Učební pomůcka pro strojvedoucí
v kurzu na řadu 471

Učební pomůcka pro strojvedoucí
v kurzu na řadu 471

vodič 051 - 540 V síť
X60 svorkovnice
na čele 471

vodič 050

+ 540 V síť

S60 spínač sítě 540 V zaplombován
ve Vyp.poloze (na stanovišti)

Síť = 540 V

spřáhlo vnitřní

T 10 trafo - sekund.vin.napájí usměrňovač U70

TRAFO

K78 stykač
vytáp.stupínku
snímač proudu

EDB

Kompresor

U75 střídač napájení
top. oken a vařiče

U70 usměrňovač sítě 540 V

sním.nap.

Vlastní spotřeba

F07 poj.1kV-6A top.stupínku
a U75 (vařič,okna)

Síť 24 V stabilizovaná
+ 24 V stab.

FU22 (32A) poj.napájení
dobíječe 24V,
vzadu nad U79

U79 střídač vlast.spotřeby
z =540V na ~ 3x400V
napájí vod.čerp. M21,22 a
vent.chlaz.měničů (M1,2)
M31,32 ,přes K85 , na
listu 8 napájí drobné
spotřebiče a zásuvky

zkrat.ochr.síť 540V

0 V stab.

FA41 dálk.ovlád.
jistič , umístěn v
každém voze v
RTO

GB1 - baterie 24 V,
20 článků,zapíná se dálkově
ovlád.jističem FA41, je
dobíjena dobíječem GO1

FU 17 -poj.baterií
160 A
U77 střídač 540 V na 3x400V
napájí motor kompresoru
M13K (SE120.1) a ventilátoru
chlazení kompresoru M13.V
-přes stykač K81
-údaje v Servis pohonu

K81-K85 stykače SW záskoku U73 (EDB) za vadné střídače U77
(kompresoru) nebo U79 (vlast.spotřeby) . SW záskok nastav
ve snímku "Blokování"

Vstup =540 V do GO1

Výstup síť 24V
stabilizovaná

U73 střídač 540V na 3x400V
napájí motor ventilátoru
chlazení odporníku EDB
-přes stykač K83
-údaje v Servis pohonu

GO1 -Nabíječ baterie
BVN-1 blok vněj.napáj.
2x nabíječ nestabil. 24V
1x stabilizátor sítě 24V
- GO1 vedle RTO

SW záskok automatický
nebo ze snímku Blokování
N-Normal
PU77=U73 nahrazuje U77
PU79=U73 nahrazuje U79

Výstup dobíječe
+24V (+31V)
nestabilizovaný

GO1 Nabíječ bat.

S60 - spínač sítě = 540 V

F31,K31,M31
F31,K31,M31 jistič,stykač,motor
-jistič,stykač,motor
ventilátoru
chlaz.
ventilátoru chlaz.
měniče
měniče M1
M1 vv PS
PS

M21 motor
M21
motor vodního
vodního
čerpadla chlazení
chlazení
čerpadla
el.prvků měniče
měniče
el.prvků
M1 vv PS
M1
PS

3x380 pravé přív.
na X80

M13.K motor
kompresoru SE120
M13.V motor chlazení
oleje a mezichladiče
vzduchu kompresoru
SE120

F32,K32,M32
-jistič,stykač,motor
ventilátoru chlaz.
měniče v ZS

M35 motor ventilátoru
chlazení odporníku EDB v PS
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jde na A 98 Filtr napětí, dále
tvoří síť 3x400 V (970-972)
-drobné spotřebiče List 9, 25.

EDB odporník v PS
M22 motor vodního
čerpadla chlazení
el.prvků měniče
M2 v ZS

3x380 levé přív.
na X81

přes FA29(10A)
na zásuvky 230V
pro úklid

přes FA26 ( )
X85-92 zás.220V PC HO
zás.220V hol. ŘS

