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Úvod
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Elektrický prístroj je zariadenie používané v elektrických obvodoch na obsluhu a istenie
elektrického rozvodov, pohonov, spotrebičov, na meranie a na využívanie silových účinkov
elektrického prúdu. Jedná sa o veľmi obsiahly sortiment elektrických zariadení
elektromobilov.
Rozdelenie elektrických prístrojov podľa funkcie:


spínacie – spájajú a rozpájajú elektrický obvod, galvanicky oddeľujú zdroj od
spotrebiča a tieto delíme na:
- manuálne – spínače - vypínače, odpínače
- automatické – stýkače, relé, vypínače so spúšťou




riadiace, spúšťacie a regulačné – zabezpečujú požadované funkcie elektrického
obvodu (polovodičové prvky a pasívne členy)
istiace – chránia elektrický obvod a okolie pred účinkami elektrických poruchových
stavov:
- preťaženie – poistky, ističe a nadprúdové relé
- prepätie – zvodiče prepätia
- úraz elektrickým prúdom - prúdové chrániče





spojovacie – pre trvalé spojenie, svorkovnice, zásuvky, armatúry
meracie – meracie prístroje, sondy a snímače
ostatné – odporníky, tlmivky, elektromagnety a meniče

Pozor! Nebezpečné elektrické napätie!
Práce vykonávané na elektromobiloch môžu realizovať iba kvalifikovaní pracovníci.
Následkom neodbornej manipulácie s nízkonapäťovou technikou môžu vzniknúť situácie,
ktoré sú životu nebezpečné, najmä pri zásahu elektrickým prúdom. Pre ľudský organizmus sú
nebezpečné striedavé napätia vyššie ako 25 V a jednosmerné vyššie ako 60 V. Všetky
nebezpečné miesta sú označené výstražnou tabuľkou Pozor elektrické zariadenie.

Obr.1 Výstraha pred nebezpečným napätím
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2

Vyhrievanie

Vyhrievanie elektromobilov môže byť realizované niekoľkými spôsobmi:


priame vyhrievanie:
- Odporové vyhrievanie
- Peltierove články
- Vyhrievanie infražiaričmi
- Tepelné čerpadlo



nepriame vykurovanie:
- Chladenie elektromotora
- Chladenie frekvenčného meniča
- Chladenie akumulátora

2.1

Odporové vyhrievanie

Odporového vyhrievanie pracuje na princípe prechodu elektrického prúdu vodičom.
V prípade odporového vyhrievanie ide o výhrevnú špirálu s veľkou rezistivitou vodiča
a vyhrievacie médium môže priamo ohrievať vzduch, ktorý je nasávaný buď z vonka, alebo z
vnútra vozidla pri uzavretej cirkulácii vzduchu. Odporové kúrenie môže byť riešené
jednotlivými špirálami, ktoré sú pripájané automaticky podľa požadovanej teploty a teploty
nasávaného vzduchu alebo odporovými sviečkami, ktoré sa využívajú hlavne pre vyhrievanie
batérií v zimnom období.
Odporové vyhrievanie, ktoré priamo ohrieva nasávaný vzduch, zaručuje veľmi rýchly ohrev
interiéru vozidla s ľahkou reguláciou a v zimnom období nehrozí zamrznutie systému
vyhrievania. Nevýhodou sú relatívne veľké rozmery, pri znečistení špirál hrozí zápach od
spaľovaní prachu usadeného na špirálach a hluk od relatívne veľkého ventilátoru, ktorý má i
veľký odber elektrického prúdu. Napájanie silovej časti ayhrievanie je 200 – 280V DC,
ovládacie časti 12V DC. Elektrický príkon je typovo okolo 1500W. Ventilátor je napájaný
12V DC.

Obr.2 Odporové keramické vyhrievanie

Obr.3 Odporové keramické vyhrievanie
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Obr.4 Schéma zapojenia odporového vyhrievania

Teplovodné odporové vyhrievanie je principiálne podobné vzduchovému, len nosným
médiom je kvapalina, ktorá prechádza elektrickým ohrievačom a potom odovzdá teplo vo
výmenníku vzduchu, ktorý je vháňaný ventilátorom alebo náporovo. Výhodou je ľahká
regulácia teploty, eliminácia zápachu a hluku. Teplovodné odporové vyhrievanie je podstatne
menšie ako vzduchové. Nevýhodou je pomalší ohrev interiéru vozidla a vyššia spotreba
elektrické energie spotrebovaná ventilátorom a čerpadlom. Napájanie silovej časti vyhrievania
je typovo v rozmedziach 250 - 450 V DC, ovládacie napätie 12V DC. Elektrický príkon
výhrevného článku je od 750Wdo 6kW. napájanie čerpadla a ventilátora je 12V DC.
Diagnostika a oprava:






diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuvky vyhrievania
kontrola elektrického prúdu obvodu meracím prístrojom ovládacia a silová časť
(POZOR mn, nn)
demontáž a výmena vyhrievania
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Obr.5 Teplovodné odporové vyhrievanie

Obr.6 Teplovodné odporové vyhrievanie

Obr.7 Teplovodné odporové vyhrievanie, vnútorné usporiadanie
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Obr.8 Teplovodné elektrické vyhrievanie

2.2

Peltierove články

Peltierov jav bol využívaný predovšetkým v termoelektrických batériách. V Peltierovom jave
dochádza k premene tepelnej energie na elektrickú, a naopak. Tento princíp sa využíva pri
termoelektrickom chladení či topení. Peltierov článok sa skladá z dvoch polovodičových
teliesok a prepojovacieho mostíka, ktorý slúži ako vodič elektrické energie a zároveň ako
žiarič tepla či chladu. Jednotlivé články sa zapájajú do série a vytvárajú tak väčšie celky, ktoré
spolupracujú napríklad s odporovým vyhrievaním.
Termoelektrické vyhrievanie a chladenie sa dá jednoducho regulovať veľkosťou prechodu
elektrického prúdu Peltierovym článkom.

Obr.9 Princíp Peltierovho článku
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Obr.10 Zapojenie Peltierovych článkov v batérii

Obr11. Peltierov článok

Diagnostika a oprava:






diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuvky vyhrievania
kontrola elektrického prúdu obvodu meracím prístrojom
demontáž a výmena vyhrievania

6

2.3

Vyhrievanie infražiaričmi

Infražiariče využívajú tepelné lúče infračerveného spektra, a tak ako slnečné lúče neohrievajú
vzduch, ale predmety, na ktoré dopadajú. Až potom od ohriatých predmetov sa ohrieva
okolitý vzduch. Výhodou tohoto druhu vyhrievania je nižšia teplota vzduchu ako pri
klasickom vyhrievaní a menší rozdiel teplôt u podlahy a stropu vozidla. Pocitová teplota vo
vozidle je dosiahnutá skôr, ako pri konvenčných spôsoboch vyhrievania pri nižšej spotrebe
elektrickej energie. Nevýhodou sálavého vyhrievania je pôsobenie len na predmety, ktoré sú
v priamej viditeľnosti na sálavý infrapanel. Ak v ceste lúča je prekážka, sú tepelné lúče
odrazené alebo pohltené. Najviac sa používajú keramické infračervené žiariče.
Regulácia infražiaričov a ich výkonu je pomocou riadiacej jednotky topenia a regulátora.

Obr.12 Keramický infračervený žiarič

2.4

Tepelné čerpadlo

Na dosiahnutie optimálnej teploty vnútorných priestorov elektromobilov je vhodné a
energeticky úsporné použitie tepelného čerpadla. Jeho výhodou oproti doteraz uvedeným
zdrojom tepla je nižšia spotreba elektrické energie. Na ohrev vzduchu v interiéri vozidla
využívame tepelnú energiu z vonkajšieho prostredia. Jedná sa o energiu nízko - potenciálneho
tepla a časť elektrickej energie. Tepelné čerpadlá môžeme využiť tak na vyhrievanie, ako aj
na chladenie interiéru elektromobilu.
Tepelné čerpadlo pracuje na princípe zmeny skupenstva chladiva (R134a) v uzavretom
okruhu. Zmena skupenstva prebieha medzi kvapalným a plynným a tým do sebe absorbuje
alebo naopak odovzdá teplo, ktoré teplo prepravuje. V okruhu tepelného čerpadla je pretlak
oproti atmosférickému tlaku.
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Tepelné čerpadlo spravidla sa skladá z týchto hlavných komponentov:






elektrický kompresor
výparník
expanzní ventil
kondenzátor
snímače tlaku a teploty, regulácia

Elektrický kompresor klimatizácie nasáva plynné chladivo s nízkym tlakom, ktoré sa
v kompresore stláča a pri tom sa zvyšuje jeho tlak a tým stúpa teplota chladiva. Kompresor
tlačí chladivo v plynnom skupenstve, s vysokou teplotou smerom ku kondenzátoru.
Kompresor je miestom, v ktorom sú oddelené nízkotlaková a vysokotlaková časť okruhu
chladiva tepelného čerpadla. Snímače tlaku a teploty registrujú tlak a teplotu chladiva a tieto
veličiny menia na elektrický signál, ktorý vysielajú riadiacej jednotke tepelného čerpadla.
Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuviek tepelného čerpadla
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponent

Pri výpadku jedného alebo viac signálov od snímačov sa tlak a teplota chladiva riadi
prostredníctvom poľa charakteristík riadiacej jednotky a predlží sa vyhrievanie (chladenie)
vnútorného priestoru vozidla a urobí zápis do pamäte udalostí.
Napájanie elektrického kompresora je obvykle 220 V DC a príkon 5 kW.

8

Obr.13 Zapojenie tepelného čerpadla – vyhrievanie
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Obr.14 Zapojenie tepelného čerpadla – chladenie

Obr.15 Kompresor tepelného čerpadla

Obr.16 Kompresor tepelného čerpadla
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2.5

Chladenie elektromotora

Počas jazdy elektromobilov dochádza vplyvom prechodu elektrického prúdu cievkami,
vírivými prúdmi v magnetickom obvode elektromotora a trením v ložiskách k zahrievaniu
celého zariadenia. Tento jav treba eliminovať, treba ochladzovať, lebo vysoké teploty
skracujú životnosť izolácie vinutí. Chladenie je realizované niekoľkými spôsobmi, môže byť
prirodzené, nútené s vlastným ventilátorom alebo s cudzím ventilátorom či čerpadlom.
Elektromotor je konštrukčne navrhovaný tak, aby bolo možné do plášťa motora priviesť
chladiacu kvapalinu, a za podpory elektrického čerpadla touto kvapalinou vyhrievame interiér
vozidla. Regulácia a ovládanie je automatické, v prípade potreby vyhrievania, sa zatvorí
obvod chladiča a využívame teplo do interiéru, v letných mesiacoch chladíme kvapalinu
v chladiči s nútenou prevádzkou ventilátora.
Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuviek chladenia a čerpadla
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponent

Obr.17 Schéma chladenia motora a vyhrievanie interiéru
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Obr.18 Elektromotor s plášťovým chladením

Obr.19 Elektromotor s plášťovým chladením

2.6

Chladenie frekvenčného meniča

Chladenie frekvenčného meniča sa robí chladiacou kvapalinou, ktorá obteká plášťom
frekvenčného meniča. Prevzaté teplo sa využíva na vyhrievanie interiéru vozidla alebo je
chladený náporom, alebo nútene ventilátorom v chladiči vozidla. S teplom sa nakladá
obdobne ako v elektromotore a v chladení akumulátora. Tento nútený obeh reguluje riadiaca
jednotka klimatizácie, vetrania a vyhrievania.
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Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuviek chladenia a čerpadla
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponent

Obr.20 Chladenie frekvenčného meniča

Obr.21 Chladenie frekvenčného meniča
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Chladenie akumulátora

2.7

Chladenie akumulátora je realizované obdobne ako chladenie frekvenčného meniča a
elektromotora s tým rozdielom, že v období nízkych teplôt sa teplo do systému akumulátora
dodáva, lebo akumulátorom nízke teploty neprospievajú a znižujú ich kapacitu. Celý proces
riadi jednotka klimatizácie, vetrania a vyhrievania za podpory BMS (Battery managment
systém).
Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuviek chladenia a čerpadla
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponent

Obr.22 Chladenie (vyhrievanie) akumulátora
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Obr.23 Schéma chlazení (vytápění) akumulátoru
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3

Klimatizácia

Klimatizačná jednotka má tieto základní funkcie:




ochladzuje
upravuje vlhkosť vzduchu
vyhrieva interiér vozidla

Princíp je podobný ako princíp tepelného čerpadla. Riadiaca jednotka s voľbou nastavenia
teploty dáva rozkazy elektrickému kompresoru na natlakovanie chladiaceho média. Elektrický
kompresor má dve veľkosti napätia, ovládacia časť 12V DC a silová časť až 300V DC.
Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuvky klimatizácie
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponentov

Obr.24 Schéma zapojení klimatizácie
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4

Elektrický posilňovač riadenia

Elektrický posilňovač riadenia EPS využíva elektromotor na ovládanie smeru jazdy, kde
snímač určí pozíciu a krútiaci moment stĺpca riadenia a volantu a počítačový modul určí
ktorým smerom a akým krútiacim momentom pôsobí buď priamo na riadenie, alebo na stĺpec
riadenia.
Elektrické posilňovače riadenia využívajú snímač rýchlosti auta na zmenu posilňovacieho
účinku v závislosti na podmienkach jazdy. Pri nižších rýchlostiach je väčší posilňovací účinok
a s rastúcou rýchlosťou elektromobilu sa posilňovací účinok znižuje. Elektrický posilňovač
riadenia pomocou ďalších snímačov a kamier môže korigovať smer zatáčania a regulovať
vznik šmyku. Jedná sa o systémy stabilizácie vozidla a udržaní vozidla v jazdnom pruhu
(únava vodiča), či ďalšie podporné systémy ako samočinné parkovanie či autonómne riadenie.
V prípade poruchy elektrického posilňovača riadenia je zachovaná mechanická väzba riadenia
a nedôjde k strate kontroly nad riadením elektromobilu. Sú však vyradené všetky podporné
systémy riadenia.

Obr.25 Stĺpec riadenia s elektrickým posilňovačom riadenia
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Obr.26 Elektromechanické riadenie

Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuvky riadenia
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponent
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5

ABS a podporné systémy pre jazdu

Anti – lock Brake System, protiblokovací systém je prvkom aktívnej bezpečnosti vozidla,
ktorý zabráni zablokovanie kolesa pri brzdení a umožní zachovať ovládateľnosť vozidla
v medzných situáciách, pri prudkom brzdení. Z elektrického hľadiska ide o snímač otáčok
kolesa, riadiacu jednotku ABS a elektrohydraulické riadiace ventily.
Snímače otáčok kolesa sú induktívne a vysielajú napäťové signály do riadiacej jednotky ABS,
z ktorých vypočíta rýchlosť a smer pohybu vozidla, ale hlavne vyhodnocuje rozdiel
v otáčkach kolesa a môže korigovať brzdný tlak na jednotlivých kolesách.
Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuvky ABS
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponentov

Obr.27 Pasívny snímač ABS – induktívny
(1 - permanentní magnet, 2 - magneticky mäkký pólový nástavec,
3 - vinutie, 4 – vzduchová medzera, 5 – ozubený kotúč)
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Obr.28 Aktívny snímač ABS

Obr.29 Náboj kolesa s integrovaným snímačom ABS
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Obr.30 ABS krúžok integrovaný v ložisku a snímač ABS

Obr.31 Priebeh pri diagnostike poruchy pasívneho snímača ABS
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Obr.32 Priebeh pri diagnostike poruchových stavov aktívneho snímača ABS

Snímače ABS využívajú aj ďalšie systémy, ESP – Elektronický stabilizační systém a ASR –
Systém regulácie prokluzu kolies.
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6

Osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie elektromobilov je riešené niekoľkými spôsobmi, ktoré zohľadňujú
viacero faktorov. Dve základné faktory sú spotreba elektrickej energie a cena svetelného
zdroja.
Energeticky úsporné technológie sú:





Xenónové svetlomety
LED svetlomety
OLED osvetlenie
LASER LED svetlomety

Energeticky náročné technológie osvetlenia sú:



Žiarovky
Halogénové žiarovky

Obr.33 Prehlaď najpoužívanejších žiaroviek a pätíc
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Xenónové svetlomety

6.1

Zdrojom svetla xenónových svetlometov je výbojka, ktorá obsahuje dve elektródy a inertní
plyn, Xenón. K zapáleniu oblúka medzi elektródami dochádza pri vysokom napätí, ktoré
produkuje zapaľovací modul. Farebné spektrum svetla sa podobá dennému svetlu. Inertní
plyn napomáha k rýchlemu zapáleniu oblúka a teda rýchlemu nástupu plného svetelného
výkonu.
Konštrukčné usporiadanie svetlometov môže byť:





Xenónové výbojky pre stretávacie svetlá a halogénové žiarovky pre diaľkové svetlá
Bi – Xenónové svetlomety, jedna výbojka pre stretávacie a druhá pre diaľkové svetlá
v jednom svetlomete
Xenónové výbojky ako jediný zdroj svetla pre stretávacie aj diaľkové svetlá s
clonkami proti oslneniu pri zachovaní rovnakého elektrického príkonu
Xenónové výbojky pre diaľkové svetlá a pre stretávacie LED osvetlenie

Výhody:




2,5 násobok svetelného výkonu pri rovnakom príkone ako pri halogénovej žiarovke
väčší dosvit svetelného kužeľa a zároveň väčší rozptyl v blízkosti vozidla
6 krát väčšia životnosť ako halogénovej žiarovky

Nevýhody:



zložitejšie zariadenie, riadiaca jednotka a zapaľovací modul (zdroj VN)
ostrekovače svetiel a automatické nastavovanie sklonu svetlometov v závislosti na
zaťažení automobilu

Obr.34 Xenónová výbojka

Obr.35 Xenónová výbojka
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Diagnostika a oprava:








6.2

diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuviek
kontrola elektrického prúdu obvodu meracím prístrojom (mn)
demontáž xenónovej výbojky
montáž xenónovej výbojky
prípadná výmena zapaľovacieho modulu (POZOR, zdroj VN)
diagnostika riadiaceho modulu, prehranie firmwaru alebo výmena
LED svetlomety

LED svetlomety, pri ktorých zdrojom svetla sú elektroluminiscenčné diódy alebo dióda.
Rozlišujeme dva spôsoby osvetlenia a to statickými svetlometmi a aktívnymi svetlometmi.
LED svetlomety sú konštrukčne usporiadané:




LED pre svetlá denného osvetlenia
LED pre stretávacie svetlá a Xenónové výbojky pro diaľkové svetlá
LED pre stretávacie aj diaľkové svetlá (FULL LED)

Obr.36 Principiálna schéma LED jednotky svetlometov
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Obr.37 Statické LED svetlomety

Obr.38 Aktívny systém LED svetlometov

Diagnostika a oprava:








diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuvky
kontrola elektrického prúdu obvodu meracím prístrojom
demontáž LED komponentov alebo celého svetlometu
montáž LED komponentov alebo celého svetlometu
diagnostika riadiaceho modulu, prehranie firmwaru alebo výmena
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6.3

OLED osvetlenie

OLED – organické LED osvetlenie je používané vo forme panelových svietidiel pre
signalizačné, koncové a vnútorné svetlá. Rovnomerné presvetlenie plôch rôznych tvarov a
farieb sa využíva v koncových svietidlách, kde sa dajú kombinovať všetky signalizačné a
koncové svetlá na jedinom panely.

Obr.39 OLED koncová svetlá

Obr.40 Technológia OLED svetiel AUDI

27

6.4

LASER LED svetlomety

LASER LED svetlomety vybavené malými, ale výkonnými LED lasermi sú rozdelené na
malé pixely, lúč svetla dokáže osvetliť diaľnicu s vysokým rozlíšením a s presným ovládaním
miesta. Jednotlivé svetelné body (malá zrkadlá), ktorých hrana má niekoľko stotín milimetra,
sú pomocou elektrostatického poľa naklápané až 5000 krát za sekundu a tým je zaručené, že
svetlo odrážajúce sa od týchto bodov osvieti presne určené miesto na diaľnici.

Obr.41 Princíp LASER LED svetlometov

Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuviek svetlometov
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponent
Žiarovky

6.5

Žiarovka využíva na premenu elektrickej energie na svetelnú rozžeravené volfrámové vlákno
v sklenenej banke, naplnenej inertným plynom, väčšinou argónom nebo kryptónom.
Výhody:






cena
bez potreby ďalších riadiacich komponentov
neemitujú nebezpečné žiarenie
vyžarujú podobné spektrum ako slnečné žiarenie
neprerušovaný zdroj svetla bez blikania
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Nevýhody:



veľká energetická náročnosť a malá účinnosť
malá životnosť

Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktu zásuviek svetlometov
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponentov

Obr.42 Dvojvláknová žiarovka 12 V 21 / 5 W (BaY15d)

Obr.44 Jednovláknová žiarovka (sufitová) 12 V 5 W (SV 8,5)
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Obr.43 Náhrada LED

Obr.45 Náhrada LED

Obr.46 Celosklenená bezpätková žiarovka 12 V 5 W (W 2,1 x 9,5 d) Obr.47 Náhrada LED

Halogénové žiarovky

6.6

Halogénová žiarovka je špeciálnym druhom žiarovky, pri ktorej sa dosahuje vyššia teplota
vlákna a tým aj vyššia účinnosť a svetelné spektrum je posunuté bližšie k bielej. Pridaním
halogénového prvku, brómu alebo jódu sa spomalí odparovanie volfrámového vlákna a tým sa
predlží životnosť a zvýši sa svetelný tok žiarovky.
Výhody:



30 % úspora elektrické energie oproti žiarovke
dlhšia životnosť

Nevýhody:



vyššia cena oproti žiarovke
väčšie teplo produkované halogénovou žiarovkou (vyššie nároky na chladenie)

Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuviek svetlometov
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponentov
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Obr.48 Halogénová žiarovka 12 V 100 W (H7)

Obr.49 Náhrada LED (H7)

Obr.50 Halogénová žiarovka 12 V 55 W (H1)

Obr.51 Náhrada LED (H1)

Obr.52 Halogénová žiarovka 12 V 60 / 55 W (H4)

Obr.53 Náhrada LED (H4)
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7 Rozvod palubného napájania pre prenosné prístroje (mobilní telefón,
notebook,…)
Zdrojom palubného napätia je konvertor DC / DC, ktorý z akumulátora s určitým napätím,
ktoré sa mení so stavom ostávajúcej kapacity, upravuje na konštantné napätie 12 V DC.
Na zabezpečenie trvalého napájania palubným napätím 12 V DC je v elektromobile klasický
olovený alebo gélový akumulátor, ktorý je dobíjaný cez konvertor DC / DC. Rozvod
palubného napätia je privedené k poistkovým skriniam, kde sú jednotlivé obvody istené.
V obvodoch sú použité vypínače, tlačidlá a stýkače či relé. Niektoré spotrebiče sú ovládané
palubnou riadiacou jednotkou, ktorá sa pripája buď mechanickým relé, stýkačom alebo
elektronickým spínacím prvkom (tranzistor, triak, tyristor). Na napájanie prenosných
prístrojov je v elektromobile niekoľko pripojovacích miest s napätím 12 V DC, USB portov
na prepojenie s Infotainmentem a prenosom dát a zároveň slúžiaci ako napájací zdroj pre
prenosné prístroje. Ďalšou možnosťou napájania je zásuvka 230 V AC pre prístroje II triedy,
väčšinou do príkonu 200 W.
Stýkače a relé vykonávajú diaľkové spínanie obvodov s veľkým odberom prúdu alebo spínajú
obvody s vyšším napätím, ako je možné spínať s riadiacou jednotkou, alebo spínacím
prvkom na prístrojovej doske. Väčšinou sú umiestnené čo najbližšie k spotrebičom alebo na
poistkovom nosiči. Stýkače pre elektromobily sú konštruované ako hermeticky uzavreté, bez
iskrové pre výbušné prostredie s obmedzenou oxidáciou kontaktov s cievkou. Spínaciu
schopnosť majú pri napätí 1000 V až 2000 V DC.
Odpojovač je zariadenie, ktoré slúži k bezpečnému odpojeniu napájacej jednotky
elektromobilu, teda akumulátora od ostatných častí vozidla. Odpojovač musí v zapnutom
stave viesť elektrický prúd až 4000 A DC. Použitie odpojovača je potrebné vždy pri údržbe
či pri opravách.

Obr.54 Konektory pre spojenie vodičov do 1000 V

32

Obr.55 Priechodka konektora do 1000 V

Obr.56 Pripojenie napájania elektromotora

Obr.57 Poistkové vložky

Obr.58 Poistková vložka
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Obr.59 Nosič poistiek a relé

Obr.60 Stýkač s ovládacími vodičmi

Obr.61 Stýkač dvojitý – hlavné pripojovacie svorky

Obr.62 Výkonový stýkač 2000 A (8000 A po dobu 60 s.)
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Obr.63 Odpojovač akumulátora

Obr.64 Výkonová poistka 1000 A

Diagnostika a oprava:






diagnostika
kontrola poistky
kontrola akumulátoru 12 V DC
kontrola kontaktov zásuviek rozvodu palubného napájania
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponentov
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8

Konvertor (DC/DC)

Konvertor je elektronický prístroj, ktorý mení nízke napätie batérie elektromobila na malé
napätie, ktoré je používané na napájanie elektrických zariadení elektromobilu. Malé napätie sa
využíva pre osvetlenie, rádio a multimediálne systémy, riadiace jednotky, čerpadlá a motory
stieračov. Najviac sa využíva napätie 12 V a pre mobilné zariadenie USB zásuviek 5V.
Napájacie napätia môžu mať až 1000 V DC. Na výstupe z konvertoru môžu mať prúdy
hodnotu pri napätí 12 V DC až 200 A.

Obr.65 DC/DC konvertor

Obr.66 DC/DC konvertor
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Obr.67 DC/DC konvertor

Obr.68 Schéma zapojení DC/DC konvertoru

Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuviek konvertora
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponentov
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9

Invertor (DC/AC)

Invertor mení jednosmerný prúd akumulátora na striedavý prúd, ktorý sa používa na napájanie
pohonu elektromobilu a ďalších spotrebičov na striedavé napätie.

Obr.69 Invertor DC/AC Bosch

Obr.70 Invertor DC/AC JDE
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Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuvky invertora
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponentov
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10 BMS (Battery management system)
Napájanie elektromobilov zabezpečujú akumulátory, ktoré majú rôzne koncepcie. Výstupné
napätie akumulátora je až 1000 V DC. Akumulátory sú monitorované a riadené systémom
správy batérií (BMS – Battery management systém) a sú nabíjané prostredníctvom modulu
striedavého meniča AC / DC jednofázovým alebo trojfázovým systémom napájania,
alebo jednosmerným napájaním mimo meniča AC /DC. BMS neustále monitoruje jednotlivé
články akumulátora a je kľúčovým prvkom celkového systému napájania elektromobilu
a hospodárenia s elektrickou energií.
BMS neustále kontroluje nasledujúce hodnoty:







stav akumulátora (jednotlivých článkov)
stav nabitia
hĺbku vybitia
teplotu jednotlivých častí batérie
napätia a prúdu
izolačného stavu

Z hľadiska elektromobilu je akumulátor vnímaný ako celok, ale BMS monitoruje každý
článok akumulátora zvlášť. Obvody BMS vyvažujú jednotlivé odchýlky článkov akumulátora
a pri vybíjaní či nabíjaní regulujú tieto odchýlky a po niekoľkých nabíjacích cykloch sa tieto
články sformátujú do pôvodných hodnôt. Keby sa tak nestalo, články, ktoré sú zapojené
v sérii, by mali väčšiu impedanciu a menšiu kapacitu, čo by ovplyvnilo dodávku elektrickej
energie. BMS riadením nabíjania a vybíjania zabezpečíme čo najdlhšiu životnosť
akumulátora. Väčšinou je riadiaca jednotka BMS umiestnená priamo na akumulátore a po
zbernici posiela dáta na zobrazovaciu jednotku vodičovi elektromobilu alebo do
diagnostického prístroja servisného technika.
Diagnostika a oprava:





diagnostika BMS
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuviek BMS
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponentov
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Obr.71 Schéma zapojení BMS elektromobilu

Obr.72 Schéma zapojenia BMS do systému elektromobilu
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Obr.73 BMS Texas Instruments
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11 Nabíjanie
Nabíjanie akumulátora prebieha po pripojení na sieť 230 V AC a do príslušnej zásuvky
v elektromobile. Po pripojení zabezpečí invertor AC / DC premenu striedavej elektrickej
energie na jednosmernú, ktorou nabíjame akumulátory za podpory riadenia BMS. Invertor sa
prechodom elektrického prúdu a jeho zmenou zahrieva, je potrebné zabezpečiť chladenie,
ktoré je možné realizovať vzduchom pomocou ventilátora alebo vodným chladením
s núteným obehom pomocou čerpadla, vtedy v chladnom období odpadové teplo sa môže
využiť na vyhrievanie interiéru vozidla, tak ako aj odpadové teplo od akumulátora pri
nabíjaní. Celý daný proces riadi jednotka BMS a riadiaca jednotka klimatizácie, vyhrievania a
vetrania.
Diagnostika a oprava:





diagnostika interného nabíjania
kontrola poistky
kontrola kontaktov zásuviek a zásuviek nabíjania
demontáž a výmena jednotlivých elektrických komponentov

Obr.74 Typy nabíjacích konektorov
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Obr.75 Náhradná soklová zásuvka nabíjania

Obr.76 Zásuvky nabíjania
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Obr.77 Invertor nabíjania s chladením

Obr.78 Invertor nabíjania s chladením

45

12
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