
Zařízení pro AC a DC  
trakci a MHD



Společnost ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. byla založena v roce 1���. V současné době je členem dyna-

micky se rozvíjející  „ČKD GROUP“, která svým zaměřením, technickými i výrobními kapacitami navazuje 

na dlouholetou tradici ČKD v oblasti elektrotechniky a strojírenství.

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. působí v tuzemsku i na zahraničních trzích v oblasti dodávek elektrotech-

nického zařízení, zejména polovodičových aplikací, se zaměřením na dodávky zboží a služeb obsahující 

vysokou míru vlastní přidané hodnoty. Tomu odpovídá orientace na vlastní vývoj, projekci, výrobu, zkušeb-

nictví a servis zařízení pro zakázky vyžadující individuální přístup při technickém řešení požadavků zákaz-

níka. Orientace na speciality a kusovou výrobu umožňuje získat fi rmě konkurenční výhodu oproti silným 

nadnárodním společnostem v té části trhu, kde zákazník požaduje nabídnout technicky optimální řešení  

zohledňující minimalizaci nákladů v případě investiční akce a zejména rekonstrukce nebo modernizace 

stávajících zařízení. Nedílnou součástí přibližování se k potřebám zákazníka je i další rozvoj a rozšíření 

nabídky souvisejících služeb, a to v oblasti poradenských činností (např. zpracovávání předběžných studií 

nebo energetických auditů před zahájením výběrových řízení zákazníka), dále pak nabídky fi nancování 

zejména ekonomicky rychle návratných projektů, a taktéž poskytování rychlého operativního servisu a re-

vizí.

Od svého vzniku získala ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. řadu významných referencí téměř v celém spektru 

svých aktivit, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Spojení s ostatními společnostmi „ČKD GROUP“ umož-

nilo celkové rozšíření podnikatelských aktivit. 

Kontakty

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. 

Kolbenova �36// ///////''''////I 5e, 1�0 00 Praha �, Česká republika

Telefon: +4�0 ��6 544 �00 

Fax: +4�0 ��6 544 300 

E-mail: marketing@ckde.cz 

www.ckde.cz

Certifi kace
V akciové společnosti ČKD ELEKTROTECHNIKA je 

zaveden a uplatňován integrovaný systém řízení. 

Společnost je certifi kována v oblasti systému řízení 

jakosti dle EN ISO �001:�000, řízení ochrany život-

ního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:�005 a řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OH SAS 

18001:1���.V souladu s tím je průběžně zvyšová-

na úroveň řízení se zaměřením na kvalitu výrobků 

a služeb a na zefektivnění realizačních procesů
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CKD ELEKTROTECHNIKA, a. s., představuje mo-

dernizované měnírny pro městskou hromadnou 

dopravu s variabilním řešením pro tramvajové, tro-

lejbusové sítě i metro. 

Diodové měnírny pro MHD

Všechny vyráběné typy měníren (stabilní, kontej-

nerové, pojízdné) jsou uzpůsobeny pro místní i dál-

kové ovládání (pomocí modemu nebo rádiového 

přenosu).

Trakční transformátor 1100 kVA, 22/ 0,65 kV v kobce trolejbusové měnírny
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Vstupní částí diodové měnírny je rozvodna vysoké-

ho napětí, která může být buď v klasickém kobko-

vém provedení nebo v moderním skříňovém pro-

vedení firem HOLEC, SCHNEIDER nebo ABB dle 

požadavku zákazníka. Samozřejmostí je prostorové 

oddělení vstupní části vn rozvodny s přívody ener-

getického podniku od části rozvodny měnírenské 

technologie.

VN strana měnírenské jednotky

Z rozvodny vn jsou napájeny trakční transformá-

tory uzpůsobené trakčnímu provozu a rozsahem 

použitelných výkonů 400 kVA, 630 kVA, 800 kVA, 

1100kVA, 1650 kVA, �000 kVA a �500kVA. Vstup-

ní napětí je možné do 35kV, výstupní napětí 5�0V 

nebo 650V odpovídá požadovanému jmenovitému 

DC napětí měnírny 660V nebo 8�5V. Z hlediska 

technologického mohou být transformátory suché, 

vakuově impregnované nebo s vinutím zalévaným 

v pryskyřici.
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DMěnírenskou jednotku tvoří na DC straně přede-

vším tří základní rozvaděče. Prvním z nich je DC 

rozvaděč plus polarity, složený ze skříní trakčních 

měničů, vývodních napáječů, případně podélné 

spojky. Skříň podélné spojky lze s výhodou použít, 

pokud stavba a zprovoznění nové měnírny má pro-

bíhat ve dvou etapách nebo rekonstrukce staré má 

probíhat za podmínky nepřerušení funkce měnírny.

Druhým základním rozvaděčem je DC rozvaděč 

zpětné (mínus) polarity, tvořený především skří-

němi zpětných kabelů, doplněný podle požadavku 

podélnou spojkou. 

Technologické zařízení měnírny

Podle zvyklosti provozovatele měnírny může být 

tento rozvaděč doplněn přívodními skříněmi, které 

slouží ke kabelovému propojení rozvaděče zpětné 

polarity s trakčními měniči. Tyto skříně umožňují 

pomocí instalovaného odpojovače odpojit výstupy 

trakčních měničů od skříní zpětných kabelů. Dnes 

při používání výsuvných trakčních měničů již ztrá-

cejí své opodstatnění.

Pro zajištění funkce výše uvedených dvou DC roz-

vaděčů je měnírna vybavena rozvaděčem vlast-

ní spotřeby, složeným z jedné nebo dvou skříní 

s transformátory vlastní spotřeby, skříně AČ roz-

vodu vlastní spotřeby a skříně DC vlastní spotřeby 

s akumulátory a nabíječi.

Trakční měnič a napáječové vývodní a zpětné poleTrakční měnič a napáječové vývodní a zpětné pole
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DTrakční měniče jsou nabízeny v šestipulznim i dva-

náctipulzním spojení, standardně ve výsuvném pro-

vedení. Pro případy rekonstrukcí nebo požadavků 

zákazníka můžeme dodat rovněž klasické skříňové 

nevýsuvné měniče. Pro instalaci do kobky trakčního 

transformátoru jsou vhodné levnější rámové měni-

če. Všechny měniče jsou ve třídě zatížení V dle ČSN 

EN 503�8. Skříně výsuvných měničů, určených do 

sestavy rozvaděče svývodními poli napáječů, spl-

ňují normu ČSN EN 501�3-6 pro DC rozvaděče. 

Výstupní napětí měničů = napětí na měnírně je uvá-

děno o 10% vyšší než je hodnota trakční sítě (600 

resp. 750V DC).

Trakční měniče 660 a 825 VDC

Výsuvné provedení měniče
Diodový monoblok tvoří šest (6pulzní měnič) resp. 

dvanáct (1�pulzní měnič) vysoko-parametrových 

prvků, chlazených tepelnými trubicemi s přiroze-

ným chlazením. Diodový monoblok je vybaven čidly 

pro dvoustupňovou kontaktní signalizaci teploty. 

Nasávání chladícího vzduchu je zajištěno z přední 

strany vozíku. Výšky skříně se využívá k potřebné 

termocirkulaci vzduchu. Na přání zákazníka může 

být měnič vybaven také kontinuálním měřením tep-

loty s izolačním převodníkem. 

Celý blok je umístěn ve spodní části skříně na vý-

suvném, snadno ovladatelném vozíku, jehož sou-

částí je rovněž obvod kompenzace jalové energie 

trakčního transformátoru a omezení komutačních 

a vypínacích přepětí. Pomocné obvody měniče jsou 

umístěny na přístrojovém panelu za horními dveřmi 

skříně. Na dveřích je umístěn ovládací panel řídí-

cího automatu, zapojeného do komunikační linky 

měnírenské technologie. Součástí ovládání měniče 

jsou i povely pro vn vypínač trakčního transformá-

toru. Umístěním kontaktních hlavic silového propo-

jení se skříní na vozíku je umožněna jejich snadná 

údržba.

Výhodou vozíků s diodovými monobloky chlazený-

mi tepelnými trubicemi je mnohem nižší hmotnost 

ve srovnání s měniči, složenými ze samostatných 

bloků. Tyto samostatné bloky jsou tvořeny pastil-

kovou diodou a klasickým dvojdílným chladičem, 

zajišťujícím oboustranné chlazení.

Na přání zákazníka jsem schopni dodat výsuvnou 

část trakčního měniče s diodovým blokem jak 

v 6pulzním tak v 1�pulzním provedení, přizpůsobe-

nou do skříně jiného výrobce měnlrenské technolo-

gie. Příkladem je navázání spolupráce s fi rmou ŽS 

Brno, a.s. pro kterou je připravována celá výkonová 

řada vozíků v šestipulzním i dvanáctipulzním spoje-

ní v designu jejich sestavy DC rozvaděčů.

Výsuvný 12pulzní měnič 1500 A / 825 V

Typ měniče Výsuvné měniče Nevýsuvné měniče

Jmenovitý proud 800 A 1500A ��50 A 3000 A 1500 A ��50 A

Nevýsuvné provedení měniče
Měniče mohou být v provedení skříňovém nebo rá-

movém a jsou obvykle konstrukčně přizpůsobeny 

konkrétním požadavkům zákazníka, např. připojení 

kabelů shora nebo zdola. Tyto měniče jsou dodává-

ny v třífázovém můstkovém zapojení a podle prou-

du usměrňovače s jedním až třemi paralelními prv-

ky, opatřenými rychlými pojistkami. Chlazení diod 

zajišťují chladiče, navržené speciálně pro trakční 

nevýsuvné měniče. Ke standardní výbavě patří 

přepěťová ochrana, která zajišťuje kompenzaci 

magnetizačního proudu trakčního transformátoru, 

dvoustupňová signalizace teplot diod a indikace 

stavu pojistek diod a přepěťové ochrany.

resp. 750V DC).

trakčního transformátoru a omezení komutačních 

jsou i povely pro vn vypínač trakčního transformá-

toru. Umístěním kontaktních hlavic silového propo-

jení se skříní na vozíku je umožněna jejich snadná 

Výhodou vozíků s diodovými monobloky chlazený-

ve srovnání s měniči, složenými ze samostatných 

trakčního transformátoru a omezení komutačních 

jsou i povely pro vn vypínač trakčního transformá-

toru. Umístěním kontaktních hlavic silového propo-

jení se skříní na vozíku je umožněna jejich snadná 

Výhodou vozíků s diodovými monobloky chlazený-

ve srovnání s měniči, složenými ze samostatných 



Skříň napáječe je konstruovaná tak, aby maximál-

ním způsobem zajišťovala všechny požadované 

funkce, umožňovala snadný přístup k jednotlivým 

částem zařízení a dávala přehled o probíhajících 

operacích. Silové připojení je zajištěno průběžnou 

hlavní a pomocnou přípojnicí zleva a zprava. Kabe-

lové výstupy jsou vedeny spodem skříně.

Vývodní napáječe

Hlavním komponentem skříně napáječe je rychlo-

vypínač, dle přání zákazníka od firem SÉCHERON 

nebo MEP Postřelmov, s jmenovitým proudem �600 

A nebo 3600 A, Rychlovypínač je umístěn na výsuv-

né částí - vozíku, která je mechanicky i elektricky 

záměnná s vozíky jiných napáječů na měnírně.

Pomocné obvody rychlovypínače, včetně řídícího 

automatu jsou umístěny na rámu vozíku pod rych-

lovypínačem. Silový rozvod je umístěn v zadní části 

skříně. Ve střední části je motoricky ovládaný od-

pojovač (zálohově ručně) pro přepojení na pomoc-

nou sběrnici a ve spodní části až 4 ručně ovládané 

kabelové odpojovače s měřením proudu, které lze 

ovládat podle provedení z přední strany skříně po 

vysunutí vozíku, bez nutnosti přístupu k zadní stra-

ně skříně, a nebo ze zadní strany skříně po otevření 

spodních dveří. 

Pomocné obvody napáječe zajišťují bezpečné 

beznapěťové ovládání motorického odpojovače 

pomocné přípojnice i při případné poruše řídícího 

automatu napáječe. Pro zjištění stavu napájeného 

úseku (není-li zkrat) ještě před zapnutím rychlovyp-

ínače se využívá obvodu měření odporu linky typu 

UZM-7.

Pohled na DC rozvaděč (měnírna Jižní Svahy, Zlín)
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Výsuvný 12pulzní měnič 1500 A / 825 V
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nadproudových ochran soustředěna v programo-

vatelném automatu TRACDYN. Jednotlivé nadprou-

dové ochrany a vyhodnocení poruchových stavů 

umožňují optimální přizpůsobení napáječů různým 

typům zatížení, přičemž nejdůležitější jsou:

statická nadproudová spoušť - s možností 

přednastavení   dvou   samostatných    hodnot 

(Imaxl, Imax2)

strmostní (dl/dt) - reagující při  překročení na-

stavené hodnoty strmosti nárůstu proudu.

■

■

Programovatelný automat TRACDYN

Aktivaci vybrané ochrany a nastavení jejich pa-

rametrů lze provádět přímo z ovládacího panelu 

příslušného napáječe nebo dálkově. Zapůsobení 

příslušné ochrany je indikováno dálkově i místně, 

na displeji ovládacího panelu automatu TRACDYN 

V případě potřeby lze zobrazit i průběh vypínacího 

proudu s možností jeho dalšího grafi ckého zpraco-

vání. Mimo základních údajů lze zobrazit také počet 

nadproudových vypnutí, limitujících repasi vypínače 

a jako zvláštní výbava umožňuje sledovat proběhlý 

výkon jednotlivých napáječů za dané období.

Koncepce řízení umožňuje také paralelní spolu-

práci napáječů. Ke standardním funkcím napáječe 

patří také volba automatického zapnutí rychlovypí-

nač při výpadku pomocného napětí nebo vlivem za-

působení nadproudové ochrany. V současné době 

je vyvíjen řídící automat nové generace TRACDYN 

II pro měnírenské aplikace s grafi ckým ovládacím 

panelem.panelem.panelem.

Programovatelný automat TRACDYN II s grafi ckým ovládacím panelem
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a analogové signály z celé měnírny jsou soustře-

děny ve skříni dálkového ovládání, jejíž součástí je 

u malých měníren také řídící automat resp. počítač, 

zajišťující přenos všech signálů a povelů na dispe-

čink. Nezbytnou výbavou skříně dálkového ovládání 

je i obvod zemní ochrany. U větších měníren je tato 

skříň doplněna skříní dálkového přenosu, obsahují-

cí pouze průmyslový počítač s externě připojeným 

monitorem.

Monitoring a ovládání

Sledování stavu a ovládání měnírenské jednotky je 

možné :

místně z ovládacích panelů jednotlivých skříní

centrálně pomocí místního monitoru skříně dál-

kového ovládání nebo pomocí servisního

notebooku s využitím vizualizačního programu 

TRACONAX

dálkově na dispečinku dopravního podniku 

s přenosem informací pomocí modemu nebo 

rádiového signálu.

■

■

■

■

Skříň dálkového ovládání (DMX)a skříň dálkového 
přenosu s průmyslovým počítačem a rádiovým 
signálem

Sledování stavu a ovládání měnírenské jednotky je 

místně z ovládacích panelů jednotlivých skříní

centrálně pomocí místního monitoru skříně dál-

notebooku s využitím vizualizačního programu 

dálkově na dispečinku dopravního podniku 

s přenosem informací pomocí modemu nebo 



ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. je pokračovatelem 
tradičního oboru technologických zařízení pro mě-
nírny. Tato zařízení pracovala vždy spolehlivě a k pl-
né spokojenosti zákazníků.

Pro diodové měnírny dodáváme standardně trakč-
ní transformátory, trakční měniče - usměrňovače 
s přepěťovými ochranami, vzduchové vyhlazovací 
tlumivky. Dále jsme schopni dodat i zapouzdřený 
skříňový DC rozvaděč s výsuvnými vozíky napáje-
čových rychlovypínačů.

Měnírny pro DC trakci
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Trakční transformátor v provedení IP00

Diodové měniče nabízíme v klasickém provedení na 
otevřeném rámu nebo skříňovém s výsuvnou částí 
pro montáž do sestavy zapouzdřeného skříňového 
DC rozvaděče.

Základním typem rámového provedení je provozem 
ověřený šestípulzní měnič 18-UKTB-3M-00833 
s jmenovitým proudem 800A, sestavený z 1� diod 
(� v sérii). Pro dvanáctipulzní spojení se dodávají 
dva rámy, lišící se vybavením - provedení 01 a 0�. 
Konstrukce měniče ve dvou provedeních umožňuje 
snadné propojení měničů pro dvanáctipulzní spojení 
stojících jak vedle sebe, tak zády k sobě.

Měniče jsou vybaveny RC členy pro omezení komu-
tačních přepětí, přepěťovou ochranou na AČ vstupu 
a obvody identifikace a signalizace průrazu diod na 
pomocném panelu. Základní provedení 01 má navíc 
instalován rovněž svodič přepětí z DC strany a po-
mocný zatěžovací odpor pro omezení max. napětí 
při chodu bez zatížení.

Základní vybavení měniče může být doplněno obvo-
dy dvoustupňové kontaktní signalizace teploty diod 
- výstrahy a havárie. 

Vstupní a výstupní moduly obvodů identifikace prů-
razu diod a signalizace teplot jsou propojeny pomocí 
optických kabelů, čímž je zajištěno bezpečné oddě-
lení obvodů vn a nn, vyhovující požadavkům normy 
pro trakční měniče ČSN EN 503�8 s vyšší hladinou 
zkušebního izolačního napětí. Použitím samozháši-
vých materiálů měnič vyhovuje požadavku nové nor-

my z hlediska požární odolnosti.

Rámové diodové měniče  
trakce 3 kV DC

Zvn rozvodny jsou napájeny trakční transformátory 
suchého provedení, uzpůsobené trakčnímu provo-
zu s rozsahem použitelných výkonů ��00 až 5 SO-
OkVA. Vstupní napětí je možné do 35kV (s přepo-
jovacími odbočkami �x ±�,5%), výstupní odpovídá 
požadovanému jmenovitému DC napětí měnírny t.j. 
�x �500V.

Transformátory jsou standardně vybaveny teplotní-
mi sondami, spínajícími přes regulátor teploty ven-
tilátory.

Vstupní transformátor

Venkovní skříňové provedení trakčních transformátorů  
38T-23SF-184/83  5,3MVA na měnírně Opočinek
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Pro potřeby zapouzdřených skříňových DC roz-

váděčů, tvořených kompaktní sestavou trakčních 

měničů, napáječových vývodů a případně i podél-

ných spojek je určen zapouzdřený dvanáctipulzní 

měnič 1500 A ve třídě zatížení V. s výsuvnou částí 

vyvinutý ve spolupráci s firmou EŽ Praha, a.s. Měnič 

má typové označení �8 UKTB-�x3M-01533, v kon-

strukčním provedení rozváděčů firmy EŽ Praha, a.s. 

má označení EZB-U.

Skříňové diodové měniče trakce 3 kV DC

Dvanáctipulzní měnič je tvořen dvěmi skříněmi, 

každá se vzájemně záměnnou výsuvnou částí. Vý-

suvná část (tzv. vozík) obsahuje kromě diodového 

bloku šestipulzního můstku (s dvěma diodami v sé-

rii, chlazenými tepelnými trubicemi) také obvody 

identifikace průrazu diod pro každou dvojici samo-

statně a obvody dvoustupňové signalizace teploty 

diod.

Konstrukce vozíku vychází z provozně ověřeného 

řešení, používaného u měníren pro MHD, doplně-

ného o servopohon pro manipulaci ve skříni měni-

če.

Dva pohledy na vozík skříňového měniče - zezadu jsou nahoře dobře viditelné chladiče diodového bloku a dole kon-
taktní hlavice silového připojení

Skříně měniče obsahují prostorově oddělené vn 

a nn obvody. Zezadu skříně jsou přístupné silové 

obvody skříně - pasy pro AČ a DC propojení, pře-

pěťová ochrana a motoricky ovládaný odpojovač 

výstupních kabelů trakčního napětí (v jedné skříni 

odpojovač plus pólu a v druhé odpojovač mínus 

pólu). Pro obě skříně je společný svodič přepětí na 

výstupu měniče a zatěžovací odpor pro omezení 

max. napětí při chodu bez zatížení. Při vysunutí vo-

zíku dojde ve skříni automaticky k zakrytí kontakt-

ních nožů silového připojení.

Zepředu skříně jsou umístěny obvody pomocných 

napětí, ovládání, signalizace a měření. Místní i dál-

kové ovládání skříně zajišťuje programovatelný 

automat s dotykovým panelem, společný pro obě 

skříně. Automat zajišťuje měření DC proudu a na-

pětí, vyhodnocení nadproudu, teplot diod obou 

diodových bloků, teplot příslušného trakčního 

transformátoru, identifikaci průrazu diod, ovládání 

vstupního vn vypínače a signalizaci poruchy vstup-

ních přepěťových ochran měniče.
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Pro stejnosměrnou trakční síť 1500 V DC dodáváme 

měniče rámového provedení. Oproti měničům pro 

trakční siť 3000 V DC jsou vybaveny vn pojistkami 

pro každou diodu a pň použití jedné diody v sérii 

a jedné diody paralelně je možno umístit na jednom 

rámu dvanáctipulzní měnič, složený ze dvou diodo-

vých můstků.

Výbava těchto měničů může zahrnovat ochrany pro 

omezení komutačních a spínacích přepětí, svodič 

přepětí na DC straně, zatěžovací odpor pro ome-

zení max. napětí při chodu bez zatížení, případně 

dvoustupňovou signalizaci teploty diod.

Rámové diodové měniče trakce 1,5 kV DC

Příkladem je měnič �6 UKTB-�x3M-01516 se jme-

novitým proudem 1500A ve třídě zatížení V., dodaný 

pro rekonstrukci měnírny Malšice. Vzhledem k vyu-

žití samostatných rámů s přepěťovými ochranami 

typu UZP-101 na této měnírně, nejsou tyto ochrany 

instalovány na rámu měniče.

Přehled vyráběných typů trakčních měničů

Typ měniče Napěťová 
soustava

Jmen. 
proud Spojení Přepěťová 

ochrana 

Signalizace 
průrazu 
diody

Svodič 
přepětí Provedení

5 UKTB-3M-00733 3 kV 750A  
1500 A

6p   
1�p

externí  
UZP-101 elektronická ne 1 rám   

� rámy

18 UKTB-3M-00833 3 kV 800A  
1600 A

6p   
1�p ano elektronická ano 1 rám   

� rámy
�6 UKTB-�x3M-01516 1,5 kV 1500A 1�p externí od pojistek ano 1 rám
�8 UKTB-�x3M-01533 3 kV 1500A 1�p ano elektronická ano � skříně
�� UKTB-3M-00��16 1,5 kV ��00A 6p ano od pojistek ano 1 rám

Čelní pohled na měnič 26 UKTB-2x3M-01516

Všechny měniče jsou navrženy pro třídu zatížení V. 

a nově vyráběné měniče splňují požadavky normy 

ČSN 50 3�8 z hlediska izolačních zkoušek a požární 

odolnosti.

Dodávky trakčních měničů nebo DC rozváděčů jsou 

obvykle doplněny i tlumivkami pro vyhlazení zvlnění 

a omezení strmosti nárůstu zkratových proudů při 

přechodových dějích v navazujících trakčních ob-

vodech za diodovými měniči. Jedná se o vzducho-

vé diskové tlumivky vnitřního provedení řady TLV 

pro třídu zatížení V.

Standardními typy jsou:

TLV 139/45   4mH   1100A 

TLV 168/53   4mH   1750A

Na základě dohody je možno zhotovit i tlumivky ji-

ných parametrů.

■

■

Vzduchové tlumivky
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Měnič byl vyvinut a svými parametry je určen pro 

napájení z trakčního vedení 3 kV DC a generuje na-

pájecí soustavu 3x400 V, 50 Hz. Je určen pro pro-

vozy Českých drah pro napájení zařízení zabezpe-

čovací a sdělovací techniky (ZZST) a pro elektrický 

ohřev výhybek (EOV), přičemž umožňuje realizaci 

obou funkcí jedním měničem. Tato napájecí sou-

stava splňuje podmínky ČD pro zálohové napájení 

a umožňuje využití jako náhrada dieselagregátu.

Napájecí měnič 3000 V DC pro trakční provoz

Měnič sestává ze vstupního pulsního měniče, který 

snižuje úroveň napájecího napětí troleje na cca 1 kV 

a z trojfázového střídače, osazeného výkonovými 

tranzistory IGBT s výstupním harmonickým fi ltrem, 

zajišťujícím kvalitu výstupního napětí na úrovních 

požadovaných normou pro odběrní místa elektric-

ké energie. Součástí měniče je vstupní a výstupní 

stykač, harmonické a odrušovací fi ltry a omezovač 

přepětí na výstupu. Měnič je ovládán z ovládací 

skříňky s mikroprocesorovým regulátorem, alfa-

numerickým displejem a ovládacími a signálními 

prvky. V ovládací skříňce je také dálkové ovládání, 

které umožňuje ovládání a komunikaci po sériové 

lince RS 485 s protokolem MODBUS.

prvky. V ovládací skříňce je také dálkové ovládání, 

které umožňuje ovládání a komunikaci po sériové 

lince RS 485 s protokolem MODBUS.

Zaručené technické parametry měniče
Vstupní parametry
Jmenovité vstupní napětí 3 000 V DC
Přípustná odchylka vstupního napětí v ustáleném stavu + �0 %, -33%
Přípustná krátkodobá odchylka (1 5 s) + 30 %, 33%
Jmenovitý vstupní proud 45 A
Výstupní parametry
Jmenovité výstupního napětí 3x400 V AC
Tolerance výstupního napětí +10%
Vkreslení výstupního napětí 8%
Jmenovitý výstupní výkon 1�0 kVA
Jmenovitý výstupní kmitočet 50 Hz
Jmenovitý trvalý výstupní proud 170A
Přípustná nesymetrie zátěže nejvíce zatížené -15% zatížení fáze
Pomocné napájecí napětí (pro start) 1x�30 V, 50Hz,�00W
 Chlazení vzduchové, nucené
Stupeň ochrany krytem IP 00



 
 

REFERENCE – DIODOVÉ MĚNÍRNY PRO MHD  
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DP Praha - Šécheron Česká 
republika 

880 V 9000 A 2012 Usměrňovač pro 
metro Motol 

2 

DP Praha - Šécheron Česká 
republika 

880 V 9000 A 2011 Usměrňovač pro 
metro Vyšehrad 

2 

DP Praha - MR Hostivař  Česká 
republika 

660 V 1100 A 2010 tramvajová měnírna 1 

DP Praha - MR Radlice Česká 
republika 

660 V 1100 A 2008 tramvajová měnírna 2 

MR Hradec Králové Česká 
republika 

660 V 1100 A 2008 trolejbusová měnírna 1 

Škoda Transportation Česká 
republika 

400 V 4000 A 2008 zařízení pro 
elektrickou zkušebnu 
kolejových vozidel 

 

DMKD Ukrajina 660 V 2000 A 2007 měnírna pro 
metalurgický závod 

1 

DP Praha - MR 
Holešovice II – Pivovar 
 

Česká 
republika 

660 V 1100 A 2007 tramvajová měnírna 1 

ČD, MR Hřebenka Česká 
republika 

660 V 2250 A 2006 diodový měnič 1 

DP Praha, MR Klárov Česká 
republika 

660 V  2006 rozvaděče 3 

DP Praha, MR Ohrada Česká 
republika 

660 V 2250 A 2005 tramvajová měnírna 1 

DP Bratislava Slovenská 
republika 

660 V 2000 A 2005 usměrňovač 2 

ČD, MR Hřebenka Česká 
republika 

660 V 2250 A 2005 diodový měnič 1 

DP Zlín, MR Jižní Svahy Česká 
republika 

660 V 1500 A 2005 trolejbusová trať 
(diodová měnírna) 

2 

DP Praha, MR Bořislavka Česká 
republika 

660 V 2250 A 2004 tramvajová měnírna 2 

DP Olomouc, MR 
Ralsberská 

Česká 
republika 

660 V 1100 A 2003 usměrňovač  1 

DP Ostrava, MR 
Mariánské Hory 

Česká 
republika 

660 V 1500 A 2003 usměrňovač 3 

DS Zlín - Otrokovice, MR 
Kvítkovice 

Česká 
republika 

660 V 1500 A 2003 trolejbusová trať 
(diodová měnírna) 

2 
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DS Zlín - Otrokovice, MR 
Růžová 

Česká 
republika 

660 V 1500 A 2003 trolejbusová trať 
(diodová měnírna) 

2 

DP České Budějovice, 
MR Husova kolonie 

Česká 
republika 

825 V 1500 A 2002 trolejbusová trať 
(diodová měnírna) 

2 

DP Praha - ED, MR 
Braník 

Česká 
republika 

660 V 3000 A 2002 usměrňovač + 
ovládací skříň 

3 

DP Praha,ÚD Hostivař 

 

Česká 
republika 

660 V 2250 A 2001 rozvaděče 3 

DP Ostrava, MR Svinov Česká 
republika 

660 V 1650 A 2001 usměrňovač + 
transformátor 

3 

DP Praha, MR Smíchov Česká 
republika 

660 V 2250 A 2001 usměrňovač 3 

DP Praha, Vinohrady Česká 
republika 

660 V 2250 A 1999 tramvajová trať 
(diodová měnírna) 

4 

DP Praha - Metro, 
Hloubětín 

Česká 
republika 

825 V 3000 A 1998-9 diodová měnírna, 
trasa IV.B 

2 

DP Praha - Metro, Černý 
most 

Česká 
republika 

825 V 3000 A 1998-9 diodová měnírna, 
trasa IV.B 

2 

DP Praha - Metro, 
Kolbenova 

Česká 
republika 

825 V 3000 A 1998-9 diodová měnírna, 
trasa IV.B 

2 

DP Praha - Metro, 
Rajská zahrada 

Česká 
republika 

825 V 3000 A 1998-9 diodová měnírna, 
trasa IV.B 

2 

DP Košice,MRT2 Slovenská 
republika 

825 V 2250 A 1998 tramvajová trať 
(diodová měnírna) 

2 

DP Praha - Metro, Depo 
Zličín 

Česká 
republika 

825 V 3000 A 1998 diodová měnírna, 
trasa V.B 

6 

ORENBURG Ruská 
federace 

660 V 1000 A 1997 tramvajová trať 
(diodová měnírna) 

4 

DP Pardubice Česká 
republika 

660 V 2250 A 1997 tramvajová trať 
(diodová měnírna) 

1 

DP Pardubice, SMR JAN Česká 
republika 

660 V 1500 A 1997 trolejbusová trať 
(diodová měnírna) 

1 

DP Praha - Metro (Zličín) Česká 
republika 

825 V 3000 A 1997 diodová měnírna, 
trasa V.B 

5 

DP Prešov, Čapajevovo Slovenská 
republika 

660 V  1996 napáječový rozvaděč 13 
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Pars nova, a.s. Česká 
republika 

  3kV DC 
25kV AC 
15kV AC 

1 MVA 2011 Měnírna pro napájení 
troleje a zkušebních 
stanovišť 

1 

MAGUS-energo Česká 
republika 

  2011 zkušební pracoviště AC 
trakčních strojů do 
výkonu 500kW pro 
zkušebnu trakčních strojů 

1 

Zkušební centrum 
Velim 

Česká 
republika 

3300 V 2000 A 2009 modernizace TNS 2 

MR ČD Šumperk Česká 
republika 

3300 V 1500 A 2009 výsuvná část měniče 
EZB-U 

2 

MR ČD Šumperk Česká 
republika 

3000 V 2000 A 2009 vyhlazovací a omezovací 
vzduchové tlumivky 

2 

MR ČD Jablunkov Česká 
republika 

3300 V 1500 A 2009 výsuvný usměrňovač 2 

MR ČD Hranice Česká 
republika 

3300 V 1600 A 2008 měnič 18UKTB  1 

Škoda Transportation Česká 
republika 

400 V 4000 A 2008 zařízení pro elektrickou 
zkušebnu kolejových 
vozidel 

 

ČD - Jablonné Česká 
republika 

3300 V 1500 A 2008 výsuvný usměrňovač 4 

ČD - Benešov  Česká 
republika 

3300 V 1500 A 2008 výsuvný usměrňovač 4 

ČD - Opava Česká 
republika 

3300 V 1500 A 2006 výsuvný usměrňovač 2 

ČD - Grygov Česká 
republika 

3300 V 1500 A 2005 usměrňovač 4 

ČD - Bohumín Česká 
republika 

3000 V  2005 střídač s IGBT prvky 2 

ČD - MR Opava Česká 
republika 

3300 V 1500 A 2005 usměrňovač 2 

ČD -  MR Prosenice Česká 
republika 

3300 V 1500 A 2005 železniční trať (diodové 
měniče) 

6 

ČD -  MR Hranice Česká 
republika 

3300 V 1500 A 2005 železniční trať (diodové 
měniče) 

4 

ČD - MR Hoštejn Česká 
republika 

3300 V 1500 A 2005 usměrňovač 3 
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ČD - MR Choceň Česká 
republika 

3300 V 1600 A 2004 usměrňovač 3 

Důl Družba Česká 
republika 

 2200 A 2004 usměrňovač 1 

ČD - MR Grygov Česká 
republika 

3300 V 1600 A 2004 rekonstrukce 
usměrňovač. části 

3 

ČD - MR Svinov Česká 
republika 

3300 V 1600 A 2003 usměrňovač 1 

ČD - MR Suchdol Česká 
republika 

3300 V 1600 A 2003 usměrňovač 1 

ČD - MR Malešice Česká 
republika 

1650 V 1500 A 2003 usměrňovač 2 

ČD - MR Těchlovice Česká 
republika 

3300 V 1600 A 2001 usměrňovač 2 

ČD - MR Vraňany Česká 
republika 

3300 V 1600 A 2001 usměrňovač 2 

ČD - MR 
Dětmarovice 

Česká 
republika 

3300 V 1600 A 2001 usměrňovač 3 

ČD - MR Kolín - 
Borovinka 

Česká 
republika 

3300 V 1600 A 2001 usměrňovač 4 

ČD - MR Prosenice Česká 
republika 

3300 V 1500 A 2000 usměrňovač 4 

ČD - MR 
Libochovany 

Česká 
republika 

3300 V 1500 A 2000 usměrňovač 1 

ČD - MR Opočinek Česká 
republika 

3300 V 1500 A 2000 usměrňovač 3 

ČD - MR Valašské 
Meziříčí 

Česká 
republika 

3300 V 1600 A 1998 usměrňovač 1 

ČD - Opatov Česká 
republika 

3300 V 1650 A 1998 drážní měnírna (diodová) 2 

 


