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PØEDMLUVA
Váení kolegové,
dostáváte do rukou první díl publikace Elektrotechnická schémata a zapojení. Obsahuje schématická zapojení domovních elektroinstalací, stykaèových schémat ovládání elektrických motorù, doporuèená zapojení elektrických rozvádìèù atd.
Reaguji tím na velký nedostatek odborného materiálu na naem technickém kniním trhu. Publikace zahrnuje platné normy od roku 2006. Vechna publikovaná zapojení a schémata jsem prakticky odzkouel se svými áky elektrotechnického oboru na
SO a SOU a jsou v souladu s osnovami výuky odborného výcviku oboru Elektrikáø
pro silnoproud a Mechanik silnoproudých zaøízení.
Publikace je vhodná nejen pro uèitele odborného výcviku a teorie, ale také pro áky
uvedených uèebních a studijních oborù. Je vhodná té pro pracující v oboru elektrotechnickém i laickou veøejnost.
Publikace je vydávána kninì, uvaujeme rovnì o formì fólií pro zpìtné projektory
i jako digitální média (CD atd.)
I pøes moji snahu je pravdìpodobné, e se v této publikaci vyskytnou drobné chyby,
za které se pøedem omlouvám a prosím vás o sdìlení oprav na moji emailovou adresu
uvedenou níe.
Doufám, e vám tato publikace pomùe pøi vaí nelehké práci.
tìpán Berka
berka.s@seznam.cz
Uèitel odborného výcviku
Revizní technik elektrických zaøízení a hromosvodù
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Váení elektrotechnici,
prostøednictvím dneních vymoeností sdìlovacích prostøedkù se k vám íøí velké
mnoství odborných informací, které následnì pøi vzdìlávání a zejména pak v praxi
vyuíváte. V dobì pøípravy, tedy na uèilitích, prùmyslových kolách je teoretická pøíprava k základnímu a roziøujícímu vzdìlání dostateèná. Poèítaè vak na pracovitì ji
jako øemeslníci a technici specialisté zajisté nebudete pøináet a z tohoto pohledu se
opìt vichni vracíme k léty ji provìøeným informacím zprostøedkovaných formou tisku.
Nová uèebnice nabízí základní elektrotechnická schémata a zapojení pro silnoproudou elektrotechniku a její obsah odpovídá aktuálnímu stavu uèebních plánù pøedmìtu
základy elektrotechniky a tedy je v tomto oboru dobrou pøíruèkou jak v dobì vzdìlávání
tak i dobrou pøíruèkou pro vechny pracovníky v praxi.
Autor klade ve své elektrotechnické knize velký dùraz na jasný a srozumitelný výklad, co je realizováno a uvedeno velkým mnostvím barevných schémat a zapojení.
Uèebnice vydané z pøedchozích let jsou zastaralé a navíc nezohledòují dnení poadavky vyplývající z pøedpisù a norem jak ÈSN, tak i norem evropského typu ÈSN EN.
Nová uèebnice elektrotechnických schémat a zapojení je vhodné uèivo pro vechny
odborné pracovníky oboru elektrotechniky  silnoproud, ale i jako moná pomùcka zejména pro pedagogické pracovníky, tedy uèitele odborného výcviku a teoretických znalostí a odborných pracovníkù teoretické výuky na prùmyslových kolách.
Autor knihy elektrotechnických schémat a zapojení, by mìl dále pokraèovat zveøejòováním dalích schémat a zapojení podle vyrábìných a v praxi pouívaných obvodù
napájení, kde by spolu s výrobci tìchto zaøízení zpøístupnili problematiku zapojení jejich pøístrojù a zaøízení a jejich vyuitím, a tak v mnoha pøípadech zajistili bezpeènost
provozovaného zaøízení.
Na Internetu najdete stránky ES Brno na http://elektrospolek.cz, které jsou pro
vechny elektrotechniky volnì pøístupné. Na tìchto stránkách, bude-li to informace pro
irokou veøejnost, odpovíme vem. Na vae dotazy nebo na vai emailovou zprávu
odpovíme pouze vám.
Do dalí práce ES Brno pøeje autorovi publikace elektrotechnických schémat a zapojení v elektrotechnickém silnoproudém oboru mnoho pracovních a osobních úspìchù.
Milan Bure
mistr ES Brno
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Tento první díl zahrnuje pìt tématických celkù:
n

První celek Výroba elektrické energie pojednává o výrobì a pøenosu
elektrické energie.

n

Druhý s názvem Spínaèe nízkého napìtí obsahuje jednotlivá základní
zapojení svìtelných a zásuvkových obvodù pouívaných v praxi pøes
instalaèní krabice v jednotlivých elektrických sítích.

n

Tøetí Domácí dorozumívací audio a video systémy ukazuje názorná
základní zapojení domácích telefonù a zvonkù.

n

Ètvrtá èást Elektromìrové a bytové rozvádìèe pøedstavuje jednotlivá
základní zapojení rozvádìèù pøi pouití urèité elektrické sítì.

n

Pátý celek Základní zapojení stykaèových kombinací ukazuje názorná
zapojení stykaèových kombinací, která se bìnì vyskytují v praxi pøi
spoutìní elektromotorù.

Jsme si jisti, e uiteènost této praktické pomùcky ocení nejen
zaèínající, ale i pokroèilí elektrikáøi. Proto ji nyní uvaujeme
o volném nìkolikadílném pokraèování, jeho náplní by mohla
být napø. tato témata:
n

Dalí zapojení stykaèových kombinací.

n

Zapojení plovákových, tlakových a teplotních spínaèù.

n

Pøepìové ochrany a jejich správné zapojení v rozvodech.

n

Zapojení infrapasivních èidel, èasovaèù a stmívaèù.

n

Zapojení bezdrátových vypínaèù.

n

Jednotky pro softstart motorù  dnení technika jde mílovými kroky kupøedu,
a tak ceny øídicích jednotek klesají. Cena jednotky pro mìkký start
tøífázového motoru je ji porovnatelná s cenou klasického stykaèového
balastu pro pøepínání hvìzda-trojúhelník. Navíc tato kompaktní jednotka
zabere v instalaèní krabici ménì místa a omezí velké proudové nárazy.

n

Zapojení dalích moderních prvkù.

V pøípadì zajímavých nápadù pro pøipravovaná pokraèování nás mùete
kontaktovat. Pøedem dìkujeme za pøínosné podnìty.
redakce@ben.cz

2
SPÍNAÈE NÍZKÉHO NAPÌTÍ

Spínaèe jsou elektrické pøístroje, které slouí k zapínání, pøepínání a vypínání elektrických obvodù a spotøebièù. Podle funkce, kterou vykonávají, je dìlíme na vypínaèe
a pøepínaèe.
Vypínaèe mohou být jednopólové, dvoupólové, trojpólové nebo ètyøpólové. Pøepínaèe
rozdìlujeme podle zpùsobu øazení.

kap.

2

 Podle zpùsobu montáe na nástìnné, polozaputìné, zaputìné a panelové.
 Podle stupnì krytí a provedení na obyèejné, do vlhka, venkovní a nepromokavé.
 Podle zpùsobu ovládání na otoèné, kolébkové, tahové, páèkové, tlaèítkové
a stiskací.
Jmenovitý proud spínaèù v domovních elektroinstalacích je 6 A a 10 A, pøi 250 V.
Domovní spínaèe lze pouít a do 25 A pøi 400 V, jsou-li k tomu konstrukènì vhodné.
Pro spínání osvìtlení schodi v obytných objektech jsou urèeny mechanické nebo elektronické schodiové automaty 10 A, 250 V a s èasovým nastavením vypnutí schoditì.
Pro prùmyslové rozvody, stroje a pøístroje se vyrábìjí spínaèe stiskací, kloubové,
vaèkové, tlakové, plovákové a válcové. Vaèkové a válcové spínaèe lze sestavovat do
funkce spínaèe, reverzaèního pøepínaèe, pøepínaèe hvìzda-trojúhelník, reverzaèního
pøepínaèe hvìzda-trojúhelník, pøepínaèe pólù atd. Trojpólové spínaèe se vyrábìjí v øadì
jmenovitých proudù od 16 A výe.

2.1

Jednopólový vypínaè  øazení è. 1

Jednopólový vypínaè nám slouí k jednopólovému zapínání a vypínání svìtelného
obvodu.

Obr. 2-1

Schématické znaèky

, P, + Oznaèení pøívodních svorek ve vypínaèi. Pøívodní svorky ve vypínaèi musí
být pøi montái nahoøe. Svítidlo svítí stiskem vypínaèe do horní polohy.

Obr. 2-2

Spínaè s doutnavkou  Element (ABB), pøístroj jednopólového spínaèe
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Spínaèe nízkého napìtí

Domovní spínaèe dìlíme:

kap.

2.1.1

Základní zapojení jednopólového vypínaèe

Spínaèe nízkého napìtí

2

Obr. 2-3

2.1.2

Schéma zapojení: a) v síti TN  C, b) v síti TN  S

Montání schéma elektroinstalace

Obr. 2-4

a) v síti TN  C, b) v síti TN  S

Obr. 2-5

Modulární systém montáe série Unica je kompatibilní se vemi bìnými
instalaèními standardy (Schneider Electric)
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2.1.3.

Provádìcí schéma jednopólového vypínaèe

kap.

Spínaèe nízkého napìtí

2

Obr. 2-6

V síti TN  C (stávající zapojení)

Obr. 2-7

V síti TN  S (nová zapojení)
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DETAILY OBRÁZKÙ
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