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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.
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 Podle zpùsobu montáe na nástìnné, polozaputìné, zaputìné a panelové.
 Podle stupnì krytí a provedení na obyèejné, do vlhka, venkovní a nepromokavé.
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 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:
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2.1.1

Základní zapojení jednopólového vypínaèe
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Spínaèe nízkého napìtí
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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
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Spínaèe nízkého napìtí
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Obr. 2-6

V síti TN  C (stávající zapojení)

Obr. 2-7

V síti TN  S (nová zapojení)
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Klasické 4 + n audiosystémy
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3.1.1

Klasické 4 + n audiosystémy s bzuèákovým
vyzvánìním
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Domácí dorozumívací audio a video systémy

3.1

Obr. 3-3

Zapojení tabel øad GUARD 4 + n, TT 94 a TT 85 a domácích telefonù
s bzuèákovým vyzvánìním
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5.11

Funkèní postup ovládání elektrického zaøízení
Stisknutím a pøidrením zapínacího tlaèítka SB2 se sepne stykaè KM3 v zapojení
do hvìzdy a následovnì hlavní stykaè KM1 pøes rozpínací kontakt stykaèe KM4 a spínací kontakt stykaèe KM3. Elektromotor M1 se rozbìhne v zapojení do hvìzdy. Po
uvolnìní zapínacího tlaèítka SB2 vypne stykaè KM3 a sepne stykaè KM2 v zapojení do
trojúhelníku pøes rozpínací kontakty stykaèe KM4, spínací kontakt stykaèe KM1 a rozpínací kontakt stykaèe KM3. Elektromotor M1 pøepne z hvìzdy do trojúhelníku. Vypnutí
elektromotoru M1 provedeme vypínacím tlaèítkem SB1. Stisknutím a pøidrením vypínacího tlaèítka SB1 se sepne stykaè KM4, pøes který probíhá brzdìní stejnosmìrným
proudem 24 V a následovnì sepne stykaè KM3 v zapojení do hvìzdy. Po uvolnìní
vypínacího tlaèítka SB1 ukonèíme brzdìní elektromotoru M1. K ovládání elektrického
zaøízení je pøipojena svìtelná signalizace.
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Základní zapojení stykaèových kombinací
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Spoutìní tøífázového asynchronního
elektromotoru hvìzda-trojúhelník
s pouitím stykaèù a brzdìním DC
proudem ovládané tlaèítkem na výdr

Obr. 5-25
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Zapojení svorkovnice

3/N/PE AC 400/230 V, sí TN  S
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Základní zapojení stykaèových kombinací
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Obr. 5-26

Schéma zapojení
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