoduše 
kombinovat. 

Základní typ modulu pro 2 pojistky ATO/FKS

Dvojnásobný typ modulu pro 4 pojistky ATO/
FKS

Automobilová pojistka – 31. část
Modulární systémy pojistkových skříní Powr Bloks.

V předcházejících dílech jsme představili aktuální systémy pojistkových skříní v nově montovaných 
vozidlech, stejně tak i technické možnosti výměny starých pojistkových skříní torpedo za nové 
systémy, až po možnosti stavby modulárních pojistkových skříní z jednotlivých držáků pojistek. 

Zámky

Zámky konektorů

Konektory

Modulární bloky 
pojistkové skříně

Pojistky a další vybavení 
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Modul pro 7 pojistek ATO/FKS

 Základní modul pro pojistky MINI

Základní modul pro 6 pojistek MINI/FKS

Základní modul pro 8 pojistek MINI/FKS

– 31. část

Základní modul pro 4-pinové relé

Modulární systém lze použít i pro přepínačová relé

Modulární systém umožňuje i zabudování 
spínačů a vypínačů jednotlivých okruhů

Základem spojování jednotlivých modulárních 
bloků jsou jak zámky pro vlastní spojení bloků, 
tak i zámky proti vytržení konektorových spojení

Nevyužitá místa v modulární pojistkové skříni lze 
doplnit prázdnými moduly, které můžeme 
v budoucnu nahradit moduly s konkrétním použitím

Celkový systém je přizpůsoben pro použití 
různých běžně používaných konektorů pro 
zásuvky a zástrčky. 

Dvojitý modul umožňuje zástavbu dvou až 5-ti 
pinových relé

Dvojitý modul je konstruován pro zástavbu 3 
mikrorelé o dvou až pěti pinech

Základní modul umožňuje i aplikaci relé až do 
devíti pin

V jediném základním modulu lze i kombinovat 
2 ks pojistek MINI/FKS a 2 mikrorelé až o 5 pinech

Základní modul pro pojistky MAXI/FKS
Obdobně je postaven i dvojmodul pro 4 
pojistky MAXI/FKS

Kromě pojistkového systému integruje po-
jistková skříň i různé typy relé.  

Pro upevnění celého modulárního systému 
např. do palubní desky slouží různé druhy 
�xačních prostředků. 

KHI, foto IHR Autodíly a Littelfuse


