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Abstrakt 

 Zadáním bakalářské práce je navrhnout a po elektronické stránce zkonstruovat funkční 

zapojení automatické pojízdné knihovny. V první části práce je popsána funkce celé elektrotechnické 

aplikace, kterou jsem pouţil. V druhé části je popsán teoretický návrh knihovny spolu s jeho 

praktickým řešením. Nedílnou součástí této práce je také zdůvodnění, proč jsem zvolil dané součástky, 

problémy s výrobci a dodavateli elektrických zařízení do mnou navrţeného systému. V druhé části 

také popisuji problémy s nedokonalostmi součástek včetně řešení vzniklých chyb, které se neprojevily 

v teoretických předpokladech konstrukce pojízdné automatizované knihovny. 

 V závěru bakalářské práce je uvedeno zhodnocení a vysvětlení bezpečnostních opatření při 

pouţívání elektronického systému automatizované pojízdné knihovny, shrnutí problémů 

s elektrickými zařízeními a dostupností pouţitých komponentů na trhu. 

Klíčová slova 

Odpojovač, stykač, jmenovité napětí, jmenovitý proud, nabíjecí proud, zásuvkový okruh, nástavba, 

jistič, proudový chránič, invertor, gelové baterie, motorgenerátor, výkon. 

Abstract 

 The task of the bachelor thesis is to propose and construct functional circuitry of automated 

travelling library. The first part of the thesis describes a function of all electrotechnic application 

which has been used there. The second part contains theoretical proposal of the library in conjunction 

with its practical solution. The integral part of the thesis is also an explanation, what was the reason of 

choosing such another circuit elements, then problems with producers and suppliers of the electrical 

apparatus into my system. In the second part of the thesis I also describe problems with circuit 

elements shortcoming including solving problems which have not been displayed in the theoretical 

assumptions of automated travelling library construction. 

 In the end of the bachelor thesis there is evaluation and explanation of safety devices in using 

automated travelling library electronic system,  electrical apparatus problem analysis and availability 

of used components in the market.  

Key words 

Battery disconnector, pole-changing contactor, voltage rating, rated current, charge rate, outlet ring 

circuit, superstructure, circuit-breaker, earth-leakage circuit-breaker (e.l.c.b.), invertor, gel battery, 

motor generator, electric output. 
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Seznam pouţitých symbolů a značek 

 

symbol název jednotka 

AC střídavé napětí V 

Cp Peukertův exponent Ah 

ČSN česká státní norma - 

DC stejnosměrné napětí V 

I proud A 

IP stupeň krytí - 

P výkon W 

S výkon VA 

U napětí V 

d průměr m 

f frekvence Hz 

t teplota 
0
C 

t čas s 

% procento - 
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1. ÚVOD 

Cílem projektu je zajištění knihovnických a informačních sluţeb pro všechny obyvatele 

alokovaných   sídlištních zón. Projekt podporuje zvýšení kulturního ţivota obyvatel ve vytypovaných 

oblastech. 

  Součástí projektu byla výroba speciálního vozidla, které muselo splňovat předem určené 

poţadavky, které vedly k uspokojení potřeb zákazníka. 

V interiéru vozidla bylo nutné vybudovat kniţní regály, výpůjční pult a plnohodnotnou 

kuchyni. Z pohledu energetické spotřeby dále pracovní místa s PC, WC, vlastní zdroj elektrické 

energie, napájecí soustavu elektrické energie, jištění a zabezpečení veškerých okruhů elektrické 

energie. Zázemí muselo odpovídat zajištění knihovnicko-informačních sluţeb v lokalitách bez stálé 

knihovny a zázemím pro zaměstnance knihovny. 
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2.  POPIS HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ SYSTÉMU 

2.1) Baterie  

Zajišťují základní napájení celého sytému nástavby u automatizované pojízdné knihovny. 

2.2) Invertor 

Zajišťuje převod napětí do poţadované úrovně. Dále plní funkci nabíječky baterií a je schopen 

rozdělit výkon pro spotřebiče, jestliţe je to potřeba z důvodů blíţícího se stavu vybití baterií. Invertor 

také odpojuje předem nastavené elektrické okruhy. V případě nutnosti spíná start elektrocentrály. 

V neposlední řadě slouţí jako indikátor celkového energetického výkonu soustavy. 

2.3) Motorgenerátor 

Slouţí jako záloţní zdroj elektrické energie. Automatický start je zajištěn při kritické hodnotě 

napětí nástavbových baterií. Pro start elektrocentrály se vyuţívá další externí baterie, která není 

součástí napájecího systému, tak aby nebyl ohroţen start elektrocentrály z důvodů nedostatečné 

kapacity baterií v době vybití nástavbových baterií. 

2.4) Zajištění dodávky elektrické energie 

Mimo elektrocentrály, která slouţí jako záloţní zdroj elektrické energie, je pro nabíjení 

nástavbových baterií primárně určeno nabíjení pomocí venkovní sítě. Po připojení vozidla k venkovní 

síti dojde automaticky k nabíjení všech baterií ve voze. Nabíjení je nastaveno tak, aby byl nabíjecí 

proud pro různé obvody optimální. Nabíjecí okruhy jsem rozdělil na dva samostatně nezávislé. Prvním 

nabíjecím okruhem můţu nabíjet nástavbové baterie vozidla, které jsou určené pro provoz automatické 

pojízdné knihovny. Druhý okruh slouţí pro nabíjení baterie elektrocentrály, která musí být vţdy plně 

dobitá a připravená pro případný start elektrocentrály. Dále také druhý okruh slouţí pro nabíjení 

vozových baterií. Okruhy jsou oddělené samostatnými zásuvkami, do kterých zapojujeme přívodní 

vodiče.              

Zásah do napájecí soustavy vozidla a tedy nabíjení vozových baterií jsem zvolil proto, ţe 

automatická pojízdná knihovna je velice specificky vyuţívané vozidlo, které najezdí cca. 60 km dráhy 

za týden. Z toho vyplývá, ţe při startování vozidla několikrát denně není moţné pomocí alternátoru 

vozové baterie dobít tak, aby byly schopny standardního provozu. Mít nastartované vozidlo na 

stanovišti pro zákazníky a tím pomocí alternátorů dobíjet vozové baterie bylo kvůli hluku a emisím 

nepřípustné. 
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3. POPIS FUNKCE APLIKACE 

Začněme stavem, kdy je automatická pojízdná knihovna plně připravena k provozu. Vozidlo 

vyjede z domácího stanoviště s plně nabitými nástavbovými bateriemi. Vozové baterie jsou také plně 

nabité, včetně baterie pro start motorgenerátoru. Vozidlo přijede na stanoviště pro zákazníky, kde 

můţe být zapnutá samostatná elektrická funkce knihovny příslušným vypínačem. 

Knihovník má poté k dispozici 230 [V] a 24 [V] okruh. V praxi to znamená, ţe můţe spustit 

osvětlení knihovny, počítače, které jsou vybaveny přístupem k internetu, pomocí zabudované 

bezdrátové sítě. Bezdrátová síť se spouští automaticky bez zásahu člověka. Dále můţou být pouţity 

veškeré spotřebiče, kterými je vozidlo vybaveno. Jedná se o externí klimatizaci, vybavení kuchyně, 

vybavení WC, vybavení pro tepelnou pohodu člověka, vybavení pro automatickou obsluhu středních 

dveří autobusu a vybavení elektronického pultu knihovníka. 

Jestliţe obsluha knihovny vykoná potřebnou práci na stanovišti pro zákazníky a chystá se 

k odjezdu, tak jedním tlačítkem vypne celý systém nástavbové elektrické sítě a můţe pokračovat na 

další stanoviště, kde celý proces vyuţití elektrické nástavby vozidla opakuje.  

Po vykonání celodenního pracovního cyklu se vozidlo vrací zpět na stanoviště, kde obsluha 

(pokud je to nutné) připojí vozidlo na zdroj elektrické energie a můţe odejít. Nabíjení nástavbových 

baterií, popřípadě baterie elektrocentrály probíhá zcela automaticky i se splněním velmi přísných 

technických poţadavků pro nabíjení těchto baterií. Po dosaţení jmenovité kapacity baterií dojde 

k automatickému vypnutí nabíjení a k přechodu do stavu udrţovacího napětí baterií s přesností na 

jednu desetinu voltu. 

Obsluha má také přehled o aktuální kapacitě baterií díky zabudovaným indikačním přístrojům 

v interiéru knihovny. Obsluha si můţe navolit reţim na indikačním přístroji tak, ţe dojde k celkovému 

propočtu dodané a odebrané energie během pracovního cyklu pojízdné automatické knihovny a 

následnému výpočtu doby do vybití nástavbových baterií. Obsluha tedy můţe jednoznačně určit, ţe při 

dané zátěţi dojde k nastartování elektrocentrály například za deset minut. Zhodnotí, jestli je start nutný 

a pokud vyhodnotí, ţe start elektrocentrály nutný není (např. poslední stanoviště před koncem 

pracovního cyklu), vypne nepotřebné spotřebiče. Tím změní odebíraný výkon a dojde k novému 

propočtu času výdrţe baterií do stavu vybití. Čas propočtu je vykonáván v pěti vteřinových 

intervalech. 

4. OCHRANA PŘED MOŢNÝMI PORUCHOVÝMI STAVY 

Celý systém také počítá s nepravděpodobnými, ale moţnými poruchovými stavy. Můţe se 

jednat například o poruchu elektrocentrály. Start elektrocentrály se nemusí podařit z následujících 

popsaných důvodů.: 

4.1) Elektrocentrála nemá palivo.  

Hladina paliva v nádrţi je indikována, ale můţe dojít k chybě obsluhy pojízdné 

automatizované knihovny, která si nemusí indikace z nějakého důvodu všimnout. 
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4.2) Baterie startující elektrocentrálu ji není schopna nastartovat.  

Můţe se tak stát z důvodů stáří baterie, protoţe kaţdá baterie s postupujícím časem ztrácí na 

své kapacitě. Také se můţe stát, ţe baterie elektrocentrálu nenastartuje z důvodů velkých mrazů, pro 

které není baterie konstruována. 

4.3) Elektrocentrála má vnitřní poruchu. 

 V těchto případech (uvedených v bodech 4.1., 4.2., 4.3.) systém vyčká po dobu dvou minut, 

kdy má elektrocentrála moţnost třech pokusů nastartování. Pokud se start nezdaří, tak přichází na řadu 

automatické odpojování prioritně navolených elektrických okruhů aţ po vypnutí všech elektrických 

okruhů. Tím je zabezpečená ochrana před nebezpečným vybitím baterií, které by vedlo k destrukci 

baterií. 

4.4) Ochrana před nechtěným poškozením vozidla 

Je také počítáno s chybou, kterou můţe vykonat obsluha při nabíjení baterií z venkovní sítě. 

Pokud bude chtít obsluha nastartovat vozidlo a bude mít v jakékoli vnější zásuvce připojen zdroj 

elektrické energie, tak vozidlo nenastartuje. Volil jsem při tomto reţimu automatické blokování startu 

tak, aby nemohla obsluha při odjezdu ze stanoviště poškodit výbavu vozidla a vnější elektrickou síť. 

4.5) Sníţení opotřebení elektrického zdroje 

Aby nebyly baterie nadměrně opotřebovávány cyklickým nabíjením a vybíjením 

minimalizoval jsem tento cyklus. Vyvinul jsem systém, který umoţňuje automatické přepojení 

venkovní elektrické sítě do vnitřní elektrické sítě vozidla. Tedy v době, kdy je vozidlo na domovském 

parkovišti připojeno na vnější síť je odběr elektrické energie spotřebiči ve vozidle prováděn přímo 

z vnější elektrické sítě. Není tedy nutno nabíjet baterie a poté převádět napětí z nabitých baterií zpět do 

vozidla. Tím se vzhledem k provozu vozidla razantně zvýší počet nabíjecích cyklů a ţivotnost baterií. 

4.6) Vzájemná ochrana napájecích soustav 

 Při systému dopravy elektrické energie bylo nutno vyvinout systém, který zabezpečí buď 

odběr elektrické energie z elektrocentrály, nebo odběr elektrické energie z venkovní sítě. Pouţití obou 

systémů společně je nepřípustné. Navrhl jsem tedy systém vzájemné blokace zdrojů elektrické energie 

a to tak, ţe při startu elektrocentrály a připojení venkovního napájení je venkovní napájení neúčinné. 

Jestliţe si obsluha uvědomí svoji chybu a vypne elektrocentrálu, dojde během tří vteřin k přepnutí na 

venkovní síť. Nedojde k poklesu napětí ve vozidle, jelikoţ po dobu přepnutí přebírá automaticky 

funkci invertor a ten po dobu přepnutí systému z elektrocentrály na venkovní síť zajistí vnitřní síť 

vozidla potřebným napájením, které převede z instalovaných nástavbových baterií vozidla. Tento 

proces se děje v plně automatickém reţimu. 

4.7) Ochrana elektrických spotřebičů 

Kaţdý elektrický spotřebič, který je připojen na elektrický okruh vozidla je chráněn proti 

nadproudu jističem nebo pojistkou. Dále je pouţit hlídač izolačního stavu a proudový chránič jako 

zabezpečení před moţným úrazem elektrickým proudem.   
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5. TEORETICKO-PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1) Návrh kapacity a typ baterií pro bateriový provoz automatizované pojízdné knihovny. 

Kaţdé elektrické zařízení se můţe provozovat na záloţní zdroj elektrické energie a nemusí být 

nutně napájeno přímo z elektrické sítě. K tomuto účelu slouţí široká škála zařízení, které jsou schopné 

akumulovat elektrický náboj a poté jej zpět vydat do zátěţe. 

Definice baterie: 

Baterie je soustava dvou a více propojených elektrochemických článků, tvořících ucelený 

zdroj stejnosměrné elektrické energie. [1] 

V dnešní době jsem mohl vybírat z několika typů akumulátorů a to od údrţbových 

akumulátorů přes bezúdrţbové akumulátory aţ po kondenzátorové baterie, nebo gelové baterie. Kaţdý 

z těchto akumulátorů se liší konstrukcí a to podle primárně určeného pouţití. 

Já jsem pouţil pro účel pojízdné knihovny gelové baterie. Jedná se o baterie s označením DB 

205 od společnosti Banner. Baterie jsem pouţil z důvodů stabilní vybíjecí charakteristiky při relativně 

malých proudech a poměrně krátké době nabíjení (cca 8 hodin). Dále jsem testoval kapacitně 

nejsilnější verze a různé technické provedení baterií od firem, Varta, Exide, Powersave, Fiamm včetně 

bateriových monočlánků PzV od firmy Banner. Testované baterie níţe uvedeným poţadavkům 

nevyhověly. 

 

Poţadavky na baterie: 

1) baterie budou zapojeny tak, aby výstupní napětí činilo 24V. 

2) baterie budou ve velmi proměnlivém prostředí (cca. od  -25°C do  40°C). 

3) baterie budou v provozu 6h denně ve všech ročních obdobích. 

4) baterie mohou být vybíjeny proměnlivou spotřebou elektrické energie.  

    maximálně však můţe spotřeba během šesti hodin dosáhnout 14,4 [kW] 

5) napětí po dobu zátěţe nesmí klesnout pod 21,7V. 

6) přípustná doba dobíjení je 10h. [3] 

7) bezpodmínečně nutná ţivotnost baterie je 400 nabíjecích cyklů. 

8) baterie musí být zcela bezúdrţbové. 

 

 

Poţadavky na baterie vyplývají z technické specifikace pouţití automatizované pojízdné knihovny. 

 

 

 

 

 

Poznámka:  „Na druhé straně“ baterie DB 205 od společnosti Banner nejsou schopny dodat nárazový 

proud po krátkou dobu (například 800 [A] nutných při startu vozidla by tyto baterie nedodaly a došlo 

by k jejich zničení) [2].  
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5.2) Určení energetické náročnosti a volba napájecí soustavy 

 Energetická náročnost vyplynula ze zadání a poţadavků pro stavbu automatické pojízdné                

knihovny [3]. Poţadavky a následnou spotřebu elektrické energie jsem shrnul do tabulky, viz.příloha 

č.1. V příloze č.1 je také popsáno omezení při různých variantách provozu.  

 Jedna z největších priorit programu byla bezpečnost. Jelikoţ gelové baterie jsou téměř 

nejbezpečnější v ohledu plynování při nabíjení, nebo vybíjení, tak byly vhodné pro aplikaci pojízdné 

automatizované knihovny. 

 Při stanovování energetické spotřeby spotřebičů, jsem vycházel ze štítkových údajů na 

spotřebičích. Dle určené spotřeby a s ohledem na proměnlivé prostředí, jsem určil patřičnou kapacitu 

baterií a typ pouţitých baterií. 

5.3) Vybíjecí charakteristiky vybraného akumulátoru DB205 

 Nalitý (zprovozněný) gelový akumulátor nevyţaduje téměř ţádnou údrţbu, je však důleţité 

znát alespoň základní vlastnosti a principy fungování gelové baterie v různém prostředí a podle toho 

se přizpůsobit. Mezi nejnepříznivější vlivy pro olověný gelový akumulátor patří působení nízké 

teploty. Čím niţší teplota, tím více se sniţuje kapacita baterie. Při tzv. studených startech (při teplotě  

-18°C) enormně vzrůstá spotřeba proudu a samozřejmě se při nízkých teplotách akumulátor také 

špatně dobíjí [4]. V automatické pojízdné knihovně bylo velice důleţité zohlednit vybíjecí 

charakteristiku dodaných akumulátorů a to závislosti kapacity akumulátoru na teplotě okolí a závislost 

samovybíjení gelových akumulátorů na čase.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1   Kapacita akumulátoru DB205 v závislosti na teplotě okolí  [5] 
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Jm. C 20 C 5 délka šířka výška Hmotnost                                                                                                              Vybíjení (A) do 1,75 V. / čl. při teplotě 26,6° C

Typ napětí 1,75V/čl. 1,70V/čl. mm mm mm kg 5 10 15 20 30 60 3 5 10

V Min Min Min Min Min Min Hod. Hod. Hod.

DB 205 12 210,0 182,0 518 274 242 70 437,00 349,00 282,00 237,00 183,00 115,00 49,70 32,30 17,70

Kapacita v Ah Rozměry

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Samovybíjecí charakteristika akumulátoru DB205 v závislosti na čase  [5] 

  

 Nakonec zde uvádím nejdůleţitější údaje akumulátoru pro provoz automatické pojízdné 

knihovny. Závislost kapacity baterie na vybíjecím proudu. Uvedená charakteristika je odvozená od 

údajů výrobce. Kdyţ jsem prováděl skutečné měření vybíjení akumulátoru DB 205, tak jsem při 

jmenovitém vybíjecím proudu dosáhl cca. o 5 % lepších časů, neţ uvádí tabulka výrobce. Parametry 

udávané výrobcem, byly tedy vyhovující. 

 

 

Tab. 1 Parametry gelového akumulátoru DB205 
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Obr.3 Charakteristika vybíjení akumulátoru DB205 v závislosti na čase 

 Dle výše popsaných údajů jsem kapacitu baterií určil na 630 [Ah]. Potřebné kapacity bylo 

dosaţeno sérioparalelním zapojením šesti akumulátorů DB 205.  

 
 

Obr. 4  Schematické zobrazení sérioparalelního řazení akumulátoru [6] 

 

 

  

 

 V mém případě jsem vyrobil speciální desku (viz. obr. 5), která slouţí jako rozvaděč napětí 

pro baterie. Deska je vyrobena z materiálu s izolačními schopnostmi (pertinax). Zvlášť jsem připojil 

kaţdý pól baterie na vyrobený rozvaděč, tak aby nedocházelo k elektrickému namáhání krajních 

baterií. Kdybych nechal zapojení dle výše uvedeného obrázku, docházelo by vlivem vnitřního odporu 

baterie k nerovnoměrnému nabíjení prostředních baterií, zvláště kdyţ je definovaný přesný časový 

úsek za který se mají baterie nabít. Všechny vodiče k bateriím mají stejnou délku.  
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 Dále jsou mezi akumulátory vloţené mechanické odpojovače (obr. 6) tak, aby při případné 

výměně jednoho akumulátoru mohl být daný pár akumulátorů mechanicky odpojen od celé elektrické 

sítě. Samozřejmostí je také funkce mechanického odpojení při odstavení vozidla na delší čas (viz. 

příloha č. 2. Návod k obsluze a údrţbě automatizované pojízdné knihovny).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5  Praktické provedení izolační (pertinaxové) desky s připojovacími kolíky pro baterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6  Praktické provedení odpojovačů a uloţení baterií ve schráně vozu 
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5.4) Volba a určení motorgenerátoru 

 Protoţe baterie jsou omezeným zdrojem elektrické energie, musel jsem zvolit vhodný zdroj 

elektrické energie, který dokáţe přebrat funkci akumulátorů nebo začne v potřebný čas akumulátory 

dobíjet a to vyšší hodnotou proudu, neţ je z akumulátoru aktuálně odebírán.                                  

 Definice elektrocentrály: Elektrocentrála je motorgenerátor se spalovacím motorem. Toto 

soustrojí je sloţené ze spalovacího motoru a generátoru na společné hřídeli, které slouţí k výrobě 

elektrické energie. Spalovací motor můţe být benzínový, nebo naftový. Generátor můţe být buď 

dynamo, nebo alternátor. Zařízení se pouţívá také jako zdroj elektrické energie v místech, kde není 

k dispozici rozvodná síť, jako špičkový zdroj, nebo jako zdroj záloţní pro zajištění dodávky elektrické 

energie. Bývá také součástí dieselových lokomotiv a motorových vozů s elektrickým přenosem 

výkonu, kde slouţí k výrobě trakční energie. Můţe být konstruován jako stacionární, nebo jako 

mobilní. [7] 

 Někdy se můţeme setkat s pojmem agregát (to je však obecnější pojem) a to jako naftový 

agregát, dieselový agregát, nebo benzínový agregát.  [7] 

 Jako vhodný zdroj elektrické energie pro dobíjecí činnost jsem pouţil elektrocentrálu 

s označením Panda 4,5ND PVK-UK 230 V - 50 Hz / 4,1 kVA. 

Tab. 2  Parametry elektrocentrály Panda 4,5ND PVK-UK 230V – 50 Hz / 4,5 kVA  [8] 

 
DVS vinutí - 1 fázové 

Typ alternátoru DVS 

 Jmenovité napětí 230 [V] 

Jmenovitý výkon (P) 3,5 [kW] 

Jmenovitý výkon (S) 4,1 [kVA] 

Nepřetrţitý výkon (P) 3,1 [kW] 

Nepřetrţitý výkon (S) 3,7 [kVA] 

Počet fází 1 

 Jmenovitý proud kaţdé fáze 17,8 [A] 

Nepřetrţitý proud kaţdé fáze 16,1 [A] 

Frekvence 50 [Hz] 

DVS vinutí - 3 fázové 

Typ alternátoru DVS 

 Jmenovité napětí 3x400+N [V] 

Jmenovitý výkon (P) 3,5 [kW] 

Jmenovitý výkon (S) 4,1 [kVA] 

Nepřetrţitý výkon (P) 3,1 [kW] 

Nepřetrţitý výkon (S) 3,7 [KVA] 

Počet fází 3 

 Jmenovitý proud kaţdé fáze 5,9 [A] 

Nepřetrţitý proud kaţdé fáze 5,3 [A] 

Frekvence 50 [Hz] 
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Obr. 7  Náhled a popis zdrojového soustrojí zepředu [8] 

 

 01. Chladič              08. Měrka oleje 

 02. Vodou chlazené výfukové potrubí           09. Ventilátor 

 03. Kompenzátor pod tepelnou izolaci                   10. Stator generátoru s vinutím 

 04. Potrubí chladicí kapaliny            11. Blok připojeni chladící 

 05. Startér       kapaliny 

 06. Vodou chlazené výfukové potrubí           12. Filtr motorového oleje 

 07. Ventil palivového solenoidu                    13. Průchodka pro výpustnou 

         hadici oleje   

   

 Jednou z hlavních priorit dle zadávací dokumentace, která je součástí přílohy (č. 3) byla 

minimální hlučnost elektrocentrály. Z tohoto důvodu byla volena elektrocentrála chlazená vodou.  

Další prioritou byla nutnost automatického startu v případě, ţe dojde k vybití baterií během 

pracovního cyklu. Poslední a  nejdůleţitější specifikací bylo zajistit dostatečně účinný záloţní zdroj 

elektrické energie. 

 Zdrojová soustrojí Panda se stala účinnější a výkonnější, neţ jiná zdrojová soustrojí stejného 

výkonu, a to díky lepšímu chlazení. Zdrojová soustrojí Panda prokázala svoji převahu v různých 

zkouškách provedených v minulých letech renovovanými ústavy a časopisy. Patentovaný systém VCS 

(systém řízení napětí) umoţňuje splnit všechny poţadavky, včetně otáček motoru. Díky systému 

posilování startu (ASB) mohou zdrojová soustrojí Panda splnit ty nejvyšší poţadavky na stabilitu 

napětí parametry startu. Zdrojové soustrojí Panda má, se stejným poháněcím motorem, o 15 % 

účinnější výstup neţ většina běţných zdrojových soustrojí. Tato výjimečnost v oblasti účinnosti 

zaručuje ve stejné míře také úsporu paliva. [8] 
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5.4.1) Ovládání motorgenerátoru 

 Zdrojové soustrojí Panda bylo dodáno s panelem dálkového ovládání. Panel dálkového 

ovládaní (obr. 8) je vybaven funkcemi pro monitorování provozu, coţ zvyšuje provozní bezpečnost 

zdrojového soustrojí. Chybové hlášení se zobrazuje nad kontakty, které jsou při normálním provozu 

sepnuté. Pokud se přeruší spojeni, je to podnět pro zobrazení chybového hlášeni. Panel dálkového 

ovládání jsem umístil do rozvaděčové skříně.  

 

 
 

Obr. 8  Náhled a popis panelu zdrojového soustrojí Panda [8] 

 

01. Počítadlo motohodin                  05. Výstraţná LED dioda – teplota motoru 

02. Hlavni vypínač Zapnuto/Vypnuto                   06. Výstraţná LED dioda – teplota  

03. Tlačítko „Start“ pro spuštění            výfukových plynů  

       zdrojového soustrojí                       07. Výstraţná LED dioda – tlak oleje             

04. Kontrolní LED dioda - spuštěni  

      zdrojového soustrojí  

       

 

 Jak je vidět z obrázku 8, tak ovládání elektrocentrály bylo vytvořeno pro manuální spuštění. 

Musel jsem tedy přepojit vnitřní zapojení panelu tak, aby došlo k nastartování při poklesu napětí pod 

22,4 [V] automaticky. K tomu jsem vyuţil jeden pomocný kontakt na Invertoru (Invertor bude popsán 

dále). Samozřejmě funkci manuálního startu jsem na ovládacím panelu zanechal. 

 Úpravu (obr. 9) jsem provedl pomocí časových relé s hysterezí. Zvolil jsem to proto, ţe při 

nekonstantním vybíjení baterií by mohla nastat situace, kdy při startu elektrocentrály odpadne zátěţ a 

tím by došlo k nárůstu napětí. Následkem toho by invertor vypnul pomocný kontakt a elektrocentrála 

by vypnula. Takovéto neočekávané zapínání a vypínání by se mohlo opakovat, neţ by došlo k vybití 

startovací baterie elektrocentrály. Vlivem hystereze lze na kontakt napěťové časové relé přivést napětí 

po dobu delší, neţ 1 vteřina (nastaveno uţivatelem) a elektrocentrála vypne při překročení nastavené 

hystereze. V mém případě s ohledem na gelové baterie jsem nastavil napětí 27 [V]. 
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Obr. 9  Pohled na praktické přepojení panelu dálkového ovládání elektrocentrály 

5.4.2) Zapojení motorgenerátoru do obvodu  

 Pro názorné pochopení funkce elektrocentrály ve vozidle přikládám praktický obrázek (obr. 

10) řešení připojení elektrocentrály k okruhům do vozidla, ať uţ palivové soustavy elektrocentrály, 

nebo elektrické soustavy motorgenerátoru. V příloze č. 4 uvádím praktické řešení připojení 

rozvaděčové skříňky AC přímo na vozidlo a vnitřní zapojení elektrocentrály.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10  Instalace elektrických částí motorgenerátoru [8] 

 

  01. Generátor      05. Startovací baterie 12 V 

  02. Vnější čerpadlo paliva                                   06. Pojistka 

               03. Panel dálkového ovládaní    07. Přívod ke spotřebičům (Invertor) 

               04. Ovládací skříňka střídavého napětí 
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5.5) Volba a určení Invertoru 

 Doposud jsem uváděl zdroje elektrické energie pro chod spotřebičů. Nyní tedy nastává 

problém v zajištění dopravy el. energie ke spotřebičům v poţadované velikosti napětí. Jelikoţ 

elektrocentrála dodává 230 [V] střídavého napětí a gelové baterie po sérioparalerním zapojení 24 [V] 

stejnosměrného napětí, tak bylo nutné zajistit převod napětí z 230 [V] střídavého napětí na 24 [V] 

stejnosměrného napětí, čímţ se zajistí dobíjení baterií z elektrocentrály. Dále jsem také navrhnul 

přívod napětí z veřejné sítě tak, aby  při stání vozidla na domovském parkovišti mohly být gelové 

baterie dobíjeny z veřejné sítě. To opět znamenalo zajistit převod napětí z 230 [V] střídavého napětí na 

24V napětí stejnosměrného. Nakonec bylo nutné zajistit napájení spotřebičů o daném výkonu. Některé 

spotřebiče mají napájení na 230 [V] střídavého napětí a jiné na 24 [V] stejnosměrného napětí. To opět 

znamená další převod z 24 [V] stejnosměrného napětí na 230 [V] střídavého napětí. Pro splnění výše 

popsaných poţadavků jsem se rozhodl pro výběr Invertoru s označením HP-compact, model HPC 

4400-24. Technické parametry invertoru popisuje následující tabulka: 

Tab.3  Technické parametry invertoru [9] 
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Obr. 11  Náhled na kombinovaný invertor (střídač) [9] 

 

 Uvedený přístroj (obr. 11) je střídač se sinusovým výstupním napětím a integrovaným 

nabíječem akumulátorových baterií. HP-Compact lze pouţít jako zdroj střídavého AC síťového napětí 

(ne pro napájení veřejné rozvodné sítě), nebo lze pouţít jako trvalý zdroj nepřerušitelného napětí 

(UPS) [6].  

 Generované sinusové střídavé napětí na výstupu je mimořádně přesné a to 230 [V] AC a má 

stabilní frekvence 50 [Hz]. Pro rozběh velkých motorů můţe střídač krátkodobě dodat aţ trojnásobně 

větší výstupní výkon v porovnání s jmenovitým výstupním výkonem HP-COMPACT. Střídač je 

chráněn proti přetíţení a zkratu na výstupu. Výkonový stupeň s nejmodernějšími tranzistory typu 

MOS-FET, toroidní transformátor a systém s rychlou regulací tvoří robustní a spolehlivý střídač s 

vysokou účinností. Nastavitelný systém detekce zátěţe v rozsahu 1 aţ 20W umoţňuje dosáhnout 

malého odběru energie a zajišťuje dlouhou ţivotnost baterie [6]. 

5.5.1) Přepínací přenosový (transfer) systém  

HP-COMPACT můţe být připojen také ke zdroji střídavého (AC) napětí. Například k 

záloţnímu generátoru nebo k veřejné střídavé rozvodné síti. Přepínací systém připojí dané vstupní AC 

napětí na výstup HP-COMPACT a zároveň je dobíjena akumulátorová baterie připojená k HP-

COMPACT. Rozdělení energie mezi napájenou zátěţí na výstupu HP-COMPACT a nabíječkou baterií 

je automatické [6]. 

5.5.2) Nabíječka akumulátorových baterií 

Zabudovaná nabíječka je navrţena tak, ţe můţe nabíjet baterii rychle a plně. Mikroprocesorem 

řízený proces nabíjení po jednotlivých krocích (etapách) zajišťuje optimální nabíjení baterie. 

Poţadovaný nabíjecí proud lze nastavit spojitě v rozsahu od 0 aţ 100 [A]. Nastavení se provádí podle 

kapacity baterie a podle výkonu, který je k nabíjení k dispozici. Nabíječka akumulátorových baterií je 

navrţena pro olověné akumulátory, nebo pro gelové bezúdrţbové baterie. Díky udrţovacímu reţimu 

nabíjení mohou být baterie trvale připojeny k nabíječce [6]. 
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5.5.3) Dálkové ovládání 

Jako volitelné příslušenství byla pouţita k HP-COMPACT  jednotka dálkového ovládání 

RCC-01. Všechny provozní vlastnosti a zobrazovače jsou k dispozici na dálkovém ovládání mimo 

nastavení úrovní - točítka 22/23/24/26, které jsou pouze na samotném invertoru (uvedená točítka lze 

nalézt v návodu k obsluze HP-Compact, příloha č.5). Na jednotce dálkového ovládání jsou 

zobrazovány také hodnoty výstupního výkonu a nabíjecího proudu. 

Invertor HP-Compact má další funkce, jako je například dálkové rozdělení výkonů, pomocí 

volitelného příslušenství, moţnost solárního napájení atd. Jelikoţ jsem tyto funkce nevyuţil, nebudu je 

zde rozvádět.  

 

5.6) Volba a určení sledovacího systému aktuálního stavu baterií 

Jelikoţ je podstatné vědět, jak jsou na tom baterie kapacitně a to hlavně z pohledu stáří baterií, 

bylo nutné zajistit sledovací a vizuální systém, který dokáţe určené parametry buď přímo změřit, nebo 

změřit nepřímo a potom vypočítat. Tento systém by měl slouţit hlavně pro diagnostikování baterií 

pouhým pohledem na displej zobrazovače bez jakýchkoli jiných měření pro vyhodnocení stavu baterií. 

V dalším kroku tento systém slouţí k varování obsluhy v případě, ţe by ostatní nebo jeden z ostatních 

systému (jako je třeba nenastartování elektrocentrály a k tomu selhání odpojovacího systému 

elektrických okruhů (i kdyţ to není teoreticky moţné)) selhal. V poslední řadě by měl sytém slouţit ke 

sledování baterií a to pro informaci obsluze vozidla, jak dlouho bude ještě moţné odebírat energii 

z gelových baterií. Tím by se mohl jednoznačně určit další vývoj a chování celé automatizované 

pojízdné knihovny s vyhlídkou na několik dalších hodin či dní. Abych splnil uvedené poţadavky 

bezezbytku, vybral jsem monitor baterie SBM-01 (obr. 12). 

 

 

 

 

 
Obr. 12 Náhled na monitor baterie [10] 
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Tab. 3  Technické parametry monitoru baterie SBM-01 [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1) Systém měření kapacity baterií 

 

Měřící přístroj SBM-01 průběţně měří aktuální proud tekoucí do nebo z baterie, takţe můţe 

spočítat mnoţství energie, která se z baterie vyčerpala nebo která se do baterie dostala. Ale kvůli 

faktorům jako je stáří baterie, vybíjecí proud a teplota, které všechny ovlivňují kapacitu baterie, se 

nemůţeme spoléhat pouze na zobrazení Ampérhodinového záznamu. Například baterie, která můţe 

dodat proud 5[A] po dobu 20 hodin je ohodnocená jako 100 [Ah] baterie (5 * 20 = 100). Kdyţ se tatáţ 

100 [Ah] baterie úplně vybije během 2 hodin, dostaneme pouze 56 [Ah]. Jak je vidět, kapacita baterie 

je zhruba poloviční. Tento jev se nazývá Peukertova účinnost. Kdyţ je teplota baterie příliš nízká, její 

kapacita se ještě více sniţuje. Tyto a další poznatky jsou důvodem proč jednoduché měřiče 

ampérhodin nebo voltmetry nejsou schopné určit přesný stav nabití baterie. 

 

SBM-01 můţe zobrazit jak odebrané Ampérhodiny (nekompenzované), tak aktuální stav nabití 

(vyrovnaný Peukertovou účinností vybíjení, účinností nabíjení a teplotou). Zobrazení aktuálního stavu 

nabití je nejlepší způsob, jak určit stav baterie. Tento parametr se udává v %, kde 100% znamená plné 

nabití baterie a 0% úplné vybití baterie [11]. 

 

5.6.2) Koeficient učinnosti nabíjení (CEF) 

 

Ne všechna energie přenášená do baterie během nabíjení je také dosaţitelná při vybíjení 

baterie. Účinnost nabíjení úplně nové baterie je přibliţně 90 %, coţ znamená, ţe do baterie musí být 

přeneseno 10 [Ah], aby se uchovalo 9 [Ah]. Tento vzorec efektivnosti se nazývá koeficient 

efektivnosti nabíjení CEF a klesá se stářím baterie. SBM-01 umí tento koeficient spočítat automaticky 

[11]. 
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5.6.3) Peukertův exponent 

Peukertova účinnost vybíjení uvádí, ţe pokud plně nabitou baterii vybijete rychleji neţ za 20 

hodin, počet Ampérhodin klesá. Velikost poklesu se nazývá Peukertův exponent a můţe se nastavit od 

1 do 1.5 funkcí F10. Čím vyšší je Peukertův exponent, tím rychleji se kapacita baterie sniţuje při 

zvyšování rychlosti vybíjení. Ideální baterie má teoreticky Perkertův exponent 1 a nezáleţí na tom, jak 

velký je vybíjecí proud. Samozřejmě takové baterie neexistují a nastavení hodnoty 1 funkcí F10 se 

provádí pouze pro vyřazení Peukertova vyrovnání v zařízení SBM-01.  

Standardní nastavení Peukertova exponentu je 1.25, coţ je přijatelná střední hodnota pro 

většinu olověných baterií. Nicméně pro přesné sledování stavu baterie, je podstatné zadání správného 

Peukertova exponentu. Jestliţe Peukertův exponent není dodán spolu s baterií, můţete ho spočítat s 

pouţitím jiných specifikací, které musí být dodány spolu s baterií [11].  

Peukertova rovnice: 

 

Cp = In t, kde Peukertův exponent „n“ = log t2 – log t1 / log I1- log I2 

 

Specifikace baterie potřebné pro výpočet Peukertova exponentu jsou nominální kapacita 

baterie (obvyklá vybíjecí rychlost 20 hodin) a rychlost vybíjení, například 5 hodin. Viz. níţe uvedený 

příklad výpočtu pro stanovení Peukertova exponentu pouţitím těchto 2 specifikací: 

 

Rychlost 5 hodin, C5 = 75 Ah 

→ t1 = 5hodin 

→ I1 = 75Ah/5hodin = 15 A 

 

Rychlost 20 hodin, C20 = 100 Ah (jmenovitá kapacita *) 

→ t2 = 20hodin 

→ I2 = 100Ah/20hodin = 5 A 

 

Peukertův exponent n = [11] 

 

 

 

*Poznámka: jmenovitá kapacita baterie se většinou udává pro takový proud, který způsobí 

úplné vybití plně nabité baterie za 20 hodin (C20). 

 

5.6.4) Parametry nabíjení 

Na základě zvyšujícího se napětí baterie a sniţujícího se nabíjecího proudu se musíte 

rozhodnout, zda je baterie plně nabitá nebo ne. Kdyţ je napětí v baterii nad určitou úrovní během 

předem nastaveného času, zatímco nabíjecí proud je pod určitou úrovní během toho samého času, 

můţete baterii povaţovat za plně nabitou. Tyto úrovně napětí a proudu stejně jako předem nastavený 

čas se nazývají „Parametry nabíjení“. Obecně je pro 12V olověnou baterii parametr nabíjení – napětí : 

13.2V a parametr nabíjení – proud : 2.0% celkové kapacity baterie (např. 4 [A] u 200 [Ah] baterií).  

Parametr nabíjení – čas o hodnotě 4 minuty je dostatečný pro většinu bateriových systémů. 

Všechny tyto parametry jsou velmi důleţité pro správný provoz SBM-01 a musí být vhodně nastavené 

v odpovídajících funkcích [11]. 

 

 Výše uvedený výčet funkcí jsem povaţoval za nejdůleţitější pro osvětlení problematiky 

odhadu kapacity baterie. Další výčet všech funkcí přístroje SBM-01 uvádím v příloze č. 6. 

  

 Praktické provedení zástavby komponentů SBM-01, RCC-01 a dálkového ovládání 

elektrocentrály je uvedeno na obr. 13. 
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Obr. 13  Praktické provedení zástavby popsaných přístrojů v rozvaděčové skříni 

6. BEZPEČNOST 

 Bylo nutné eliminovat poruchové stavy, které mohou vzniknout v důsledku nepozorností 

obsluhy, nebo selhání většího počtu elektrických systémů. Principy jsou popsané v jednotlivých 

kapitolách k jednotlivým druhům systému. Vţdy jsem systém navrhnul tak, aby nedošlo ke škodě na 

majetku a zdraví osob. Případně jsem se snaţil veškerá rizika eliminovat na co nejmenší moţnou 

úroveň. Bezpečnost celé elektroinstalace byla volena tak, aby vyhovovala příslušným ČSN (čísla 

norem byla převzata na doporučení technické inspekce Praha, která tyto normy pouţila při posuzování 

bezpečnosti a technického provedení automatizované pojízdné knihovny) [12]. 

  

 

Obr. 14  Praktické provedení zásuvky pro UTP kabely a zásuvek pro spotřebiče (PC) 
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6.1) Celková ochrana elektroinstalace 

 Nástavbová elektroinstalace je naprosto oddělena od elektroinstalace vozidla. Veškerá 

elektroinstalace je taţená skrz ochranné husí krky (obr. 15) s označením „Hadice Flexikon FPR xx B“, 

kde poloţka xx znamená průměr husího krku. Uvedené husí krky jsou schválené pro dráţní vozidla a 

účinkují samozhášivě při případném výskytu ohně. Odizolování spojů a uzlů od karosérie vozidla bylo 

provedeno pomocí izolačního materiálu (Pertinax), nebo pomocí jiných vhodných a nevodivých 

materiálů. Většinou se jednalo o materiály z PVC, nebo gumu. Elektrický rozvaděč byl uloţen 

nehořlavě a rozdělen na bloky pro 230 [V] AC a 24 [V] DC. Pro vedení elektroinstalace vnitřní částí  

vozidla bylo voleno uloţení do elektroinstalačních lišt (obr. 14). Baterie elektrocentrály byla uloţena 

do samostatné skříně uchycené pod vozem. Skříň byla vyrobena tak, aby odolala vnějším vlivům 

prostředí. Všechny průměry vodičů byly dimenzovány na maximálně moţný procházející proud 

v daném obvodu. Instalování jističů a pouţitých pojistek je navrţeno v souladu s doporučením 

výrobců daných spotřebičů. Veškerá zařízení automatické pojízdné knihovny jsou vybavena 

homologacemi, případně revizní zprávou.      

 

 

Obr. 15  Uloţení kabeláţe do husích krků těsně před vstupem do rozvaděče 

 

6.2) Systém ochrany při pracovní činnosti a při stání na domovském parkovišti 

 Automatizovaná pojízdná knihovna je z hlediska elektrické výbavy zařízení s vlastním 

zdrojem elektrické energie, kterou vyrábí motorgenerátor 230 [V] AC, nebo akumulátorové baterie 24 

[V] DC prostřednictvím kombinovaného invertoru. Ochrana před ţivotu nebezpečným napětím je 

provedena elektrickým oddělením s hlídačem izolačního stavu s doplněním ochrany neuzemněným 

místním pospojováním všech neţivých částí, přičemţ vozidlo nemůţe být na stanicích pro veřejnost 

uzemněno [3].   
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 V druhém případě, kdy vozidlo stojí na stálém parkovišti, v době mimo provoz pro veřejnost, 

připraveném a vybaveném pro připojení vozidla na vnější síť 230 [V] AC, je ochrana provedena 

samočinným odpojením od zdroje v síti TN-S s proudovým chráničem 30 [mA] a neuzemněné místní 

pospojování současně propojeno přívodkou k ochrannému vodiči PE. To znamená přechod na TN-S 

vnější napájecí sítě a zároveň je připravena moţnost připojit vozidlo na zemnící bod [3]. 

6.3) Zabezpečení proti vniknutí do vozu a bezpečné couvání s vozidlem 

 V neposlední řadě bych neměl zapomenout na trochu jiný druh ochrany, ale přesto velmi 

důleţitý. Jedná se o dobudovávanou ochranu proti krádeţi vozidla či vybavení. Pro tento systém jsem 

pouţil ultrazvuková čidla, která po aktivaci zaznamenávají případný pohyb uvnitř interiéru. 

Ultrazvuková čidla pracují v páru na principu porovnávání odraţeného signálu. Pokud se tento signál 

liší (jedna odraţená sloţka má jiný časový průběh, neţ druhá), dochází k aktivaci alarmu.

 Vozidlo je dále vybaveno couvacím kamerovým systémem, který se nemusí nijak aktivovat. 

Při zařazení zpětného rychlostního stupně se automaticky rozsvítí LCD zobrazovač na kterém řidič 

vidí, co se aktuálně děje za vozidlem. Samozřejmostí je spuštění akustického doprovodu, který je 

standardně do vozidel autobusové dopravy montován.    

6.4) Moţnosti realizace zabezpečení při pracovní činnosti (podle bodu 5.2) 

 Aby bylo vyhověno stanovisku Institutu technické inspekce Praha (ITI) a tedy bylo 

zprovozněno výše popsané zapojení hlídače izolačního stavu od firmy ABB, musí být vnitřní spojení 

vodičů PE a N v elektrocentrále rozpojeno. Jiným způsobem nelze vyřadit systém TN-C ve kterém je 

elektrocentrála zapojena. V praxi se osvědčilo, ţe tento sytém zapojení elektrocentrály způsoboval 

nefunkčnost  hlídače izolačního stavu při provozu elektrocentrály. Musel jsem tedy zvolit jiné řešení, 

jak zabezpečit elektrickou ochranu v automatické pojízdné knihovně. Ochrana proudovým chráničem 

v době provozu elektrocentrály jako náhrada za hlídač izolačního stavu byla vyhodnocena jako 

nedostatečná s odvoláním na stanovisko ITI. Musel jsem tedy uvedené vodiče ve svorkovnici 

generátoru rozpojit.  Překvapující bylo, ţe renomovaný výrobce elektrocentrály nedodrţel značení 

vodičů dle barev, tak jak nařizují ČSN. Správné značení vodičů: fázový vodič -černá barva, ochranný 

vodič – ţlutozelená barva, nulovací (střední) vodič - modrá barva.  

6.5) Moţnosti realizace bezpečnosti z pohledu dostupnosti poţadovaných komponentů 

 Největší problém jsem měl s dohledáním komponentů, které slouţí pro odpojení elektrického 

obvodu v případě, ţe dojde k vybití baterií na neúnosnou mez napětí. Jelikoţ jsem tento systém chtěl 

zautomatizovat, musel jsem zabezpečit člen, kterým prochází poměrně veliký proud a je ovládán 

napětím. Odpojovací člen musel být dimenzován na největší moţnou elektrickou zátěţ, která mohla 

být v obvodu spuštěna. V praxi to znamenalo dodat takový člen, který umí odpojit  150 [A] při 24 [V] 

stejnosměrného napětí. Jediný člen, který zadaným kritériím vyhovoval byl stykač typu : LC1D150 od 

firmy TeSys Telemecanique. Je to poslední a nejvyšší proudová řada stykačů této firmy. Jiný stykač, 

nebo elektrický odpojovač pro výše uvedenou specifikaci jsem na českém trhu nedohledal.  

 Mechanické odpojovače jsem vybíral a dimenzoval na maximálně moţný odebíraný proud 

z baterií, tak aby při tomto maximálním zatíţení obvodu byly mechanické odpojovače schopné 

odepnout stávající obvod od zdroje. Opětovně jsem nalezl na Českém trhu pouze dva mechanické 

odpojovače, které svými parametry odpovídaly poţadované aplikaci. Při konečné volbě mechanických 

odpojovačů jsem vybral mechanický odpojovač dodávaný firmou Iveco Czech Republic. 

Samozřejmostí je vypínání odpojovačů, po odpojení spotřebičů, čili při téměř nulovém proudu.  
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 Posledním a váţným pochybením všech dodavatelů výše popsaných přístrojů, byly české 

překlady návodů. Ačkoli prodejcům zboţí na českém trhu nařizuje zákon dodávat manuály, odborné 

texty a návody k obsluze v češtině [13]. V mém případě tomu tak nebylo. 
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7. ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce bylo vysvětlit funkci automatizované pojízdné knihovny. Dále 

dokázat, ţe umím získané znalosti uvést do praxe, upozornit na moţnosti realizace teoretických návrhů 

a porovnat je se skutečností na trhu. Ovšem nejpodstatnějším cílem mé bakalářské práce bylo posunutí 

hranice v moţnosti realizace návrhu. Dle vyjádření pana primátora hlavního města Prahy, mají dnes 

praţané nejmodernější pojízdnou knihovnu, jaká kdy byla zkonstruována. Velice sloţitým a jedním 

z nejtěţších úkolů, bylo provést realizaci z předem definovaného rozpočtu a v neposlední řadě přinést 

realizační firmě zisk. 
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Elektrické 

okruhy

maximální 

příkon/h

určení 

použití

určení hodinového 

použití

reálný 

odběr/h
použití/h:

použití v 

minutách           

použití během 

6h

celkové 

použití za den 

v minutách

Osvětlení vozu 360 [W] Léto/zima 3 h / 6h 180/360 [W] 1/2 / nonstop 30/60 nonstop 180/360

Kompresor 2 dveří + ventilátor 480 [W] Léto/zima 1 x za 2h. 12 [W] 0,5 x 0,5 6 x 6

Invertor 15 [W] Léto/zima nonstop 15 [W] nonstop 60 nonstop 360

Čerpadlo v kuchyňce 72 [W] Léto/zima 1 x za 1h 6 [W] 1 x 5 6 x 30

2 x horkovzdušné topení při náběhu 500 [W] Léto/zima 0h / 6h 0/25 [W] 1 x 0/3 6 x 18

Čerpadlo na WC-umytí rukou 72 [W] Léto/zima 1 x za 1h 0,1 [W] 1 x 5 vteřin 0,09 6 x 1

2 x el.příkon hork.topení při max.zatížení 170 [W] Léto/zima 0h / 6h 0/170 [W] nonstop 0/60 nonstop 360

Klimatizace             1) Pzn. 1500 [W] Léto/zima 3h / 0h 750/0 [W] 1x 60/0 nonstop 360

Rychlovarná konvice 700 [W] Léto/zima 1 x za 1h 59 [W] 1 x 5 6 x 30

Tiskárna při běžném provozu 200 [W] Léto/zima nonstop 100 [W] stále zapnuto 60 stále zapnuto 360

Tiskárna při náběhu 500 [W] Léto/zima neurčen počet tisků 17 [W] 2 x (odhad) 4 (odhad) 6 x 48(tisku)

PC 1 53 [W] Léto/zima nonstop 53 [W] nonstop 60 nonstop 360

PC 2 53 [W] Léto/zima nonstop 53 [W] nonstop 60 nonstop 360

PC 3 53 [W] Léto/zima nonstop 53 [W] stále zapnuto 60 stále zapnuto 360

volná zásuvka v kuchyňce            2) Pzn. 1500 [W] Léto/zima podle potřeby 1500 [W] podle potřeby

Osvětlení kuchyňky 5 [W] Léto/zima 3 x za 1h 1,25 [W] 3 x 15 18 x 90

Osvětlení WC 5 [W] Léto/zima 1 x za 1h 0,5 [W] 1 x 4 6 x 24

Větrání WC 72 [W] Léto/zima 1 x za 1h 6 [W] 1 x 5 minut 5 6 x 30

Osvětlení pracoviště knihovníka 5 [W] Léto/zima 3h / 6h 2,5/5 [W] 1 x 30 6 x 180

Reálný odběr pojízdné knihovny,meziročně : 3) Pzn. 2746 [W] 741 [W] 4446 [W]

Reálný odběr pojízdné knihovny,zima :          4) Pzn. 3241 [W] 936 [W] 5616 [W]

Reálný odběr pojízdné knihovny,léto  :           5) Pzn 4246 [W] 1310 [W] 7860 [W]

Nutný konstantní vybíjecí proud po dobu 6h. 55 [A]

Nutný celkový dodaný proud během  6h. 330 [A]

230 V

24 V 

předpokládané spotřebiče:

Příloha č.1) Tabulka spotřeby el. energie 

 

 

Pzn.:   1) po třech hodinách provozu klimatizace se automaticky sepne elektrocentrála.   

  2) Volná jedna zdířka z dvojzásuvky v kuchyňce pouţitelná pouze při startu elektrocentrály.  

       3) Není spuštěna klimatizace a není spuštěné nezávislé topení. 

       4) Je spuštěno topení, není spuštěna klimatizace. 

       5) Je spuštěna klimatizace, není spuštěno topení. 
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Příloha č.2) Návod k obsluze a údrţbě automatizované pojízdné knihovny 

 

Návod k obsluze a dodrţování 

bezpečnosti v pojízdné knihovně 

 

1) Pouţité elektropřístroje a jejich pouţití 

- 1.X) Elektrocentrála (Fischer Panda)       

 - 2.X) Monitor baterií SBM-01        

 - 3.X) Horkovzdušné topení Airtronic D5-24V      

 - 4.X) Gelové baterie DB 205 a nabíjení gelových baterií DB 205    

 - 5.X) Kazetové WC Thetford C 402C        

 - 6.X) Ovládací panel knihovníka       

 - 7.X) Jištění elektrických spotřebičů 

2) Bezpečnost a pouţití bezpečnosti ve voze 

- 10.1.X) Bezpečnostní opatření ke gelovým bateriím     

 - 10.2.X) Bezpečnostní opatření pro nabíjení baterií     

 - 10.3.X) Bezpečná jízda s vozidlem       

 - 11.1.X) Všeobecné bezpečnostní pokyny      

 - 11.1.X) Bezpečnostní opatření elektroinstalace 

 3) Seznámení se s vozidlem 

 - 12.X) Oprávnění k pouţívání knihovny             
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1. Pouţité elektropřístroje a jejich pouţití 

 

1.1) V případě nastartované elektrocentrály a připojení venkovního nabíjení je nutné před připojením 

venkovního nabíjení elektrocentrálu vypnout příslušným vypínačem na dálkovém ovládání 

(podrobný popis naleznete v návodu k obsluze elektrocentrály). 

 

1.2) Nastavení elektrocentrály se neprovádí. Elektrocentrála je plně automatická a nastartuje při 

poklesu napětí na 22,4 V. Elektrocentrála je pouze záloţní zdroj el. energie a není primárně 

určena k dobíjení baterií. Je určena k provozu v době, kdy jsou baterie vybité a není moţnost 

připojení venkovního nabíjení. 

 

2.1)     Monitor baterií SBM-01 je určen ke sledování stavu baterie. Pojistka přístroje SBM-01 je 

umístěna v zadní části schrány s nástavbovými bateriemi. Pokud ovládací panel přístroje 

nevykazuje ţádné hodnoty je moţné, ţe byla stávající pojiska z nějakého důvodu porušena. 

Způsob odečítání hodnot a nastavení přístroje naleznete v návodu k obsluze. Přístroj SBM-01 je 

po zakoupení vozu nastaven dle parametrů el. nástavby vozu. 

3.1)     Horkovzdušné topení Airtronic D5-24V slouţí k vyhřátí knihovny v zimních měsících. 

Ovládání horkovzdušného topení je vysvětleno v manuálu k horkovzdušnému topení. Pojistky 

horkovzdušného topení jsou umístěny pod hlavním rozvaděčem za demontovatelnou 

mezistěnou spodní skříně. Nikdy nenechejte zavzdušnit nezávislé topení. Zavzdušnění nastane 

po úplném vyčerpání paliva (viz.bod.6.3). 

4.1)  Gelové baterie jsou zcela bezúdrţbové. Pouze 1 x týdně je nutno opticky zkontrolovat 

mechanické spoje na kontaktech včetně kontroly oxidace na kontaktech. Spolu s optickou 

kontrolou kontaktů je také nutno zkontrolovat není-li mechanicky poškozená kabeláţ baterií. 

4.2)      Při jakékoli  manipulaci s bateriemi, nebo s kabeláţí baterií je nutné dbát pokynů uvedených 

v bodě 10.1.3. 

4.3)      Nabíjení vozových baterií probíhá zcela automaticky po připojení zdroje napětí na zásuvku 

umístěnou v pravé zadní části vozu. 

 - musí být zapnutý odpojovač (vozový), tak aby mohlo k nabití baterií dojít.            

- musí být ve funkci příslušné jističe.                 

- pokud je zapnut i jistič pro nabíjení baterie elektrocentrály a přivedeno napětí do příslušné 

 zásuvky, tak začnete baterii elektrocentrály taktéţ nabíjet. 

4.4)      Nabíjení nástavbových baterií probíhá zcela automaticky po připojení zdroje napětí na 

zásuvku umístěnou v pravé zadní části vozu.                 

                         

- aby mohlo k nabití baterií dojít, musí být zapnutý vozový odpojovač              

- musí být ve funkci příslušné jističe. 

4.5)  Nabíjení vozových baterií i nabíjení nástavbových baterií lze provádět současně. 

4.6)     Před nabíjením baterií z venkovní sítě vypněte elektrocentrálu.Pokud tak neučiníte bude 

venkovní nabíjení bezpředmětné. 
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4.7)     Při nabíjení nepouštějte klimatizaci, baterie by se nenabily. 

4.8)      Pokud při nabíjení bude zapnutý jakýkoli el.spotřebič (např.nezávislé topení, osvětlení atd.) 

bude nutný delší čas k úplnému nabití nástavbových baterií.  

4.8.1)   Při dosaţení hodnoty napětí cca 27 V bude odpojena klimatizace i 24 V okruh nástavbových 

baterií (tento jev je normální). Při poklesu napětí se vše obnoví. 

4.9)      Nástavbové baterií při nastavení el.nástavby z výroby je nutno nabíjet 11 hodin (při vypnutí 

všech spotřebičů). 

5.1)  Pouţití WC naleznete v příslušném návodu k obsluze. 

6.1) Řazení vypínačů a ovládacích prvků na panelu knihovníka z levé strany z čelního pohledu: 

 - 1.K.- indikace podpětí vozových baterií. 

 - 2.K.- indikace pro obsluhu o nastupujícím vozíčkáři. 

          - indikace vysunutí plošiny pro vozíčkáře. 

            - 3.K.- samoobsluha – po zmáčknutí tlačítka samoobsluhy, můţe kdokoliv otevřít vstupní 

dveře venkovním tlačítkem na vstupních dveřích (viz. také návod k obsluze vozu). 

 - 4.K.- samoobsluha pro vozíčkáře (je funkční pouze se zavřenými předními dveřmi). 

                     - vozíčkář si můţe plošinu ovládat pomocí ovladače, viz. návod k obsluze plošiny pro   

  vozíčkáře. 

            - 5.K.- otevření a zavření předních dveří. 

            - 6.K.- zářivky levé ve směru jízdy. 

            - 7.K.- zářivky pravé ve směru jízdy 

            - 8.K.- rezervní kontrolka 

 

6.2)     Na ovládacím panelu knihovníka jsou umístěné dva ovladače nezávislého topení. Ovládání 

nezávislého topení, viz. návod k obsluze k nezávislému topení. 

 

6.3)      Na ovládacím panelu knihovníka je umístěna kontrolka přídavné nádrţe pro nezávislé topení. 

Po rozsvícení kontrolky zbývá v nádrţi 5 litrů paliva (nafty). 

 

7.1)     Všechny el.spotřebiče a zásuvky jsou jištěny v rozvodné skříni, vyjma topení (viz.bod 3.1), 

klimatizace (viz.návod k obsluze klimatizace) a Alarmu (jištěn pojistkou v předním rozvaděči  

vozu). Jištění je provedeno obdobně jako jištění v domovní elektroinstalaci. 

 

7.2.)      Hlavním vypínačem nástavby vozu je hlavní odpojovač nástavby baterií. 

 

2. Bezpečnost a pouţití bezpečnosti ve voze 

 

 

 10.1.1) Jakmile poklesne napětí na bateriích nástavby pod 21,5 V je nutné manuálně vypnout  

horkovzdušné topení, pokud je v provozu. Horkovzdušné topení není odpojováno automaticky, 

protoţe to není z konstrukčních důvodů moţné. Odpojení proveďte dle dodaného návodu. 

Pokud topení příslušným tlačítkem nevypnete dojde ke zničení  nebo trvalému poškození 

gelových baterií nástavby vozu. 

 - ostatní členy nástavby (mimo topení) budou při poklesu napětí odpojeny automaticky. 

- pokud při poklesu napětí na bateriích nástavby pod 21,5 V nemáte moţnost dobití baterií, 

vypněte odpojovače el.nástavby vozu, aby nedocházelo k dalšímu vybíjení baterií. 

 

10.1.2)   Pokud jsou baterie vybité (napětí baterií se blíţí nebo je menší neţ 21,5 V) je nutné je 

nejpozději do 48 hodin nabít. Pokud tak neučiníte, bude docházet k postupné ztrátě kapacity 

baterií. 
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10.1.3)  Při výměně baterií nebo jakékoli závadě na bateriích je nutné vypnout všechny čtyři 

odpojovače nástavbových baterií i  odpojovač baterií vozových, a to v následujícím pořadí: 

1.vypnout hlavní odpojovač baterií, umístěný na pravé straně schrány s nástavbovými 

bateriemi. 

2. vypnout pravý odpojovač z čelního pohledu do schrány nástavbových baterií 

3. vypnout prostřední odpojovač z čelního pohledu do schrány nástavbových baterií 

4. vypnout levý odpojovač z čelního pohledu do schrány nástavbových baterií 

5. vypnout hlavní odpojovač vozidla.  

- tento postup je nutno dodrţet i v případě čištění kontaktů na bateriích. 

- je nutné, aby opravu nebo výměnu baterií prováděla vţdy odborně vyškolená (oprávněná) 

osoba, jeţ byla řádně seznámená s nástavbovou aplikací el. sítě na voze. 

 

10.1.4)    Po 14-denních cyklech je nutno zkontrolovat odpojovače nástavbových baterií, viz. poučení 

oprávněných osob k tomuto úkonu. 

 

10.2.1)    Při nabíjení baterií nástavby připojete vozidlo na dodanou zemnící tyč, nebo na zemnící tyč 

odpovídající platným normám CSN vytvořených za tímto účelem. 

- uzemňovací bod vozidla je příslušně označen v zadní části vozu u motoru vozidla. 

- uzemnění vozidla je nutné při nabíjení autobusu z venkovní sítě. 

 

10.2.2)     Nabíjení vozidla můţe provádět pouze odborně vyškolená (oprávněná) osoba. 

 

10.2.3)   Při připojování nebo odpojování nabíjení baterií se nikdy nedotýkejte ţivých částí vedení 

elektroinstalace. viz. vyškolení osob provádějících nabíjení baterií. 

- při nabíjení jak nástavbové sady baterií, tak vozových baterií průběţně kontrolujte              

stav baterií. 

 

10.2.4)   Vybití vozových baterií je indikováno kontrolkou podpětí u pultu knihovníka a také na 

palubní desce řidiče. Po dobu svícení kontrolky není funkční střední pás osvětlení ve voze. 

Vozidlo je moţno dobít buď pomocí venkovního nabíjení, nebo nastartováním vozidla. 

 

10.3.1)     El.nástavba vozidla nesmí být v provozu v jedoucím vozidle. 

             HROZÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! 

 

10.3.2)   Před jízdou je tedy nutno odpojit odpojovače nástavbových baterií a po dokončení jízdy 

je nutno připojit zemnicí tyč (v případě nabíjení). Teprve poté je moţno spustit provoz 

elektrické nástavby. 

 

11.1.1)   Nikdy neopravujte nebo nerozebírejte kteroukoli el. část vozidla bez pomoci vyškolených 

(oprávněných) pracovníků, jeţ jsou řádně seznámeni s el. částí nástavby vozidla a el. částí   

vozidla. 

 

11.1.2)     Nikdy nezapínejte klimatizaci a nezávislé horkovzdušné topení současně. 

 

11.1.3)   Vypínejte nástavbové baterie vozidla pokud vozidlo nenabíjíte nebo v případě, ţe chcete 

vozidlo odstavit na delší čas, neţ 12 hodin. Pokud tak neučiníte, baterie budou vybíjeny 

konstantním proudem. 

 

11.1.4)   Při vysouvání plošiny pro vozíčkáře, musí být nastartován motor vozidla. Předejdete tím 

nadměrnému vybíjení vozových baterií. 

 

11.1.5)   Pokud s vozidlem zajíţdíte do mycí linky, nebo pokud velice silně pršelo, zkontrolujte, zda 

není ve schráně klimatizace nadměrné mnoţství vody. Průběţně čistěte odtokové díry ve 

schráně klimatizace, tak aby byly průchozí a mohlo docházet k odvádění vody 
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11.1.6)   Nikdy nepřetěţujte el. spotřebiči el. síť vozidla. Baterie mají pouze omezenou kapacitu. Doba 

výdrţe baterií je závislá na spotřebě proudu.Čím více budete šetřit energií, tím více pracovních 

cyklů můţete na jedno nabití baterií vykonat a prodlouţit tak ţivotnost baterií. 

 

11.1.7)   Zatíţení baterií el. spotřebiči na 230V je indikováno kontrolkami na panelu zařízení HPC-

4400 (viz. návod k obsluze zařízení HPC-4400). Zatíţení baterií způsobené odběrem 

klimatizace a nezávislého topení je indikováno zařízením SBM-01 a to nejpřesněji ve Voltech, 

kde hodnota 28,4 V je maximální hranice nabití baterií nástavby vozidla a hodnota 21,5 

V maximální hranice vybití baterií nástavby vozidla. Uvedené meze nikdy nepřekračujte! 

 

11.2.1)   Pokud dojde k podpětí cca 21 V, bude odstavená veškerá elektroinstalace nástavby, mimo 

nezávislého topení, které bude odstaveno aţ po kritické hodnotě napětí cca 18 V. 

 

11.2.2)   Při dotyku ţivých částí okruhu 230V ve vozidle a přivedeném venkovním nabíjení, zapůsobí 

proudový chránič. 

 

11.2.4)   Nezapínejte rychlovarnou konvici a vysavač dohromady. 

 

11.2.5)   Rychlovarná konvice můţe mít příkon max. 600 W. 

 

3. Seznámení se s vozidlem 

 

12.1)  Je nutné, aby obsluha autobusu byla řádně proškolena před pouţitím vozidla a nástavby vozidla. 

 

12.2)   Je nutné, aby všechny osoby oprávněné k pouţívání vozidla a nástavby vozidla byly  vyškolené 

a poučené o bezpečnosti práce na vozidle a seznámeny s vozidlem i návodem k obsluze a 

bezpečnosti. 

 

12.3)  Je nutné aby zákazníci knihovny byli řádně poučeni o bezpečném chování ve voze a v okolí 

vozu. 
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Příloha č.3) zadávací dokumentace 

Karoserie: 

 Tepelně izolovaná, úloţné prostory pod podlahou, jedno nebo dvousedadlo pro spolujezdce, barva bílá 

  

Provedení: 

 Profil v příčném řezu se bude maximálně blíţit obdélníkovému tvaru, uvnitř v bocích skříně budou 

přiznaná místa pro uchycení a kotvení regálových systémů, a dále bude provedeno trubkování nebo 

lištování pro vodorovné a svislé trasy elektroinstalace. Levý bok bez oken, pouze okno řidiče, pod 

podlahou úloţné uzamykatelné schránky pro technické vybavení na jeden univerzální klíč Na pravém 

boku  typové úzké dveře pro řidiče, větrací vývod ventilátoru WC, cca v 1/3 délky vozu (v místě       

pracoviště knihovníka) okno standardního rozměru opatřené ţaluzií. Asi v 1/2 vozu vstupní dveře pro 

veřejnost s invalidní plošinou. Dveře budou typové, dvoukřídlé, s elektrickým nebo pneumatickým 

pohonem. Pohon musí splňovat podmínku častého a bezporuchového otevíraní a zavírání dveří. 

Otevírání bude zvenčí zajištěno ovládacím, tlačítkem na dveřním křídle, zavírání a také otvírání bude 

zajištěno z místa pracoviště knihovníka. Oboje dveře budou uzamykatelné stejným klíčem. Ostatní části 

karoserie budou bez oken, pod podlahou budou umístěny úloţné uzamykatelné schránky pro potřebné 

technologické celky na stejný klíč jako schránky levé strany. Záď vozu - na zadním okně bude 

instalována roleta nebo ţaluzie, na vnější straně bude umístěna kamera monitorovacího systému. 

Strop - cca 4 otevírací průhledná okna opatřená roletou nebo ţaluzií, výdech klimatizace bude umístěn 
v blízkosti pracoviště knihovníka, po stranách zapuštěná nebo přisazená plochá zářivková tělesa v celé 
délce vozu, další svítidla mohou být dle potřeby umístěna mezi krajními řadami. Intenzita osvětlení 
musí vyhovovat potřebám krátkodobému pobytu čtenářů při výběru z knihovního fondu. 
Podlaha - pokud moţno v celé délce rovná, případně s menšími Šikminami, protiskluzová, snadno čistitelná 
podlahová krytina, u dveří čistící zóna. Vytápění- nezávislé teplovzdušné topení umístěné pod podlahou (ve 
schránkách), rozvod teplého vzduchu bude zajištěn potrubím s výústky v soklech regálů a v místě 
pracoviště knihovníka. Zplodiny topných agregátů budou vyvedeny-pod levým bokem skříně; 
Poţadovaná teplota v interiéru je 22°C 

Klimatizace: 
Vestavná klimatizační jednotka bude zajišťovat přijatelné pracovní podmínky v místě pracoviště 
knihovníka v letním období - napájení 230V/50Hz z vlastní elektroinstalace -el. příkon do 2 KVA. Pozor 
na celkovou vnější výšku vozidla! 

Elektroinstalace - všeobecné informace: 
Bibliobus je provozován ve všech ročních obdobích cca 6 hodin denně, z čehoţ vyplývá jeho zásadně 
odlišná (nepravidelná) spotřeba elektrické energie. Provozován musí být v tzv. tichém, akumulátorovém, 
provozu. Jeho hlavním zdrojem elektrické energie jsou gelové trakční baterie (např. značka Exide) 
zapojené na 24 V DC - kapacita bude stanovena dle spotřeby instalovaných spotřebičů v určeném časovém 
intervalu. Optimální provozní podmínky baterií budou v zimním období zajištěny topným kabelem. 
Elektrická instalace uvnitř vestavby  bude zcela oddělena od  vlastní elektroinstalace autobusu. 
Jako záloţní zdroj bude vestavěna kvalitativně špičková, maximálně tichá dieselová elektrocentrála od 
některého z renomovaných světových výrobců, vodou chlazená (např. značka Fischer Panda), umístěna ve 
spodní části vozidla ve zvlášť k tomu upravené schránce . Výkon zálohové elektrocentrály vyrábějící 
napětí 230V AC musí být vypočten dle instalovaných spotřebičů, tzn. klimatizace, nabíječe baterií, 
osvětlení, zásuvky v kuchyňce, případně nouzové osvětlení interiéru (viz dále). Kapacita baterií bude 
stanovena, jak uţ bylo uvedeno výše, dle instalovaných spotřebičů , poţadované době provozu a 
poţadavkům na dobu nabíjení(!). Nouzové osvětlení, nebo jeho část, můţe být napojeno na vlastní 
instalaci autobusu 
Elektroinstalace, silové vedení pod podlahou vozu - zásady: 

a) hlavním zdrojem elektrické energie jsou gelové trakční baterie zapojeny na 24 V DC 
b) mechanický odpojovač baterií, kvalifikovaně dimenzovaný 
c) hlavní odjištění baterií patřičně dimenzované. V tomto místě je odbočeno 24 V DC přes menší 
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tavící pojistku pro spotřebiče/ které jsou napájeny 24 V DC, jako naftové topení a plošina pro 
invalidy. 

d) srdcem zařízení je k o m b i n o v a n ý  a vysoce kvalitní i n v e r t o r, nakoupený od 
některého z renomovaných evropských výrobců (např. značka Studer Innotec), 
odpovídajícího výkonu a zabezpečující všechny funkce nezbytné pro napájení střídavým 
napětím 230 V AC/50 Hz, tzn. klimatizaci, zásuvkový okruh pro kuchyňku, osvětlení, cca 
tři počítačové zásuvky, pnp. ventilátor WC, a zpětné nabíjení baterií vestavby 24 V DC v 
poţadovaném čase. Toto zařízení se musí umět automaticky odpojit od sady baterií, 
případně vyslat signál pro automatické nastartování zálohové elektrocentrály při zjištění 
stavu blíţícího se hlubokému vybití baterií. V případě neexistence poţadovaných funkcí na 
tomto zařízení se musí obdobné dobudovat. Pokud by neměl vlastní měnič jištění na straně 
230 V AC je nutno ho zřídit. Pro dobíjení baterií odděleného okruhu autobusu bude 
vestavěn samostatný nabíječ potřebné kapacity, který se bude aktivovat pouze (!) po 
připojení vozu na venkovní síť 230 V AC. 

 

Elektroinstalace - rozvaděč: 
 Pojízdná knihovna, bibliobus, je z hlediska elektrické výbavy zařízení s vlastním zdrojem elektrické 
energie, kterou vyrábí akumulátorové baterie 24 V DC/230 V AC a zálohový motorgenerátor 230 V 
AC prostřednictvím kombinovaného invertoru do instalace vozu. Ochrana bude provedena 
elektrickým oddělením s hlídačem izolačního stavu s doplněním ochrany neuzemněným místním 
pospojováním všech neţivých částí a cizích vodivých částí, přičemţ vozidlo nemůţe být na stanicích 
pro veřejnost uzemněno. 
 V druhém případě, kdy vozidlo stojí na stálém parkovišti, v době mimo provoz pro veřejnost, 
připraveném a vybaveném pro připojení vozidla na vnější síť 230 V AC, bude provedena ochrana 
samočinným odpojením od  zdroje v síti TN-S s proudovým chráničem 30 mA a neuzemněné místní 
pospojování současně propojeno  přívodkou k ochrannému vodiči PE, tj. přechod na TN-S vnější 
napájecí sítě, a zároveň bude připravena moţnost  připojit vozidlo na zemnící bod. Rozvaděč bude ve 
voze rozdělen na bloky 

 Blok 1 část 230 V AC: 

 v této části budou jištěny samostatné okruhy zásuvek, klimatizace a případně osvětlení interiéru, dále 

zde bude 

 umístěn hlavní vypínač, proudový chránič a hlídač izolačního stavu.. Do tohoto bloku bude zřejmě téţ 

zapojena 

 venkovní přívodka 230V/16A, zajišťující přívod v době nabíjení z venkovní rozvodné sítě s tím 

poţadavkem, ţe 

 vzájemná blokace agregátu a sítě je nutná. Blok č.l obsahuje také vypínače jednotlivých sekcí osvětlení 

interiéru 

  - cca 4 - 5 sekcí. 

 

 Blok 2 část 24V DC: 
V tomto bloku budou odjištěny okruhy topení, vč. ovládacích prvků plošiny pro invalidy, příp. osvětlení 
interiéru a jiných spotřebičů na 24V V DC nutných k provozu. Zde budou umístěny měřící přístroje, 
týkající se 24 V DC vč. akustické a optické signalizace stavu baterií. Zde také můţe být umístěn spínač 
manuálního ovládání agregátu. 

Projekt elektroinstalace : 

Podrobné řešení a specifikace elektrické výbavy vestavby bude součástí výrobní projektové dokumentace. 

Sociální vybavení: 

Vnitrní prostor vozidla bude rozdělen přepáţkou na dvě části. Menší prostor bude vybaven malou 
vestavěnou kuchyňskou linkou . Spodní uzamykatelná skříňka obsahuje nádrţ na vodu, odpadní nádrţ na 
vodu s výpustnými ventily pro zimní období, koš na odpadky. Rozvod vody bude zajištěn 1/2" 
hadicemi pomocí čerpadla. Horní uzamykatelná skříňka s osvětlením pracovní plochy. Pracovní plocha 
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- malý nerezový dřez, vodovodní baterie, zásuvka na varnou konvici. Chemické WC v oddělené kabince s 
uzamykatelnými dveřmi 

 

Technické vybavení - různé: 
Vůz bude vybaven kamerou vč. monitoru pro usnadnění spolehlivého a bezpečného couvání, zvukovou 
signalizací při zařazení zpětného rychlostního stupně, a elektrickou zabezpečovací signalizací, která bude 
mít umístěné čidlo v interiéru vestavby a sirénu vně na karoserii. 

Normy: 
Z hlediska poţadavků bezpečnosti a technického provedení je nutné pouţít ustanovení norem 
specifikovaných zejména v ČSN 33 2000-4-41; ČSN 33 2000-7-754; ČSN 33 2000-7-717; ČSN 33 2000-
7-708 ed. 2; ČSN 33 2030; ČSN EN 61140 ed.2. 
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Příloha č.4) Praktické řešení připojení rozvaděčové skříňky AC a vnitřní el. schéma 

elektrocentrály  

 

Praktické řešení připojení rozvaděčové skříňky AC na schránu zavazadlového prostoru do vozidla 

 

Vnitřní elektrické schéma zapojení elektrocentrály Fischer Panda 

 

Ochranný vodič 

Standardní zdrojové soustrojí Panda se „nuluji“. Střed je připojen ke kostře ve svorkovnici na 

generátoru. Toto je základní jištěni, které, pokud nejsou provedena ţádná jiná opatřeni, poskytuje 

ochranu. Tento systém je uzpůsoben k tomu aby bylo moţno provést zkušební provoz zdrojového 

soustrojí. Propojeni se zemi (PEN) je účinné pouze tehdy, pokud všechny součásti elektrického 

systému sdílejí společnou zem. Propojení se zemí lze odstranit a přepojit na jiný zemnici systém, 

pokud to vyţaduji. 
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Příloha č.5) Návod k obsluze HP-Compact 4400-24 (pouze část návodu k obsluze) 

 

Připojovací schéma jednotlivých vodičů k HP-Compact 4400-24 

 

 

 

Zobrazení čelního ovládání přístroje (22, 23, 24 jsou zmiňované točítka) 
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1 AC IN 

(vstup střídavého napětí) 

 

2 CHARGER 

(nabíječka) 

 

3 Rezervováno 

 

4 PROGRAM 

 

5 CONTACT ACTIVE 

(Kontakt aktivní) 

 

6 CONTACT MANUAL 

(Kontakt ruční) 

 

7 TRANSFER 

(přenos) 

 

8 AC OUT 

(střídavý výstup) 

 

9 INVERTER 

(střídač) 

 

10 OVER TEMP. 

(Přehřátí) 

 

11 OVERLOAD 

(Přetíţení) 

 

12 BATT. LOW/HIGH 

(Baterie nízká/vysoká) 

 

13 OFF 

(vypnuto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 EQUALIZE 

(Vyrovnání) 

 

15-18 STAV NABITÍ BATERIE 

 

19 ON/OFF 

(zapnuto/vypnuto) 

(Pomocné tlačítko pro programování) 

 

20 RESET 

(nulování) 

Vypnutí varovného signálu, pomocné 

tlačítko pro programování) 

 

21 AUX. CONTACT 

(Pomocný kontakt) 

 

22 CHARGER (NABÍJEČKA) 

Nastavení max. hodnoty nabíjecího proudu 

 

23 TRANSFER 

(Přenos) 

(Nastavení napěťového prahu přepínacího 

přenosového systému mezi externím 

síťovým zdrojem a střídačem) 

 

24 STANDBY 

(Pohotovost) 

 

25 POWER MONITOR 

(Indikátor výkonu/proudu) 

 

26 INPUT LIMIT 

(Vstupní omezení) 
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Příloha č.6) Výčet funkcí SBM-01 

 

  Výpis zobrazený níţe poskytuje přehled o všech funkcích SBM-01 včetně krátkého popisu. 

Doporučuje se neměnit funkce F04,F05, F06, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18 a F20, 

jestliţe máte pochybnosti. Pro většinu bateriových systému by měly být dostatečné pouze funkce F01, 

F02, F03, F07 a F08. 

  F01 Kapacita baterie v ampérhodinách (Ah). Tato kapacita musí být hodnota s rychlostí vybíjení 20 h 

při teplotě 20°C (nebo 68°F)                              

Standardní nastavení: 200Ah                              

Rozsah nastavení : 20-2000Ah                        

Krok nastavení : 1Ah 

  F02 Parametr napětí nabíjení. Aby byla baterie povaţovaná za plně nabitou, musí být napětí baterie 

nad touto úrovní napětí. Ujistěte se, ţe parametr napětí nabíjení je vţdy lehce pod napětím, za kterého 

nabíječka dokončí nabíjení (obvykle 0,1V nebo 0,2V pod u „plovoucí“ udrţovací úrovní napětí 

nabíječky).                                 

Standardní nastavení: 13.2V              

Rozsah nastavení : 8.0-33.0V                  

Krok nastavení : 0.1V 

  F03 Parametr nabíjecího proudu. Kdyţ je hodnota nabíjecího proudu pod touto procentní kapacitou 

baterie (viz F01), baterie můţe být povaţovaná za plně nabitou. Ujistěte se, ţe parametr nabíjecího 

proudu je vţdy větší neţ minimální proud, při kterém nabíječka udrţuje baterii nebo zastaví nabíjení. 

Standardní nastavení: 2.0%             

Rozsah nastavení : 0.5-10.0%                  

Krok nastavení : 0.5% 

  F04 Parametr nabíjecího času. Toto je čas, který musí vyhovovat parametrům nabíjení (jak je 

popsáno v F02 a F03), aby byla baterie povaţovaná za plně nabitou.                       

Standardní nastavení: 4 minuty                                              

Rozsah nastavení : 1-4 minuty                   

Krok nastavení : 1 minuta 

  F05 Zapnutí alarmu, kdyţ se baterie vybije. Kdyţ procento nabití baterie klesne pod tuto hodnotu, 

alarm se aktivuje a na displeji bude blikat indikátor NABITÍ BATERIE, coţ znamená, ţe musíte nabít 

baterii. Výpočet zbývajícího času a ukazatel stavu nabití jsou také spojeny s touto hodnotou. 

Doporučuje se udrţovat tuto hodnotu okolo 50%.                 

Standardní nastavení: 50.0%               

Rozsah nastavení : 0.0-99.0%                   

Krok nastavení : 1.0% 

  F06 Vypnutí alarmu, kdyţ se baterie vybije. Kdyţ procento nabití baterie převýší tuto hodnotu a 

aktivuje se alarm, alarm se znovu deaktivuje. Kdyţ vyberete hodnotu FULL alarm se deaktivuje, kdyţ 

je dosaţeno parametrů nabíjení.         

Standardní nastavení: 80.0%              

Rozsah nastavení : 0.0-100.0% / FULL              

Krok nastavení : 1.0% 



45 
 

  F07 Alarm nízkého napětí. Kdyţ napětí baterie klesne pod tuto hodnotu, za 10 vteřin se na displeji 

objeví hlášení „Lo“ a aktivuje se alarm.                  

Standardní nastavení: 10.5V              

Rozsah nastavení : OFF / 8.0-33.0V                  

Krok nastavení : 0.1V 

  F08 Alarm přepětí. Kdyţ napětí v baterii převýší tuto hodnotu, za 5 vteřin se na displeji objeví 

hlášení „Hi“ a aktivuje se alarm.         

Standardní nastavení: 16.0V           

Rozsah nastavení : OFF / 10.0-35.0V          

Krok nastavení : 0.1V 

  F09 Koeficient účinnosti nabíjení (CEF). Doporučuje se nastavit tuto hodnotu na AU (automatický 

výpočet). Hodnota A90 seřídí automatický výpočet na 90%. Ruční nastavení představuje hodnota 

Uxx, kde xx je účinnost nabíjení. Standardní nastavení: AU       

Rozsah nastavení : U50-U99/AU/A90          

Krok nastavení : 1%            

  F10 Peukertův exponent (účinnost vybíjení). Kdyţ ho neznáte, doporučuje se nastavit tuto hodnotu 

na 1,25. Hodnota 1,00 neumoţňuje Peukertovo vyrovnání.       

Standardní nastavení: 1.25           

Rozsah nastavení : 1.00-1.50           

Krok nastavení : 0.01 

  F11 Teplota baterie. V této funkci můţete nastavit teplotu baterie. Hodnota AU umoţňuje 

automatické měření teploty za předpokladu, ţe k SBM- 01 je připojený externí teplotní senzor. Také 

umoţňuje odečtení teploty v normálním reţimu. Kdyţ vyberete AU a ztratíte spojenís externím 

teplotním senzorem, zobrazí se čtyři čárky (----) a provede se výpočet vnitřního teplotního vyrovnání 

za pouţití standardní hodnoty 20°C. Tato funkce můţe být nastavená pouze ve °C. Pro převod na °F 

pouţijte následující vzorce: T(°F) = (T(°C) x 1.8) + 32 a T(°C) = (T(°F) – 32)/1.8    

Standardní nastavení: 20°C           

Rozsah nastavení : 0-50/AU           

Krok nastavení : 1°C 

  F12 Koeficient teploty. Toto je procentní zobrazení změny kapacity podle teploty. Jednotka pro tuto 

hodnotu je „%kap/°C“ neboli procentní kapacita na stupeň Celsia. Standardní nastavení je 0.5 

%kap/°C, které je typické pro většinu baterií. Nastavení na hodnotu OFF vyřadí teplotní kompenzaci. 

Standardní nastavení: 0,5%kap/°C          

Rozsah nastavení : OFF / 0,05-0,95%kap/°C         

Krok nastavení : 0,05%kap/°C 

  F13 Průměrný zbývající čas. Specifikuje časové okno v minutách, se kterým pracuje filtr. Výběr 

správného času závisí na Vaší instalaci. Hodnota 0 vyřadí filtr a poskytuje okamţité hodnoty měření 

v reálném čase, nicméně zobrazené hodnoty mohou silně kolísat. Výběrem nejvyššího času (12 minut) 

zajistíte, ţe dlouhodobé kolísání zátěţe je zahrnuto do výpočtu zbývajícího času.    

Standardní nastavení: 3 minuty           

Rozsah nastavení : 0 / 3 / 6 / 9 / 12 minut 

  F14 Prahová úroveň proudu. Kdyţ naměřený proud klesne pod tuto hodnotu, bude se povaţovat za 

nulový. Touto funkcí můţete vyrovnat velmi malé proudy, které mohou ovlivnit dlouhodobé odečítání 
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stavu nabití v prostředích se silným rušením. Například, kdyţ je aktuální dlouhodobý proud na 

hodnotě +0,05A a působením rušení nebo ofsetu monitor baterie naměří –0,05A, SBM-01 můţe 

dlouhodobě nesprávně signalizovat, ţe baterie potřebuje nabít. Kdyţ je v tomto případě funkce 14 

nastavená na 0.1, SBM-01 počítá s 0.0A, takţe se nemohou provést špatné odhady. Nastavení hodnoty 

0.0 tuto funkci vyřadí.            

Standardní nastavení: 0.0A             

Rozsah nastavení : 0.0-2.0A            

Krok nastavení : 0.1A 

  F15 Výběr zobrazení jednotky teploty. Tato funkce umoţňuje pro zobrazení teploty výběr mezi 

stupni Celsia (°C) a stupni Fahrenheita (°F).         

Standardní nastavení: °C            

Rozsah nastavení : °C / °F 

  F16 Přídavný dělič napětí. Tato funkce je důleţitá pouze tehdy, pokud je instalovaný volitelný 

doplněk přídavný dělič napětí na snímacím vstupu napětí baterie SBM-01. S touto funkcí je spojené 

nastavení alarmu pro Parametr napětí nabíjení, nízké napětí nebo přepětí. Jestliţe nepouţíváte 

přídavný dělič napětí, tuto hodnotu neměňte.         

Standardní nastavení: 1-1           

Rozsah nastavení : 1-1 / 1-5 / 1-10 

  F17 Reţim displeje (podsvícení). Doba podsvícení udávaná ve vteřinách po stisknutí tlačítka na 

SBM-01. Navíc můţete nastavit, aby podsvícení bylo vţdy zapnuté nebo vypnuté. Nastavením 

hodnoty AU bude podsvícení aktivované automaticky, kdyţ proud nabíjení/vybíjení překročí hodnotu 

1A nebo kdyţ zmáčknete tlačítko.          

Standardní nastavení: 30 sekund           

Rozsah nastavení : OFF / 10-60 / ON / AU         

Krok nastavení : 10 sekund 

  F18 Polarita kontaktu relé alarmu. Tato funkce umoţňuje výběr mezi normálně otevřeným (NO) 

nebo normálně uzavřeným (NC) spojením kontaktu relé. Všimněte si, ţe nastavení NC lehce zvýší 

proud dodávaný do SBM-01 v normálním provozním reţimu.      

Standardní nastavení: NO           

Rozsah nastavení : NO / NC 

 

  F19 Firmwarová verze. Zobrazuje firmwarovou verzi SBM-01. Nemůţete provádět ţádné úpravy. 

Standardní nastavení: x.xx 

  F20 Zámek nastavení. Kdyţ je tato funkce zapnutá, všechny funkce (kromě této jedné) jsou 

uzamčené a nemůţou jiţ být upravené.        

Standardní nastavení: OFF            

Rozsah nastavení: OFF/ON

 


