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1 CHARAKTERISTIKA LOKOMOTIVY 
Hnací drážní vozidlo řady 709 je dvounápravová motorová lokomotiva o hmotnosti 18 tun na 
nápravu, s elektrickým střídavě-stejnosměrným (AC/DC) přenosem výkonu. Lokomotiva je 
určena pro středně těžkou posunovací a traťovou službu na tratích celostátních, regionálních a 
vlečkách o rozchodu 1 435 mm. Maximální rychlost lokomotivy je 80 km/h. 
Vozidlo je konstruováno jako kapotová lokomotiva s věžovou kabinou strojvedoucího, 
umístěnou blíže k zadnímu čelníku hlavního rámu. Řešení kapot a kabiny vychází z typové 
stavebnice používané na vozidlech vyráběných a modernizovaných v ČMKS holding, a.s. Pojezd 
tvoří hlavní rám a dvě dvojkolí s trakčními motory, uloženými na nápravě pomocí kluzných 
ložisek. Dvojkolí jsou vedena kyvnými rameny s vypružením. 

V přední kapotě je umístěn hnací agregát složený ze spalovacího motoru a trakčního 
alternátoru. Na lokomotivu je dosazen spalovací motor Caterpillar C 15 s výkonem 
nastaveným na hodnotu 403 kW. Současně je v přední kapotě umístěn kombinovaných chladič 
spalovacího motoru a kompresor, jako zdroj stlačeného vzduchu pro veškerou pneumatickou 
výzbroj lokomotivy. Regulace výkonu lokomotivy je řízena elektronickým regulátorem firmy 
Unicontrols. 

V zadní kapotě je umístěn elektrický rozváděč, blok odporníků elektrodynamické brzdy (EDB) 
a pneumatický blok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
obr. 1: Boční pohled na lokomotivu 
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1.1 Režimy práce lokomotivy 
Lokomotiva pracuje v několika základních režimech, jejichž stručná definice je popsána 
v několika následujících bodech. 

Režimy lokomotivy 

DIESEL – Rozepnut trakční obvod, při volbě nenulové hodnoty trakčního výkonu jsou 
pouze zvyšovány otáčky spalovacího motoru, na hodnotu brzdné síly lokomo-
tiva nereaguje. Tento režim je podmínkou pro start spalovacího motoru. 

TRAKCE – Lokomotiva je připravena k plnohodnotné jízdě a po manipulaci s příslušnými 
prvky je připravena přejít do požadovaného trakčního (jízdního) režimu. 

Základní trakční (jízdní) režimy 

JÍZDA  – Je zadána hodnota trakčního výkonu, načež elektronický regulátor spíná 
trakční obvod, reguluje otáčky spalovacího motoru a výkon trakčního alterná-
toru, čímž se reguluje celkový výkon lokomotivy, která pak vyvíjí tažnou sílu. 

EDB – Je zadána hodnota brzdné síly, elektronický regulátor sepnul trakční obvod 
v brzdné konfiguraci (případně zapíná parkovací brzdu), jsou navolené 
volnoběžné otáčky spalovacího motoru. Rozlišujeme spádový a zastavovací 
režim elektrodynamické brzdy. 

VÝBĚH – Volnoběžné otáčky spalovacího motoru (nebo pokles na volnoběh), trakční 
alternátor je odbuzený, rozepnuty stykače v trakčním obvodu, při volbě 
poměrného tahu lokomotiva přechází buď do režimu „JÍZDA“ nebo „EDB“. 

POMOCNÝ POJEZD – Trakční motory lokomotivy jsou napájeny z akumulátorové baterie. 
S lokomotivou je tak možné krátce popojíždět bez nutnosti startování 
spalovacího motoru. 

Režimy vícenásobného řízení 

SOLO  –  Samostatně provozovaná lokomotiva. 

MASTER – Řídicí lokomotiva při vícenásobném řízení. 
SLAVE  –  Řízená lokomotiva při vícenásobném řízení. Opakuje povely lokomotivy řídicí. 

Speciální režim 

VAGÓN  – Situace, kdy lokomotivu přepravujeme ve vlaku. Rozlišujeme brzděný, nebo 
nebrzděný vagón, podle toho, jestli je při přepravě pneumatická brzda 
lokomotivy zapnutá nebo vypnutá. 
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obr. 2: Diagram základních režimů lokomotivy 
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1.2 Základní technické údaje 
Rozchod 1 435 mm 
Nejvyšší provozní rychlost 80 km/h 
Jmen. hmotnost drážního vozidla (se 2/3 provozních hmot) 36 t (+3 % –1 %) 
Jmenovitá hmotnost na nápravu 18 t 
Způsob uložení skříně na podvozku rámová lokomotiva 
Uspořádání dvojkolí Bo 
Velikost převodu v nápravové převodovce 78 : 15 
Počet dvojkolí 2 
Obrys pro drážní vozidlo (kinematický) UIC 505-1 
Maximální šířka 3 100 mm 
Maximální výška 4 255 mm 1) 
Délka přes nárazníky 9 450 mm 
Délka přes čelníky 8 050 mm 
Rozvor drážního vozidla 4 700 mm 
Délka převislého konce drážního vozidla 1 675 mm 
Jmenovitý průměr kola 1 050 mm 
Jízdní obrys kola dle UIC 510-2 
Nejmenší poloměr oblouku při průjezdu rychlostí do 5 km/h 80 m 2) 
Přenos výkonu elektrický AC/DC 
Výkon na háku trvalý 280 kW 
Rychlost při trvalém výkonu 16,1 km/h 
Tažná síla na háku při trvalém výkonu 58 kN 
Maximální rozjezdový proud 900 A 
Maximální tažná síla na háku (součinitel adheze 0,33) 108 kN 
Výkon dynamické brzdy: 
- spádový režim (trvale) 473 kW 
- zastavovací režim (max. 5 min.) 473 kW 

Maximální síla vyvozená EDB (na náraznících): 
- spádový režim 63 kN 
- zastavovací režim 54 kN 

Klimatické a geografické podmínky provozu 
Lokomotivu lze provozovat v následujících klimatických a geografických podmínkách: 
- nadmořská výška do 1 000 m 
- teplota okolního vzduchu od –30 ºC do +40 ºC 
- relativní vlhkost vzduchu max. 90 % 

                                                        
1) Mimo nadstaveb nad tropikem. 
2) Při splnění specifických podmínek lze projíždět obloukem o minimálním poloměru 60 metrů. 
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2 TECHNICKÉ ÚDAJE HLAVNÍCH UZLŮ A KOMPONENTŮ 
Uvedené technické údaje hlavních uzlů a komponentů jsou jmenovité (štítkové) údaje. 
U některých strojů se můžou hodnoty těchto údajů lišit od hodnot nastavených na lokomotivě. 

2.1 Komponenty 

Spalovací motor 

Typ C 15 
Výrobce Caterpillar 
Jmenovitý výkon nastavený na lokomotivě 403 kW 
Jmenovité otáčky 1 800 1/min 
Volnoběžné otáčky nastavené na lokomotivě 650 1/min 
Maximální přeběhové otáčky 2 320 1/min 3) 
Pracovní cyklus čtyřdobý 
Způsob dopravy paliva do válců elektronickou vstřikovací 

jednotkou (EUI) 
Počet a uspořádání válců 6 v řadě 
Vrtání válce 137 mm 
Zdvih pístu 171 mm 
Objem válce 2,53 dm3 
Kompresní poměr 1 : 18 
Palivo motorová nafta 
Max. měrná spotřeba při jmenovitém výkonu 223,5 g/kWh 
Spotřeba paliva při volnoběžných otáčkách 4 dm3/h 4) 
Tlak oleje při otáčkách 1 200 až 1 500 1/min min. 275 kPa 
Tlak oleje při volnoběžných otáčkách min. 100 kPa 
Spotřeba oleje max. 0,0035 % spotřeby paliva 
Způsob chlazení motoru kapalinou 
Emise škodlivin IIIA 5) 
Způsob spouštění motoru elektrickým spouštěčem 24 V 
Hmotnost „suchého“ motoru 1 332 kg (bez chladiče) 
Startovatelnost bez použití předehřevu –10 °C 6) 

Trakční alternátor 

Typ TA 611 
Výrobce SKD Trade 
Druh stroje synchronní alternátor 
Jmenovitý výkon (po usměrnění) 450 kW 
Jmenovité napětí (po usměrnění) 900 | 600 V 
Jmenovitý proud (po usměrnění) 500 | 750 A 
Jmenovité otáčky 1 800 1/min 
Způsob chlazení vzduchem, vlastní 
Hmotnost 1 200 kg 

                                                        
3)  Nastavitelný parametr v rozsahu 1 800 – 2 500 1/min. 
4)  V závislosti na trvale připojených pomocných pohonech. 
5) Ve smyslu přechodných ustanovení Vyhlášky 209/2006 Sb. 
6) Při užití jiného mazacího oleje se teplota může měnit, například při oleji SAE 5W40 činí startovatelnost bez 

předehřevu –30 ºC. Více viz dokumentace výrobce spalovacího motoru. 
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Budič 

Typ GB 112 L 
Výrobce EM Brno 
Druh stroje cize buzení dynamo 
Jmenovitý výkon 5,5 kW 
Jmenovité napětí 115 V DC 
Jmenovitý proud 48 A 
Jmenovité otáčky 3 000 1/min 
Způsob chlazení vzduchem, vlastní 
Hmotnost 60 kg 

Trakční usměrňovač 

Typ TSU 12309 
Výrobce Alfa Union 
Druh stroje usměrňovač, třífázový můstek 
Jmenovité napětí 900 V DC 
Jmenovitý proud 1 200 A 
Způsob chlazení vzduchem, cizí 
Hmotnost  53 kg 

Trakční motory 

Typ TE 015 C 
Výrobce SKD Trade 
Druh stroje stejnosměrný, sériový motor 
Způsob zavěšení tlapová ložiska 
Způsob přenosu výkonu na hnací dvojkolí nápravovým převodem 
Jmenovitý výkon  288 kW 
Jmenovité napětí při jmenovitém výkonu 534 V 
Jmenovitý proud 590 A 
Jmenovité otáčky 805 1/min 
Způsob chlazení vzduchem, cizí 
Hmotnost 1 750 kg 

Pomocné dynamo 7) 

Typ GB 132 L 
Výrobce EM Brno 
Druh cize buzené dynamo 
Jmenovitý výkon 9,5 kW 
Jmenovité napětí 110 V 
Jmenovitý proud 86,4 A 
Jmenovité otáčky 2 900 1/min 
Způsob chlazení vzduchem, vlastní 
Hmotnost 91 kg 

                                                        
7) Zdroj pro napájení motoru ventilátoru chlazení trakčních motorů. 
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Motor ventilátoru chlazení trakčních motorů 

Typ MB 132 M 
Výrobce EM Brno 
Druh stroje stejnosměrný motor 
Jmenovitý výkon 7,5 kW 
Jmenovité napětí 110 V 
Jmenovitý proud 84 A 
Jmenovité otáčky 2 150 1/min 
Způsob chlazení vzduchem, vlastní 
Hmotnost 82 kg 

Motor ventilátoru brzdového odporníku 

Typ MB 132 M 
Výrobce EM Brno 
Druh stroje stejnosměrný motor 
Jmenovitý výkon 7,5 kW 
Jmenovité napětí 110 V 
Jmenovitý proud 84 A 
Jmenovité otáčky 2 150 1/min 
Způsob chlazení vzduchem, vlastní 
Hmotnost 82 kg 

Brzdový odporník 

Typ R4V 03125 
Výrobce MEP Postřelmov 
Jmenovitý proud 700 A 
Jmenovité napětí 1 000 V 
Jmenovitý odpor 1,59 Ω 
Způsob chlazení vzduchem, cizí 
Hmotnost 120 kg 

Akumulátorová baterie 

Typ SPR 12V 175A 
Výrobce IBG Praha 
Druh olověná gelová 
Kapacita 175 Ah 
Jmenovité napětí 12 V – 2 ks sériově 

Kompresor 

Typ 3 DSK 100 
Výrobce Sauer Žandov 
Druh pístový 
Jmenovité otáčky 1 800 1/min 
Jmenovitý příkon na hřídeli 17,5 kW 
Množství nasávaného vzduchu 120 m3/h 
Jmenovitý přetlak dodávaného vzduchu 1 MPa 
Způsob chlazení kompresoru vzduchem 
Hmotnost kompresoru s mezichladičem 150 kg 
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2.2 Hlavní údaje o prvcích brzdové výstroje 
Druh a typ vzduchotlaková DAKO-GP 

Samočinná brzda 

Lokomotivní rozváděč 1 ks DAKO-CV1nD 10-L 
Tlakové relé 1 ks DAKO-TR1 
Brzdič 1 ks DAKO-BSE 
Ovladač brzdy 2 ks HH 222 (Alfa Union) 
Počet brzděných dvojkolí 2 
Tlak v brzdových válcích 0,38 ±0,01 MPa 

Přímočinná brzda 

Ovladač brzdy 2 ks HH 226 (Alfa Union) 
Tlakové relé 1 ks DAKO-TR1 
Počet brzděných dvojkolí 2 
Tlak v brzdových válcích 0,4 ±0,01 MPa 

Parkovací brzda – tlak v brzdových válcích 

1. stupeň (do 50 % zadání EDB) cca 0,1 – 0,15 MPa 
2. stupeň (nad 50 % zadání EDB) cca 0,25 – 0,3 MPa 

Střadačová zajišťovací brzda 

Druh (typ brzdového válce) DAKO-BS 10P26 
Počet brzděných dvojkolí 2 
Brzda zajistí lokomotivu bezpečně na spádu do  40 ‰ 

Brzdicí váhy 

Osobní režim – P 30 tun 
Nákladní režim – G  25 tun 
Ruční brzda – r  10,5 tun 

2.3 Vzduchojemy a tlakové nádoby 

tab. 1: Vzduchojemy a tlakové nádoby 

Účel vzduchojemu Objem [litry] Průměr [mm] PS [bar] Počet [ks] 

Hlavní vzduchojem 400 500 10 2 

Zásobní vzduchojem 50 300 10 1 

Pomocný vzduchojem 25 250 10 1 

Střadačový vzduchojem 25 250 10 1 

Přístrojový vzduchojem 25 250 10 1 

Rozvodový vzduchojem 9 200 10 1 

Zásobník pro mazání okolků 10 (9,7) 250 10 (11) 1 
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3 POPIS VOZIDLA 

3.1 Skupina 10 – Pojezd 
Pojezd lokomotivy je uložen v hlavním rámu. Pojezd tvoří dvojkolí a jeho vedení, trakční 
motory, nápravové převody, vypružení a mechanická část brzdy. 

Lokomotiva je vybavena dvojkolími o průměru 1 050 mm. Na čepech náprav jsou nalisována 
nápravová ložiska. Pohyblivé spojení nápravy s hlavním rámem je provedeno uložením ložisek 
do kyvných ramen, která jsou vyrobena jako svařence. Kyvná ramena jsou uložena v čepech, 
které jsou připevněny k hlavnímu rámu. Vypružení kyvných ramen vůči hlavnímu rámu 
lokomotivy je provedeno sadou čtyř zdvojených, opačně vinutých pružin. U každého páru 
pružin je na konci kyvného ramene umístěn hydraulický tlumič. Zdvih pružin je omezen 
pryžokovovým dorazem. Další pryžokovové dorazy vymezují i boční vůli kyvných ramen vůči 
hlavnímu rámu. 

Na každém dvojkolí je na kluzných ložiscích uložen trakční motor typu TE 015 C. Z druhé 
strany je trakční motor přichycen pomocí zavěšení s pružinami k hlavnímu rámu lokomotivy. 
Závěs zachycuje klopný moment trakčního motoru v obou směrech jízdy a současně přenáší 
část hmotnosti trakčního motoru. 

Trakční převod (nápravový převod) tvoří pastorek, který je za tepla natažený na hřídel 
trakčního motoru a hnané ozubené kolo, které je nalisováno na nápravě dvojkolí. Ozubený 
převod je uzavřen do dvojdílného krytu s náplní maziva. Převod na nápravu je 78 : 15. 
Mechanická brzda je zavěšena na hlavním rámu lokomotivy. Pákoví brzdy je pro každé kolo 
samostatné s vlastním brzdovým válcem se zabudovaným stavěčem odlehlosti zdrží. 
Lokomotiva má čtyři brzdové válce, které přitlačují vždy dvojici dvoušpalíkových botek k 
obruči kola. Brzdové zařízení je připraveno pro používání litinových brzdových špalíku. 
Použití brzdových špalíku z jiného materiálu (nekovové špalíky) se nepředpokládá a brzdové 
zařízení na něj není připraveno. 
U každého páru brzdových válců, který připadá k jednomu dvojkolí je použit jeden v 
provedení střadačovém. Střadačový válec je brzdový válec, který je doplněn o střadačové 
zařízení, které umožňuje zajištění vozidla při jeho odstavení odvětráním střadačové části. K 
zajištění (zabrzdění) vozidla proti pohybu je využita pružina střadačové části brzdového válce, 
která způsobí vysunutí pístnice a tím přes pákoví brzdy přilehnutí brzdových špalíků. Systém 
střadačové brzdy je náhradou ruční zajišťovací brzdy. 

3.2 Skupina 20 – Hlavní rám 
Hlavní rám lokomotivy je svařované konstrukce z ocelových plechů. Dvě hlavní stojiny, které 
tvoří hlavní podélníky (tloušťky 25 mm) jsou svařeny s horním plechem (tloušťky 15 mm) a 
zakončeny čelníky (tloušťky 40 mm). Mezi hlavní podélníky jsou ve střední části rámu 
navařeny dvě svislé příčky (tloušťky 20 mm), které tvoří vnitřní příčníky. Na těchto příčnících 
jsou navařeny závěsy pro uložení kyvných ramen, které slouží k vedení dvojkolí lokomotivy. 

Ve vnějších partiích prostřední části hlavního rámu jsou uloženy palivové nádrže (z každé 
strany jedna palivová nádrž) a dále jsou zde vytvořeny prostory pro umístění akumulátorových 
baterií. Baterie jsou uloženy na vozíku a uzavřeny dvířky. Příčníky a čelníky hlavního rámu 
jsou z hlediska vnějších rozměrů navrženy tak, aby za všech okolností bezpečně ochraňovaly 
všechna zařízení, která jsou umístěna ve středu hlavního rámu (vzduchojemy, akumulátorové 
baterie). 
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obr. 3: Detail pojezdu lokomotivy 

 
obr. 4: Nové deformační prvky před montáží 
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Ve vnitřní části středu hlavního rámu jsou uloženy hlavní vzduchojemy a ventilátor pro 
chlazení trakčních motorů, který svými výstupy dosedá přes těsnění na vzduchovody. 
Ventilátor nasává filtrovaný vzduch z prostoru pod kabinou strojvedoucího. 

Na čele hlavního rámu je umístěno tažné a narážecí ústrojí. Čelníky jsou ve střední části, v 
místech umístění tažného ústrojí, vyztuženy svislými příčkami a vodorovným zpevňovacím 
plechem. Kromě narážecího a tažného ústrojí jsou na čelnících umístěny brzdové kohouty s 
hadicovými spojkami a jalovými hrdly pro jejich zavěšení. 

Za čelníky jsou umístěny prostorné plošiny pro posunovače a šikmé schody, které umožňují 
pohodlný a bezpečný přístup na ochoz lokomotivy a do kabiny strojvedoucího. Součástí 
výstupních schůdků jsou písečníky, celkem čtyři na lokomotivě. Na čelech hlavního rámu jsou 
prostorné ochozy. Po vnějších stranách lokomotivy je v okolí ochozů umístěné bezpečnostní 
zábradlí. Ve spodní části čelníků jsou umístěny výškově stavitelné ochranné pluhy, které jsou 
konstruovány jako „U“ profil s vloženým tvrdým dřevem. 

Za nárazníky je v hlavním rámu vytvořen prostor pro umístění deformačních prvků. Ty slouží 
jako ochrana proti deformacím hlavního rámu a poškození lokomotivy při prudkém najetí na 
překážku nebo nárazu na lokomotivu. Deformační prvky omezují velikost podélných sil a 
současně pohlcují část energie při případném nárazu. Při obvyklých pracovních podmínkách, 
tzn. do velikosti podélné síly působící na vozidlo o hodnotě maximálně 1 000 kN na jeden 
nárazník, se funkce vložených deformačních prvků neuplatňuje a lokomotiva je chráněna 
pouze činností nárazníků. Při překročení této síly dochází k nastřižení nebo prostřižení 
střižného plechu (tloušťky 3,6 mm) a k vlastní funkci deformačního prvku. 
Deformační prvek je tvořen průběžnou trubkou s navařenými žebry a střižným plechem. Mezi 
střižný plech a přírubu nárazníku je na průchozí šrouby, kterými je nesen vlastní nárazník, 
nasazen přesně opracovaný razicí plech. 

Při nárazu, který překročí hodnotu 1 000 kN na jeden nárazník, dochází nejprve k prostřižení 
střižného plechu razicím plechem, zatlačení nárazníků do prostoru za čelníkem hlavního rámu 
lokomotivy a následně k deformaci průběžné trubky deformačního prvku. Zároveň dochází k 
vyčerpání vůle mezi zadní částí deformačního prvku a zadním plechem krabice, ve které je 
deformační prvek umístěn. Tlakové síly se pak začínají přenášet přes tento plech do hlavního 
podélníku hlavního rámu lokomotivy. Jakýmkoli způsobem poškozený deformační prvek se v 
žádném případě nesmí opravovat, tzn. že na lokomotivu se musí v případě jeho poškození vždy 
namontovat zcela nový deformační prvek. 

Jako vypružení tažného háku je použit pryžokovový pružící blok. Uložení tažného háku na 
desce čela rámu je řešeno pomocí čepu, který umožňuje jeho snadný stranový pohyb. Toto 
uložení je připraveno pro případnou snadnou montáž automatického spřahovacího zařízení S99 
na lokomotivu. Deska čela rámu s uloženým tažným hákem je přišroubována na čelník 
hlavního rámu vozidla. 
Na horním plechu hlavního rámu jsou na „U“ profilech uloženy kapoty. Profily jsou součástí 
hlavního rámu a jsou k němu přivařeny. Kabina je uložena přes čtveřici silentbloků na 
konzolách, které jsou opět přivařeny k hlavnímu rámu. Ochozy jsou opatřeny protiskluzovými 
plechy a speciálním protiskluzovým nátěrem. Na hlavním rámu jsou umístěny další potřebné 
konzoly a závěsy pro uchycení nebo uložení příslušných agregátů a dílů na hlavním rámu 
(např. hnací agregát, brzdové páky mechanické brzdy, atd.). 
Na hlavním rámu jsou navařeny konzoly pro zvedání lokomotivy – po stranách hlavního 
rámu v místech dvojkolí (čtyři konzoly) a na čelnících (čtyři konzoly). Konzoly jsou konstruo-
vány tak, aby umožnily zvedání lokomotivy jak pomocí lan, tak pomocí zvedáků nebo heverů. 
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3.3 Skupina 30 – Hnací ústrojí a pomocná zařízení 
Hnací agregát tvoří soustrojí složené ze spalovacího motoru Caterpillar C 15 a dvouložisko-
vého trakčního alternátoru SKD typu TA 611. Hnací agregát je umístěný v přední kapotě, 
částečně v alternátorové a částečně v motorové části. Mezi alternátorovou a motorovou 
kapotou je vytvořena mezistěna, která snižuje hluk od spalovacího motoru v kabině 
strojvedoucího a zároveň odděluje „teplou“ motorovou část hnacího agregátu od trakčního 
alternátoru s pomocnými pohony. Připojení trakčního alternátoru je provedeno přišroubováním 
statoru stroje na přírubu skříně spalovacího motoru a rotoru stroje na setrvačník motoru přes 
pružnou spojku. 
Motorgenerátor je pevně spojen s mezirámem (společný i pro pístový kompresor 3 DSK 100), 
který je pomocí sedmi pryžokovových bloků uložen na hlavním rámu lokomotivy. 
Pryžokovové bloky zajišťují pružné uložení motorgenerátoru v podélném, příčnému i svislém 
směru. Základ mezirámu tvoří dva „L“ profily. 
Motorgenerátor je posunut o 250 mm vlevo od podélné osy lokomotivy (při pohledu z kabiny 
přes motorovou kapotu). Kombinovaný chladič spalovacího motoru je uložen v ose 
lokomotivy. Motorgenerátor je uložen nad horní hranou hlavního rámu a nezasahuje pod ní 
žádnou svojí částí. 
Pro zajištění ekologické nezávadnosti během provozu lokomotivy jsou spalovací motor, 
olejový systém a podlaha motorového prostoru řešeny tak, aby nedocházelo k úniku ropných 
látek mimo lokomotivu. Veškerý odkap a kondenzát je proto sveden do ekologické vany a z ní 
do sběrné jímky, která je opatřena vypouštěcím kohoutem. 

 
obr. 5: Hnací agregát lokomotivy 

1 - spalovací motor 
2 - chladič spalovacího motoru 
3 - tlumič výfuku 
4 - kompresor 
5 - teplovodní agregát pro předehřev SM 
6 - systém mazání okolků 

(1) 

(3) 

(2) 

(4) 

Trakční alternátor s budičem a pomocným dynamem je uložen za kompresorem 

(5) 
(6) 
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Spalovací motor 

Spalovací motor Caterpillar C 15 je čtyřdobý naftový šestiválec, s elektronicky řízeným 
přímým vstřikem paliva, vybavený rozvodem ventilů OHC (umístěným v hlavách válců), 
levotočivý (při pohledu na setrvačník motoru – hlavní primární odběr výkonu), přeplňovaný 
turbodmychadlem poháněným výfukovými plyny. Provedení motoru je stojaté s válci 
uspořádanými v jedné řadě. Na volném konci klikového hřídele je připevněn torzní tlumič, 
řemenice pro pohon ventilátoru kombinovaného chladiče a nabíjecího alternátoru. Jmenovitý 
výkon motoru je na lokomotivě nastaven na hodnotu 403 kW při 1 800 ot./min. 
Provoz motoru kontroluje vlastní elektronický řídicí modul (ECM), který se chová autonomně 
vůči ostatnímu řídicímu systému lokomotivy. K spouštění motoru je dosazen jeden elektrický 
startér. Po požadavku na spuštění motoru dojde k zasunutí pastorku startéru do ozubení 
setrvačníku motoru. Startér pak motor roztočí na minimální startovací otáčky. Motor pak již 
samočinně zvyšuje otáčky až na hodnotu volnoběžných otáček. 

K dalšímu zvyšování výkonu motoru může dojít, až když všechny provozní náplně dosáhnou 
předepsaných hodnot. Než se tak stane, řídicí systém motoru nedovolí další zvyšování výkonu, 
případně ho omezí na určitou hodnotu. Pokud by některá z hodnot dosáhla kritických mezí, a to 
jak při startu, tak při provozu, je tento stav signalizován a motor je okamžitě zastaven. 

Při provozním zastavování motoru je nutné zohlednit, jak byl motor provozován a zatěžován. 
Pokud bylo zatížení malé, je před zastavením motoru vhodné snížit otáčky na volnoběžné a na 
nich vyčkat po dobu přibližně 30 sekund. Teprve až pak motor zastavit. Jestliže byl motor více 
zatěžován, doporučuje se vyčkat na volnoběžných otáčkách přibližně 3 až 5 minut. Tato doba 
je vždy úměrná předchozímu zatížení motoru a okolním teplotním podmínkám. 

Důvodem, proč se doporučuje vyčkávat na volnoběžných otáčkách, je snížení a stabilizace 
teplot chladicí kapaliny a mazacího oleje, čímž se zabrání zvýšenému namáhání součástí 
motoru. Též se však nedoporučuje provozovat motor dlouho při volnoběžných otáčkách. Lepší 
je ho zastavit a až je to potřeba, znovu nastartovat. 

Z hlediska popisu spalovacího motoru je vhodné připomenout, že motor je na lokomotivě 
uložen zadním čelem (setrvačník motoru – hlavní primární odběr výkonu) k zadnímu čelu 
lokomotivy. Směr točení motoru a označení strany motoru je určen při pohledu ze strany 
setrvačníku. Číslování válců je provedeno vzestupně od čela motoru. 

Palivový okruh viz schéma v příloze 9 
Zubové dopravní čerpadlo nasává potrubím palivo z nádrží. Nádrže jsou dvě vzájemně 
propojené, přičemž každá nádrž je umístěna po jedné straně hlavního rámu lokomotivy. 
Vzájemně jsou obě části nádrže spojené potrubím. Palivové čerpadlo je umístěné na čele 
spalovacího motoru a jeho pohon je zajištěn ozubeným převodem od rozvodových kol. Palivo 
je čerpadlem nasáváno přes zpětnou záklopku a primární (hrubý) palivový filtr, ve kterém se z 
paliva odstraní hrubé nečistoty včetně vody. 

Z čerpadla je palivo následně vytlačováno do elektronického řídicího modulu (ECM), kde 
protékající palivo chladí jeho elektronické prvky. Z tohoto modulu palivo dále postupuje do 
sekundárního (jemného) palivového filtru. Ze sekundárního palivového filtru palivo pokračuje 
do palivového rozvodu v hlavách válců. Tím je palivo rozváděno k elektronicky řízeným 
vstřikovacím jednotkám (EUI), které jsou samostatné pro každý válec. 
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obr. 6: Primární (hrubý) palivový filtr spalovacího motoru 

 
obr. 7: Blok sekundárního palivového filtru 

1 - hrubý palivový filtr spalovacího motoru 
2 - olejová měrka 

(2) 
 

1 - blok sekundárního palivového filtru 
2 - jemný palivový filtr 
3 - ruční pístové čerpadlo paliva 

(1) 
 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
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Vstřikovací jednotky jsou mechanicky poháněné, a to od vačkového hřídele. Tento hřídel je 
společný též pro sací i výfukové ventily a je hnaný ozubeným převodem od klikového hřídele 
přes vložená kola. Pro každý válec jsou tedy na vačkovém hřídeli celkem tři vačky. Pohyb 
vačky se na pístek vstřikovací jednotky přenáší pomocí vahadla. Pohybem tohoto pístku se ve 
vstřikovací jednotce vytvoří vstřikovací tlak, pod kterým se palivo vstřikuje do spalovacího 
prostoru. 
Palivo proudí do vstřikovací jednotky neustále a přepadovým potrubím je odváděno zpět do 
palivové nádrže. Jelikož odtoku paliva nic nebrání nemůže dojít ke vstřiku paliva. K tomu 
dojde až po uzavření odtokového potrubí. K tomu je určen ventil, který je součástí vstřikovací 
jednotky. Uzavírání ventilu je ovládáno elektromagnetem na základě signálů z elektronického 
řídicího modulu (ECM). Tento signál ovládací modul vydává na základě informací, kterých se 
mu dostává od snímačů na spalovacím motoru a též na základě požadovaného výkonu. 
Tím je zajištěna výkonu odpovídající dávka paliva, přesný počátek i konec vstřiku. Ke konci 
vstřiku dojde, jakmile přestane být elektromagnet napájen. Pak se opět otevře ventil na 
obtokovém potrubí a palivo ze vstřikovací jednotky se zpětným potrubím vrací do bloku 
sekundárního palivového filtru. V tomto bloku je umístěn ventil regulace tlaku v palivovém 
okruhu, který udržuje v celém systému předepsaný tlak. Z ventilu se palivo vrací potrubím zpět 
do palivové nádrže. Popis palivové nádrže je uveden v dalším textu. 
V palivovém okruhu je na levé straně motoru v bloku sekundárního palivového filtru zapojeno 
ruční pístové čerpadlo. Blok sekundárního palivového filtru je dále osazen čidlem teploty a 
tlaku paliva. 

Olejový okruh viz schéma v příloze 10 
Mazací systém spalovacího motoru, potažmo olej v něm, plní několik funkcí. Udržuje motor 
čistý, zabraňuje korozi, působí jako chladivo a snižuje otěr i opotřebení. Stav oleje je dobrým 
vodítkem k posouzení celkového stavu motoru. Působení nekvalitního nebo příliš znečištěného 
oleje se může nepříznivě projevit na stavu všech mazaných součástí. 
Mazaní spalovacího motoru je tlakové oběhové. Cirkulaci oleje v okruhu zajišťuje zubové 
čerpadlo hnané ozubenými koly od rozvodových kol. Mazací olej se čerpá ze spodní části 
motorové skříně, která je uzpůsobena jako olejová vana. Čerpadlo je na výtlaku oleje vybaveno 
redukčním ventilem tlaku, který zajišťuje, aby nedošlo k překročení maximální hodnoty tlaku 
v olejovém systému motoru. 

Z čerpadla, které je umístěné přímo v olejové vaně, je pak olej vytlačován do olejového chla-
diče, kde se ochlazuje tím, že předává teplo procházející chladicí kapalině. Dále je olej veden 
do olejového filtru a poté se potrubím a vrtáním dostává ke všem mazaným místům ve 
spalovacím motoru. Od olejového filtru je samostatná větev, kterou se přivádí olej k mazání 
turbodmychadla. Po průchodu všemi mazanými místy, včetně turbodmychadla, se olej vrací 
zpět do olejové vany. 

V olejovém okruhu jsou na chladiči oleje a olejovém filtru instalovány obtokové ventily, které 
zajišťují dostatečný průtok oleje k mazaným místům v případě, že je viskozita oleje příliš 
vysoká nebo došlo k zanesení olejového chladiče nebo vložek olejového filtru. Dále je v 
obvodu snímač tlaku, který dává informaci o stavu olejového filtru a oleje. Pokud je zjištěna 
nižší než nastavená hodnota tlaku oleje, dojde k okamžitému zastavení spalovacího motoru, 
čímž se předchází jeho případnému poškození. 
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Hladina oleje musí být v olejové vaně udržována tak, aby nepřesáhla značku „FULL“ na 
olejové měrce. Pokud bude hladina výše, než je uvedená značka, mohlo by dojít k ponoření 
klikové hřídele. To by mohlo způsobit vytváření bublin, které zhoršují mazací schopnosti oleje, 
nedostatečné chlazení pístů, vytečení oleje ze systému odvětrání klikové skříně a opotřebení 
vložek válců. Dalším důsledkem může být zvýšená spotřeba paliva, která způsobí ukládání 
spalin na pístech a ve spalovacím prostoru válců, vysoký tlak v klikové skříni a další problémy. 
Jestliže je tedy hladina oleje výše, než ukazuje měrka, je nutné část oleje okamžitě vypustit. 

Vypuštění oleje se provede pomocí vypouštěcího ventilu připojeného potrubím k olejové 
vaně. Při vypouštění celé olejové náplně (výměna oleje) je žádoucí, aby byl olej teplý, jinak v 
olejové vaně zůstanou částice rozptýlené v oleji a ty můžou poté znečistit nový olej. Plnění 
olejové vany se děje nalévacím otvorem z levé strany motoru. 

Ke kontrole hladiny oleje v olejové vaně je určena olejová měrka, která je umístěna na levé 
straně spalovacího motoru. Pokud je měřena hladina oleje při chodu spalovacího motoru, musí 
se před tím snížit otáčky motoru na hodnotu volnoběžných otáček. Minimální i maximální 
povolená hladina oleje je na měrce označena ryskou s nápisem: 

- „ADD“ - doplnit olej 
- „FULL“ - plná nádrž 

Při provozu spalovacího motoru musí být hladina oleje v olejové vaně mezi těmito značkami. 

Chladicí okruhy viz schéma v příloze 11 
Chlazení spalovacího motoru je přetlakové kapalinové, s uzavřeným oběhem a bypassem. 
Tvoří jej vodní čerpadlo, ventilátor, termoregulační ventil, kombinovaný chladič a vyrovnávací 
nádrž. Součástí okruhu je topný agregát, který umožňuje předehřev spalovacího motoru. 
Originální, horizontálně dělený, kombinovaný chladič Caterpillar je umístěn v přední části 
kapoty před spalovacím motorem. Kombinovaný chladič se skládá z chladiče kapaliny 
spalovacího motoru typu voda – vzduch (spodní část chladiče) a chladiče plnicího vzduchu 
typu vzduch – vzduch (horní část chladiče). Chladicí vzduch je nasáván z čela motorové 
kapoty přes žaluzie a po průchodu chladičem je vyfukován ven z kapot. Průtok vzduchu 
zajišťuje ventilátor poháněný od volného konce klikového hřídele spalovacího motoru. 
Podrobnější popis chladicího okruhu spalovacího motoru je uveden v kapitole 3.4. 

Okruh plnicího vzduchu a výfukových plynů viz schéma v příloze 12 
Vzduch je do spalovacího motoru vháněn pomocí turbodmychadla. Turbodmychadlo se 
skládá z turbíny a dmychadla, umístěném na společném hřídeli. Turbína je poháněna 
výfukovými plyny ze spalovacího motoru, čímž je roztáčeno i dmychadlo, které přes chladič 
plnicího vzduchu vhání vzduch do spalovacího prostoru válců motoru. Plnicí vzduch je do 
turbodmychadla nasáván přes sací filtr, který je zavěšen na konzole v prostoru alternátorové 
kapoty. Přívod vzduchu k sacímu filtru je z pravé strany lokomotivy přes žaluzie s filtrem. S 
turbodmychadlem v motorové kapotě je sací filtr propojen pružným potrubím. 
Po průchodu plnicího vzduchu turbodmychadlem je tento stlačený a ohřátý vzduch veden 
potrubím do mezichladiče plnicího vzduchu. Ten je součástí kombinovaného chladiče 
spalovacího motoru. Tento chladič chladí jak chladicí kapalinu spalovacího motoru, tak plnicí 
vzduch. Pro chlazení plnicího vzduchu je určena horní polovina chladiče (typ vzduch – 
vzduch), který je tak horizontálně rozdělen na dvě části. 
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obr. 8: Teplovodní agregát pro předehřev spalovacího motoru 

 
obr. 9: Elektronický řídicí modul spalovacího motoru (ECM) 

1 - elektronický řídicí modul 
2 - startér 
3 - systém odvětrání klikové skříně 

(3) 
 (1) 

(2) 

1 - filtr mazacího oleje spalovacího motoru 
2 - chladič mazacího oleje 
3 - teplovodní agregát pro předehřev spalovacího motoru 

(3) 

(2) 

(1) 
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Po ochlazení v chladiči je plnicí vzduch rozváděn potrubím k sacím ventilům jednotlivých hlav 
válců. Sací ventily jsou vždy dva na každé hlavě, což platí i pro ventily výfukové. Ovládání 
ventilů je od rozvodu (OHC), který zajišťuje jejich otevírání a zavírání. Součástí rozvodu je 
vačkový hřídel s pohonem, vahadla, ventilové pružiny s příslušenstvím a ventily. 
Výfukové plyny jsou ze spalovacího prostoru každého válce vyvedeny prostřednictvím 
výfukových ventilů do výfukového potrubí. Toto potrubí odvádí plyny nejkratší cestou ze 
spalovacího motoru. Výfukové potrubí je zaústěné do turbodmychadla, kde výfukové plyny 
pohání turbínu a následně turbodmychadlo opouští přes tlumič výfuku a komín do ovzduší. Ve 
výfukovém potrubí jsou mezi turbodmychadlem, tlumičem výfuku a výfukem vloženy 
kompenzátory tepelných dilatací a chvění spalovacího motoru. 
Na spalovací motor je dosazen systém odvětrání klikové skříně. Základní částí systému je 
odlučovač olejových par a sběrné potrubí. Odvětrávací otvor je umístěn v hlavě jednoho válce 
a prostřednictvím potrubí se z ní odvádějí olejové páry ze skříně motoru. Aby bylo odsávání 
par účinné je v celém systému vyvozen podtlak, a to jeho spojením se sáním turbodmychadla 
(za sacím filtrem). Olejový kondenzát z odlučovače je odváděn zpět do olejové vany. 

Elektrický systém spalovacího motoru viz list 80 přílohy 7 
Elektrický systém spalovacího motoru se skládá z těchto hlavních komponentů: 
- elektronický řídicí modul (ECM), 
- DC/DC měnič (2x), 
- zadávací převodník otáček (RSC) + oddělovací převodník, 
- elektrické rozvody. 

Komunikaci elektronického regulátoru lokomotivy se spalovacím motorem zajišťuje zadávací 
převodník otáček (RSC). Ten dostává od elektronického regulátoru přes oddělovací převodník 
povely ve formě proměnné hodnoty proudu v rozmezí cca 5,1 až 20 mA. Tato hodnota je přímo 
úměrná požadovaným otáčkám v rozmezí 650 až 1 800 ot./min. 

Zadávací převodník tento požadavek předá do elektronického řídicího modulu (ECM). Tento 
modul je srdcem systému spalovacího motoru a řídí chod celého spalovacího motoru. 
Elektronický řídicí modul ovládá dávkování paliva vstřikovacími čerpadly, tak aby byly spl-
něny požadované hodnoty otáček a výkonu. Modul dále zajišťuje sledování všech důležitých 
hodnot od čidel umístěných na spalovacím motoru i jeho ochranu v případě mimořádných 
provozních stavů. To zajišťuje monitorovací systém, spouštěný po přivedení napájecího napětí 
do elektroniky motoru. 
Pokud monitorovací systém zjistí, že došlo k nedovolenému stavu nebo překročení dovolených 
hodnot, provede varování obsluhy, omezení výkonu nebo zastavení spalovacího motoru. Každá 
takováto událost je zapsána do paměti řídicího modulu (ECM). K dalšímu vyhodnocení 
problému slouží diagnostika spalovacího motoru. Elektronický modul je umístěn do pouzdra, 
které je umístěné na levou stranu spalovacího motoru. Zde je i přívod paliva do modulu, které 
svou cirkulací zajišťuje neustálé ochlazování elektronických prvků. 
Napájení celého systému spalovacího motoru zajišťují dva napájecí měniče DC/DC, které 
zajišťují dodávku stejnosměrného napětí o stabilizované hodnotě 24 V. 
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Palivová nádrž 

Na lokomotivu jsou dosazeny dvě palivová nádrže. Nádrže jsou vzájemně spojené trubkou, 
čímž tvoří ucelený prostor pro palivo o celkovém objemu 1 200 litrů. Každá nádrž je umístěna 
z jedné strany hlavního rámu, kde jsou vytvořeny prostory pro její zavěšení a také pro umístění 
akumulátorových baterií. Díky tomuto uložení nádrží na lokomotivě je sníženo riziko jejich 
poškození, jelikož jsou před poškozením chráněny příčníky hlavního rámu. 
Konstrukce obou nádrží je provedena jako svařenec z ocelových plechů. Na nádrži jsou 
přivařeny čtyři konzoly sloužící pro zavěšení lan při manipulaci s nádrží. Dále je na nádrži 
umístěno nalévací hrdlo s odvzdušňovacím ventilem. Na vnějším boku nádrže se nachází dva 
prohlížecí otvory. Dno nádrže je opatřeno jedním vypouštěcím ventilem se zátkou. Vypouštění 
paliva a kalu se provádí pomocí hadice se šroubením, která se našroubuje na zmiňovaný 
vypouštěcí ventil. Po našroubování vypouštěcí hadice, nadzdvihne přivařený čep těsnicí 
kuličku, čímž umožní palivu odtékat. Po odšroubování vypouštěcí hadice se tento otvor opět 
uzavře a našroubuje se zpět uzavírací zátka. 
Množství paliva lze kontrolovat přímo na nádrži pomocí optického stavoznaku, nebo z kabiny 
strojvedoucího pomocí elektronického ukazatele paliva v nádrži. Informaci o výši hladiny 
předává ukazateli snímač, umístěný v jedné palivové nádrži. 

3.4 Skupina 40 – Chlazení a vytápění 

Chlazení spalovacího motoru viz schéma v příloze 11 

Chlazení spalovacího motoru Caterpillar C 15 je rozděleno na dva okruhy. První okruh je 
kapalinový a jeho prostřednictvím je ochlazován plášť spalovacího motoru a mazací olej. 
Druhým okruhem je chlazen plnicí vzduch po výstupu z turbodmychadla. 
K ochlazování jak chladicí kapaliny, tak plnicího vzduchu, slouží kombinovaný chladič. Jedná 
se o dvouokruhový, horizontálně dělený chladič firmy Caterpillar, který je umístěn v čele 
motorové kapoty v podélné ose lokomotivy. Kombinovaný chladič se skládá z chladiče 
kapaliny spalovacího motoru typu voda – vzduch (spodní část chladiče) a chladiče plnicího 
vzduchu typu vzduch – vzduch (horní část chladiče). Chladicí vzduch je nasáván přes žaluzie v 
čele motorové kapoty a po průchodu chladičem je vyfukován ven z kapoty. Průtok vzduchu 
zajišťuje ventilátor poháněný od volného konce klikového hřídele spalovacího motoru. 

Pohyblivé žaluzie před kombinovaným chladičem jsou ovládány pneumaticky, prostřednictvím 
vzduchového válečku. Vpouštění nebo vypouštění vzduchu z válečku zajišťuje EPV, který 
dostává povely od elektronického regulátoru. Ten sepne napájení ventilu v těchto případech: 
- bude zadán poměrný tah rovný nebo větší než 60 % v režimu „JÍZDA“, 
- teplota chladicí kapaliny spalovacího motoru bude větší než 89 °C (vypne při 86 °C). 

Informaci o teplotě chladicí kapaliny spalovacího motoru získává elektronický regulátor ze 
snímače, umístěného v chladicím okruhu spalovacího motoru. Otevření žaluzií je též možné 
zajistit ručně, a to pomocí přepínače, umístěného na panelu elektrického rozváděče. 

Cirkulaci chladicí kapaliny v okruhu kapalinového chlazení zajišťuje odstředivé čerpadlo, 
hnané prostřednictvím ozubených kol od klikového hřídele spalovacího motoru. Toto čerpadlo 
je umístěné na čele spalovacího motoru v jeho levé dolní části. Zde je i přívod ochlazené 
chladicí kapaliny z kombinovaného chladiče. Čerpadlo odsud kapalinu nasává a vytlačuje ji do 
chladiče mazacího oleje, situovaného na pravou stranu spalovacího motoru. Po prostupu 
olejovým chladičem postupuje chladicí kapalina dále do bloku a k jednotlivým hlavám válců 
spalovacího motoru. 
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Všechny hlavy jsou vzájemně propojeny sběrným potrubím, kterým je ohřátá chladicí kapalina 
odváděna zpět do kombinovaného chladiče. Na potrubí do chladiče je připojen bypass, který 
při nízké teplotě chladicí kapaliny zamezuje jejímu vstupu do kombinovaného chladiče. Tím je 
sníženo množství cirkulující chladicí kapaliny, která tak obíhá mimo kombinovaný chladič 
pouze spalovacím motorem a chladičem oleje. Výsledkem je rychlejší ohřev chladicí kapaliny 
a tedy i spalovacího motoru na provozní teplotu. Po dosažení předepsané provozní teploty 
termoregulační ventil postupně otevírá přívod chladicí kapaliny do kombinovaného chladiče, 
čímž se postupně zvyšuje množství kapaliny obíhající chladičem až na maximální množství. 
Na chladicí okruh je připojena vyrovnávací nádrž, která je umístěna na konzole, uložené na 
spalovacím motoru. Na nádrži je umístěn přetlakový ventil, kterým se provádí plnění této 
nádrže a i celé chladicí soustavy. Do vyrovnávací nádrže jsou přivedena potrubí, která slouží 
k odvzdušnění celého chladicího okruhu. Tato potrubí jsou na okruhu tři, přičemž jsou 
připojena u termoregulačního ventilu na spalovacím motoru, na potrubí přivádějící chladicí 
kapalinu do kombinovaného chladiče a na tento chladič. Množství kapaliny v nádrži lze 
kontrolovat prostřednictvím stavoznaku. Součástí nádrže je i snímač hladiny, který při 
nedostatku chladicí kapaliny předává tuto informaci do řídicího modulu motoru. 
V celém chladicím okruhu jsou umístěné tři vypouštěcí ventily, které jsou umístěné tak, aby při 
vypouštění chladicí kapaliny došlo k jejímu dokonalému vypuštění z celého okruhu. Pokud by 
byl uzavřen některý z uzavíracích ventilů v chladicím okruhu, lze vypustit po otevření jen 
některého z vypouštěcích kohoutů pouze část okruhu. 

Přetlaková chladicí soustava je navržena pro okolní teplotu +40 °C. Standardní chladicí 
kapalina Caterpillar je určena pro použití v rozmezí okolních teplot –37 °C až do +112 °C a má 
antikorozní vlastnosti. 
Na chladicí okruh spalovacího motoru je připojen topný agregát pro předehřev spalovacího 
motoru. Dále je sem zapojena větev, která slouží k vytápění kabiny strojvedoucího a tempero-
vání pneumatického bloku (viz popis v dalších kapitolách). 

Chlazení trakčních motorů 

Vzduch pro chlazení trakčních motorů je dodáván jedním ventilátorem. Ventilátor je umístěn 
ve střední části hlavního rámu (na spodní straně horního plechu) a přes filtry nasává vzduch 
z prostoru podstavce kabiny, který je součástí hlavního rámu. Nasátý vzduch je z ventilátoru do 
trakčních motorů veden vzduchovody v hlavním rámu a chladicími měchy, které umožňují 
pružné spojení vzduchovodů s trakčními motory. Ventilátor je poháněn elektromotorem, jehož 
stator je přírubově připojen na skříň ventilátoru. 

Ventilace je uvedena do chodu ihned po spuštění spalovacího motoru. Jedná se o „volnoběžný“ 
chod ventilace, při kterém je motor ventilátoru napájen z pomocného dynama napětím, které je 
úměrné volnoběžným otáčkám spalovacího motoru. Při přechodu do režimu „JÍZDA“ je motor 
ventilace napájen též proměnným napětím, jehož napětí je úměrné otáčkám spalovacího 
motoru. Při režimu „EDB“ jsou motory ventilátorů napájeny kombinovaně, částečně z 
pomocného dynama a z úbytku napětí na brzdovém odporníku. 

Při závadě na ventilátoru trakčních motorů je zásadně omezen provoz lokomotivy. Dovoleno je 
nouzové dojetí s tím omezením, že proud, protékající trakčními motory, nepřesáhne hodnotu 
200 A. Tato hodnota je omezena elektronickým regulátorem. Ten též zablokuje buzení 
pomocného dynama a možnost použití elektrodynamické brzdy. Při jejím použití se 
automaticky aktivuje brzda parkovací. 
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Chlazení brzdového odporníku 

Brzdový odporník je chlazen vzduchem dodávaným vlastním ventilátorem, jehož pohon zajiš-
ťuje elektromotor, napájený úbytkem napětí na části brzdového odporníku. Otáčky ventilátoru 
jsou tak přímo úměrné nastavenému brzdovému stupni. Chladicí vzduch je nasáván z boku 
kapoty přes trvale otevřené žaluzie a vyfukován střechou kapoty přes uzavíratelné žaluzie. 

Ovládání otevírání žaluzií zajišťuje elektronický regulátor, který vydá povel k jejich otevření, 
jakmile kotevní proud trakčním motorem dosáhne hodnoty 100 A a trvá déle než 5 sekund. 
K zavření žaluzií dochází 30 sekund po poklesu kotevního proudu pod 50 A. V případě potřeby 
lze žaluzie otevřít ručně pomocí přepínače, který je umístěn na panelu elektrického rozváděče. 

Chlazení trakčního usměrňovače 

Trakční usměrňovač je chlazen vzduchem, jehož proudění zajišťuje trojice ventilátorků 
poháněných elektromotory. Ventilátorky jsou součástí trakčního usměrňovače a tvoří s ním 
jeden konstrukční celek. Chladicí vzduch pro trakční usměrňovač je nasáván z prostoru 
elektrického rozváděče v zadní kapotě. 

Vytápění a klimatizace kabiny strojvedoucího 

Kabina strojvedoucího je vytápěna pomocí kaloriferů, odpadním teplem ze spalovacího motoru 
a doplňkově nezávislým teplovzdušným vytápěcím agregátem. 

Teplovodní topení kabiny zajišťují celkem čtyři, paralelně zapojené kalorifery, umístěné po 
dvou ve stupíncích pod pultem strojvedoucího. Jeden kalorifer v každém stupínku přímo vytápí 
kabinu a druhý ofukuje čelní sklo. Obvod kaloriferů je připojen na chladicí okruhu spalovacího 
motoru, od kterého je oddělen dvojicí uzavíracích kohoutů. Způsob napojení topného okruhu 
do chladicího okruhu spalovacího motoru, je nejlépe patrný ze schématu v příloze 11. 

Všechny kalorifery se uvádí do chodu jedním přepínačem, umístěným na panelu elektrického 
rozváděče. Následná regulace chodu se provádí dle nastavení teploty na regulátoru, který 
plynuje mění rychlost ventilátorů kaloriferů podle požadované teploty. 
Nezávislý teplovzdušný vytápěcí agregát Airtronic D4 slouží pro vytápění kabiny v době, 
kdy není v chodu spalovací motor. Topení je koncipováno pro rychlé vytopení prostor a 
vyznačuje se téměř okamžitým výstupem tepla po zapnutí agregátu. Přívod paliva 
k vytápěcímu agregátu zajišťuje palivové čerpadlo, které palivo nasává samostatným potrubím 
přímo z palivové nádrže. 

Větrání kabiny zajišťují dva stropní ventilátory, umístěné nad ovládacími pulty strojvedou-
cího. Ovládány jsou spínači na pultech strojvedoucího. Střecha kabiny je navíc realizována v 
úpravě „tropiko” s trvale odvětrávaným prostorem v rozměru celé plochy střechy. 
Pro zvýšení tepelné pohody při zvýšené teplotě okolí v letních měsících je kabina strojvedou-
cího vybavena klimatizací. Klimatizace je umístěna ve střeše kabiny. Kompresor klimatizace 
je umístěn v alternátorové kapotě. Pohon kompresoru je proveden klínovým řemenem 
z řemenice umístěné na volném konci hřídele trakčního alternátoru. Vedle trakčního alternátoru 
je kompresor i uložen, a to na konzole přivařené k mezirámu hnacího agregátu. 

Temperování pneumatického bloku viz schéma v příloze 11 

Do obvodu vytápění kabiny strojvedoucího je umístěn topný radiátor, který temperuje 
pneumatický blok. Radiátor je připojen paralelně ke kaloriferům a v jeho větvi je umístěn 
uzavírací kohout, jehož uzavřením lze temperaci vyřadit. Radiátor je též osazen vypouštěcím 
kohoutem a odvzdušňovací zátkou. 
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3.5 Skupina 50 – Pneumatická výzbroj 
Lokomotiva je vystrojena vzduchotlakovou brzdou systému DAKO-GP, pracující v režimu 
nákladním a osobním. Systém činnosti brzdy je třítlakový, tzn. že brzda pracuje v závislosti na 
okamžitých tlakových poměrech v hlavním potrubí, v rozvodovém vzduchojemu a v brzdo-
vých válcích. Použitý systém brzdy umožňuje stupňovité brzdění a odbrzďování. Maximální 
množství ovládacích komponentů je soustředěno do panelů, které umožňuje logické uspořá-
dání, zvyšuje přehlednost a zjednodušuje obsluhu i údržbu jednotlivých částí pneumatického 
obvodu. Hlavní technické údaje prvků brzdové výstroje jsou uvedeny v kapitole 2.2. 

Vzduchotlakovými brzdami jsou brzděny obě nápravy. Každé kolo vozidla je vybaveno 
pákovím s vlastním brzdovým válcem. Při běžném provozní brzdění fungují všechny brzdové 
válce stejně. Dva z nich jsou však doplněny pružinovým střadačem, který slouží k zajištění 
odstaveného vozidla. Rozmístění provozních přístrojů určených k ovládání brzdy a sledování 
provozních údajů je shodné na obou ovládacích pultech strojvedoucího. 
Lokomotiva je vybavena třemi systémy vzduchotlakových brzd, brzdou mechanickou 
pružinovou (střadačovou) a elektrodynamickou brzdou. Navíc je lokomotiva vybavena čisticím 
přítlakem brzdových zdrží, který slouží k očištění jízdních ploch kol. Brzdové systémy 
lokomotivy jsou: 
- samočinná vzduchotlaková brzda, 
- přímočinná vzduchotlaková brzda, 
- parkovací vzduchotlaková brzda, 
- střadačová pružinová zajišťovací brzda (náhrada ruční brzdy), 
- elektrodynamická brzda. 

Kompresor 3 DSK 100 

Pístový kompresor 3 DSK 100 je uložen vedle trakčního alternátoru na rámu, který je přivařen 
k rámu motorgenerátoru a na hlavním rámu lokomotivy je podepřen jedním pryžokovovým 
blokem. Uložení kompresoru je řešeno prostřednictvím napínací stoličky, která umožňuje 
seřizovat napnutí klínových řemenů. 

Kompresor je levotočivý a je poháněn z volného konce alternátoru třemi klínovými řemeny 
přes elektromagnetickou spojku EKA 25, která je nasazena na vstupním hřídeli kompresoru. 
Konstrukčně je proveden jako dvojstupňový řadový tříválec, rychloběžný, vzduchem chlazený 
stroj. Je sestaven z klikové skříně, klikového mechanismu, válců, souosých ventilů, speciálních 
hliníkových hlav, mezichladiče, ventilátoru, sacího koše, odlehčovacích ventilů, sacího a 
výtlačného potrubí, pojišťovacího ventilu, dochlazovače a tlumiče sání. 

Kompresor je osazen souosými ventily, které umožňují vysoké otáčky stroje. Vzhledem k 
vysokým tlakovým parametrům je stroj velmi intenzivně chlazen pomocí axiálního ventilátoru 
a úplné kapotáži hlav a válců. Následkem účinného chlazení, jsou i při vysokých tlacích 
provozní teploty v kompresoru mnohem nižší, než u strojů jiných provedení, což výrazně 
ovlivňuje funkci a životnost stroje i ventilů. 
Kompresor je vybaven vestavěným mezichladičem, dochlazovačem a tlumičem sání. Tlumič 
snižuje hlučnost asi o 13 dB a je připevněn třemi upínkami ke kapotě kompresoru a k přírubám 
potrubí. K hlavám kompresoru je upevněn pomocí převlečných matic. Do tlumiče jsou 
zabudovány sací koše, které zaručují správné čištění nasávaného vzduchu. 
Mazání kompresoru je provedeno tlakovým olejem olejovým čerpadlem, které je poháněno 
párem ozubených kol od klikového hřídele kompresoru. 
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Popis vzduchotlakových obvodů viz schéma v příloze 6 

Vzduchotlakové obvody lokomotivy pracují s více pracovními tlaky. Tlakový vzduch je na 
vozidle rozveden pomocí bezešvých trubek a vysokotlakových hadic s připojovacím 
šroubením. Zdrojem stlačeného vzduchu je pístový dvoustupňový kompresor 3 DSK 100 (1), 
který plní hlavní vzduchojemy. Kompresor je poháněn pomocí klínových řemenů z řemenice, 
uložené na volném konci hřídele trakčního alternátoru. Řemenice na hřídeli kompresoru je 
součástí elektromagnetické spojky EKA 25 (107), kterou se přerušuje chod kompresoru. 

Stlačený vzduch je z výstupního potrubí prvního stupně kompresoru veden potrubím, přes 
mezichladič, do sání druhého stupně. Potrubí mezistupně je vybaveno odlehčovacím ventilem 
(102), ovládaným tlakem mazacího oleje kompresoru. Pokud tedy kompresor nemá dostatečný 
tlak oleje (při rozběhu kompresoru, poruše mazání), ventil zůstává otevřen a vypouští vzduch 
do ovzduší. Tím je zajištěn rozběh kompresoru naprázdno. 
Jestliže tlak mazacího oleje nevzroste do 15 sekund po rozběhu kompresoru, je elektronickým 
regulátorem vyhlášena porucha kompresoru. Zároveň je vypnuta elektromagnetická spojka 
kompresoru, čímž se kompresor zastaví. Informaci o tlaku mazacího oleje získává elektronický 
regulátor od tlakového spínače (109), který při ztrátě tlaku rozepíná své kontakty. Tlak 
mazacího oleje je možné sledovat na dvojitém tlakoměru (106), který je k odlehčovacímu 
potrubí připojen přes uzavírací kohout (105). Na tomto tlakoměru (106) je možné sledovat i 
tlak vzduchu v potrubí mezistupně kompresoru, na které je tlakoměr připojen přes uzavírací 
kohout (104) a tlumič rázů (108). Na potrubí mezistupně je umístěn ještě pojišťovací ventil 
(103), seřízený na otevírací tlak 0,45 MPa. 
Na výstupním potrubí z kompresoru je umístěn pojišťovací ventil (3), seřízený na tlak 
1,1 ±0,01 MPa. Z něj je stlačený vzduch veden potrubím přes odolejovač (4), který se vypouští 
automaticky pomocí pneumaticky ovládaného vypouštěcího kohoutu (41). Jeho otevření 
provádí elektropneumatický ventil (751), řízený signály elektronického regulátoru. Odkalení je 
provedeno vždy po dobu přibližně 2 sekund, jakmile tlak vzduchu v napájecím potrubí 
(hlavních vzduchojemech) dosáhne hodnoty 0,95 MPa. 
Z odolejovače (4) proudí vzduch potrubím, přes zpětnou záklopku (5) a pojišťovací ventil (6), 
k dvojici paralelně spojených hlavních vzduchojemů (7, 8). Pojišťovací ventil je seřízen na tlak 
seřízeným na tlak 0,98 ±0,01 MPa, čímž chrání hlavní vzduchojemy, proti překročení jejich 
jmenovitého tlaku 1,0 MPa. Napájecí potrubí od kompresoru do prvního vzduchojemu (7) vede 
přímo. Do druhého vzduchojemu (8) je do potrubí vřazen přepouštěč (9), který otevírá při tlaku 
0,6 MPa. Propojovací potrubí vzduchojemů je vybaveno zpětnou záklopkou (10). 
Takové zapojení umožňuje dvoufázové plnění vzduchojemů. V první fázi je, z důvodu 
zkrácení doby k dosažení pohotovosti pro vyjetí vozidla, plněn pouze jeden vzduchojem na tlak 
0,6 MPa, který je potřebný pro provoz vozidla. Teprve pak, když je vozidlo připraveno 
k vyjetí, začne probíhat druhá fáze plnění. Při ní jsou oba vzduchojemy plněny na plný 
provozní tlak, který určuje tlakový spínač řízení chodu kompresoru (BP2) na brzdovém panelu 
(A). Při dosažení tlaku vzduchu vyšším jak 0,5 MPa v prvním vzduchojemu je možno, 
ovládáním panelového brzdiče DAKO-BSE (26), plnit hlavní potrubí a obvody brzd. Současně 
je již dostatečný tlak vzduchu pro technologickou potřebu vozidla (ovládání přístrojů). 
Stlačený vzduch z hlavních vzduchojemů (7, 8) je pro technologické účely vyveden napájecím 
potrubím na oba čelníky vozidla. Napájecí potrubí je na obou čelnících rozvětveno odbočnicí 
(451-2) a zakončeno spojkovými kohouty (471-4) s brzdovými spojkami (511-4) se zrcadlovou 
hlavicí. K zavěšení brzdových spojek, které nejsou využity k propojení napájecího potrubí, 
slouží jalové spojky (52) navařené na čelnících lokomotivy. 
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Z napájecího potrubí je stlačený vzduch přiveden samostatnými odbočkami k dalšímu provoz-
nímu zařízení lokomotivy. Konkrétně se jedná o odbočky k napájení těchto komponentů: 
1 - zásobní vzduchojem (16), 
2 - přístrojový vzduchojem (69), 
3 - brzdič samočinné brzdy DAKO-BSE (26), 
4 - brzdový rozváděč DAKO-CV1nD 10-L (40), 
5 - tlakové relé přímočinné a parkovací brzdy (19), 
6 - panely pneumatické výzbroje (A, C, D, E) – brzdový, střadačový, přístrojový, houkaček, 
7 - dvojité tlakoměry (351-2), 
8 - obvod mazání okolků. 

Některá z výše uvedených zařízení, jsou kromě toho připojena i na hlavní potrubí. Součástí 
pneumatických obvodů jsou ještě diagnostické přípojky (531-4), které slouží jako měřicí body 
pro případné připojení měřicích přístrojů. 

ad 1) Zásobní vzduchojem (16) o obsahu 50 litrů je při normálním provozu samočinné brzdy 
napájen z napájecího potrubí přes odbočku s kohoutem (111), zpětnou záklopku (121) a dýzu 
(15). Pro případ, že je lokomotiva přepravována ve vlaku, kdy není zaručeno doplňování 
napájecího potrubí plným tlakem, je možné plnit zásobní vzduchojem z potrubí hlavního. 
Tento způsob napájení je proveden odbočkou z hlavního potrubí s uzavíracím kohoutem (112) 
a zpětnou záklopkou (122). Pro možnost odstranění kondenzátu v zásobním vzduchojemu (16), 
je na něm umístěn ručně ovládaný odvodňovací kohout (161). 

ad 2) Přístrojový vzduchojem (69) o obsahu 25 litrů je na napájecí potrubí připojen přes 
uzavírací kohout (65), redukční ventil (66) nastavený na tlak 0,5 MPa a zpětnou záklopku (67). 
Na vstupním potrubí tohoto vzduchojemu je ještě umístěn kontrolní tlakoměr (68). Vzdu-
chojem je osazen ručně ovládaným odvodňovacím kohoutem (691). Vzduch z přístrojového 
vzduchojemu je rozveden do následujících částí lokomotivy. 
Prvním vývodem vzduchu je větev s uzavíracím kohoutem (74) a elektropneumatickým venti-
lem (88), která slouží k napájení dvojice vzduchových válečků (892-3). Ty po přivedení vzdu-
chu otevírají žaluzie, umístěné před kombinovaným chladičem spalovacího motoru. Ovládání 
žaluzií zajišťuje elektronický regulátor, který přivádí napájecí napětí na elektropneumatický 
ventil (88) – více viz kapitola 3.4. 

Druhou větví je vzduch z přístrojového vzduchojemu veden přes uzavírací kohout (711) a 
vzduchový filtr (72), pro použití v elektrickém rozváděči. Zde je potrubí rozvětveno a napájí 
následující zařízení: 
- přepínač směru, 
- rezervní vývod vzduchu opatřený uzavíracím kohoutem (712), 
- rozdělovač vzduchu (702) s elektropneumatickými ventily (731-4), využívající vzduch k 

ovládaní stykačů jízdy, brzdy a vykrácení brzdového odporníku. 
Třetí větví je přes uzavírací kohout (713) napájen druhý rozdělovač vzduchu (701). Na něj jsou 
připojeny tři elektropneumatické ventily (751-3), které prostřednictvím stlačeného vzduchu 
ovládají pneumatické odkalovací ventily. První elektropneumatický ventil (751) napájí pneu-
maticky ovládaný ventil (41), který odkaluje odolejovač (4). K jeho odkalování dochází vždy 
přibližně na 2 sekundy, jakmile tlak v hlavních vzduchojemech dosáhne hodnoty 0,95 MPa. 
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Zbylé dva ventily (752-3) ovládají odkalovací ventily, umístěné na hlavních vzduchojemech (7, 
8). Každý hlavní vzduchojem je osazen vždy dvojicí těchto odkalovacích ventilů (761-2, 771-2). 
Odkalovací ventily je možné ovládat buď automaticky nebo ručně. Při automatickém ovládání 
jsou otevírány vždy při rozběhu kompresoru. Ručně lze jímky odkalit přepnutím ovládacího 
přepínače na panelu elektrického rozváděče do příslušné polohy. Nouzově se dá odkalování 
ovládat rukojetí přímo na tělese odkalovacího ventilu. 
ad 3) Panelový brzdič samočinné brzdy DAKO-BSE (26) je k napájecímu potrubí připojen 
přes prachojem (133), uzavírací kohout (30), průtokoměr (62) a vzduchový filtr (28). K brzdiči 
jsou připojeny i dva samostatně umístěné vzduchojemy. Jedná se vzduchojem řídicí o obsahu 
2,5 litru (21) a vzduchojem nízkotlakého přebití (22) o obsahu 5 litrů (časovací vzduchojem). 
Dle tlakových změn v řídicím vzduchojemu se prostřednictvím rozvodového ventilu (součást 
brzdiče) mění i tlakové poměry v hlavním potrubí. Vzduchojem nízkotlakého přebití tvoří 
zásobník vzduchu pro řízení nízkotlakého přebití hlavního potrubí. 

Průtokoměr (62) spíná elektrický obvod kontrolky, umístěné na pultech strojvedoucího. Tato 
kontrolka signalizuje zvýšený průtok vzduchu brzdičem DAKO-BSE například při: 

- manipulaci s ovladačem brzdiče samočinné brzdy strojvedoucím při odbrzďování, použití 
nízkotlakého přebití nebo vysokotlakého švihu, 

- bez předchozí manipulace s ovladačem brzdiče strojvedoucím při poruchových stavech, 
například při roztržení vlaku, otevření záklopky záchranné brzdy, nadměrné netěsnosti ve 
vzduchových obvodech soupravy, atd., 

- po otevření kohoutů průběžného potrubí při plnění soupravy vozů. 
ad 4) Brzdový rozváděč DAKO-CV1nD 10-L (40) je na napájecí potrubí napojen přes 
vzduchový filtr (57). Z této odbočky proudí vzduch přes brzdový rozváděč a mezikus (54) do 
pomocného vzduchojemu (41) v případě, že tlak v rozvodovém vzduchojemu (42) je o 
0,02 MPa vyšší než tlak v pomocném vzduchojemu. Tím je zaručena celková nevyčerpatelnost 
brzdového systému. Pokud lokomotiva nemá napájecí potrubí zásobené vzduchem (například 
při přepravě ve vlaku), je pomocný vzduchojem napájen přes brzdový rozváděč (40) vzduchem 
z hlavního potrubí. Příslušenství vzduchového filtru (57) a pomocného vzduchojemu (41) tvoří 
ručně ovládaný odvodňovací kohout (411, 571), kterým lze vypustit nahromaděný kondenzát. 
ad 5) Tlakové relé přímočinné a parkovací brzdy (19) je na napájecí potrubí lokomotivy 
připojeno přes uzavírací kohout (24). Tlakové relé v závislosti na kolísání tlaku na výstupním 
potrubí z brzdového panelu (A), které je současně řídicím potrubím tlakového relé, plní nebo 
vyprazdňuje vzduchem brzdové válce – viz popis přímočinné brzdy a čisticího přítlaku 
brzdových zdrží. 

ad 6) Samostatnými odbočkami jsou na napájecí potrubí připojeny panely pneu výzbroje (A, 
C, D, E), na nichž jsou soustředěny prvky, které vzduchem napájí pomocná a brzdová zařízení. 
Soustředění prvků na panel umožňuje logické uspořádání, zvyšuje přehlednost a zjednodušuje 
obsluhu a údržbu jednotlivých částí. Na připojovací potrubí brzdového panelu (A) a panelu 
střadače (C), je umístěn vzduchový filtr (581-2), který zabraňuje zanášení jednotlivých prvků 
panelu nečistotami. 
Brzdový panel (A) je osazen elektropneumatickými ventily a přístroji přímočinné i dvoustup-
ňové parkovací brzdy, snímači tlaku a převodníky, jejichž účel je shrnut v příloze 6. 

Na panel střadačové brzdy (C) jsou soustředěny prvky sloužící k ovládání střadačové brzdy. 
Podrobnějšímu popis tohoto typu brzd je dále v textu věnována samostatná kapitola. 
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Panel houkaček (E) je osazen elektropneumatickými ventily pro napájení dvojice píšťal (801-2) 
a čtyř houkaček (811-2, 821-2). Píšťaly jsou zapojeny tak, že při jejich použití pískají obě 
současně. Naopak obvod houkaček je rozdělen dle směru jízdy, takže houkají vždy jen dvě 
houkačky ve směru jízdy. 
Přístrojový panel (D) je vybaven elektropneumatickými ventily pro napájení obvodu žaluzií 
EDB, obvodů pískování a jedním rezervním vývodem. Žaluzie EDB jsou ovládány vzduchovým 
válečkem (891) a jejich otevírání řídí elektronický regulátor. V případě potřeby však lze 
pomocí ovládacího spínače otevřít žaluzie ručně. 
Obvod pískování je složen ze čtveřice písečníků, které jsou součástí hlavního rámu lokomo-
tivy. Na každý písečník je umístěno písečníkové koleno (851-4), do něhož padá suchý písek 
vlastní vahou. Dále je písek dopravován stlačeným vzduchem, přivedeným do pískovacího 
kolena po sepnutí EPV. Vzduch v koleně čeří písek a vyfukuje ho prostřednictvím pryžových 
hadic (861-4) k dvojkolí. Pískováno je vždy jen první dvojkolí ve směru jízdy. 

ad 7) Dvojité tlakoměry (351-2) jsou připojeny přímo na napájecí potrubí. Tlakoměry jsou 
umístěné na ovládacích pultech strojvedoucího a zobrazují tlak v napájecím (červená ručka) i 
hlavním potrubí (černá ručka). 
ad 8) Obvod mazání okolků je na napájecí potrubí připojen přes uzavírací kohout (90) a 
upravovač vzduchu (91). Z něj je tlakový vzduch o hodnotě 0,5 MPa přiveden do zásobníku 
maziva (92) a současně do dvou dávkovacích čerpadel (931-2). Tlakový vzduch, přivedený do 
zásobníku, odtud mazivo vytlačuje do dávkovacích čerpadel, přesněji do jejich dávkovacích 
prostor. Jakmile čerpadla dostanou pokyn od elektronického regulátoru, sepnou elektromagnet 
a otevřou přívod vzduchu do dávkovacích prostor. Tento vzduch, který je sem přiveden 
samostatnou větví, po částečkách strhává mazivo z dávkovacích prostor a tato směs proudí 
potrubím k rozdělovačům (941-2) a jednotlivým tryskám (951-4) u okolků. 
 

 
obr. 10: Čelní pohled do pneumatického bloku 
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obr. 11: Náčrtek pneumatického bloku 

Vzduchojemy 
1 - střadačový (44) 
2 - rozvodový (42) 
3 - pomocný (41) 
4 - přístrojový (69) 
5 - zásobní (16) 
6 - řídicí (60) 
7 - řídicí DAKO-BSE (21) 
8 - nízkotlakého přebití (22) 
9 - časovací (22) 

Panely 
10 - brzdový (A) 
11 - houkaček (E) 
12 - přístrojový (B) 
13 - zabezpečení „bypass“ (B) 
14 - střadač (C) 
15 - brzdič DAKO-BSE (26) 
 
 

Přístroje 
16 - lokomotivní odbrzďovač (56) 
17 - brzdový rozváděč (40) 
18 - tlakové relé (17) 
19 - tlakové relé (19) 
20 - průtokoměr (62) 
21 - EPV (zleva: YV93 – YV95) 

Čísla napsaná v legendě do závorky, se shodují  
s čísly pozic dle pneu schématu v příloze č. 6. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) (8) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) (15) 
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(20) (21) 
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Samočinná vzduchotlaková brzda 

Samočinná (nepřímočinná, průběžná) brzda slouží pro brzdění lokomotivy a připojených vozů 
soupravy. Brzda je samočinná proto, že k zabrzdění dojde samočinně při jakékoli ztrátě 
vzduchu v hlavním potrubí vlaku, například jeho roztržením. Brzda je nepřímočinná proto, 
jelikož ji obsluha ovládá nepřímo regulací tlaku v hlavním potrubí. Použitý systém brzdy 
umožňuje stupňovité brždění i odbrzďování. 
Plnění a vyprazdňování brzdových válců (381-2, 391-2) je řízeno brzdovým rozváděčem (40) 
v závislosti na změnách tlaku vzduchu v hlavním potrubí. Brzdový rozváděč ovládá tlakové 
relé (17), které při plnění do brzdových válců vpouští vzduch ze zásobního vzduchojemu (16). 
Naopak při odvětrávání brzdových válců, uniká vzduch přes tlakové relé do ovzduší. 
Stlačený vzduch z napájecího potrubí vstupuje do elektricky ovládaného panelového brzdiče 
samočinné brzdy DAKO-BSE (26) přes prachojem (133), uzavírací kohout (30), průtokoměr 
(62) a vzduchový filtr (28). Brzdič DAKO-BSE přes své výstupní potrubí plní stlačeným 
vzduchem o jmenovitém tlaku 0,5 MPa hlavní (průběžné) potrubí lokomotivy. Výstupní 
potrubí z brzdiče je opatřeno vzduchovým filtrem (27), uzavíracím kohoutem (29) a trojhrdlou 
odkapnicí (48) s odkalovacím ventilem (481). 
Z odkapnice je hlavní potrubí vyvedeno na oba čelníky. Na každém čelníku je hlavní potrubí 
rozvětveno v prachojemech (131-2) a zakončeno spojkovými kohouty (461-4) s brzdovými 
spojkami (501-4), pro spojení s hlavním potrubím připojených vozidel. K zavěšení brzdových 
spojek, které nejsou využity k propojení hlavního potrubí, slouží jalové spojky (52), navařené 
na čelnících lokomotivy. 
Na hlavní potrubí je připojen brzdový rozváděč DAKO-CV1nD 10-L (40), který reaguje na 
tlakové změny vyvolané v tomto potrubí. Přes brzdový rozváděč a mezikus (54) se plní 
pomocný vzduchojem (41) a rozvodový vzduchojem (42). Pomocný vzduchojem se z této 
odbočky plní v případě, že lokomotiva nemá napájecí potrubí zásobené vzduchem (například 
při přepravě ve vlaku). Jinak je pomocný vzduchojem plněn vzduchem z napájecího potrubí. 

Brzdový rozváděč (40) je vybaven lokomotivním odbrzďovačem DAKO-OL2 (56). Jedná se 
o zařízení, které slouží k operativnímu snížení brzdicího účinku lokomotivy, během provoz-
ního brzdění vlaku. Při snížení tlaku v hlavním potrubí pod cca 0,32 MPa, nebo při 
rychločinném brzdění, zruší odbrzďovač DAKO-OL2 strojvedoucím zvolený stupeň odbrzdění 
lokomotivy a automaticky obnoví úplný účinek zabrzdění. 
Při každém úplném odbrzdění vlaku brzdičem samočinné brzdy, uvede odbrzďovač DAKO-
OL2 brzdu do pohotovostního stavu, což znamená, že při dalším zabrzdění bude brzdit i 
lokomotiva plnou hodnotou tlaku nastavenou brzdičem. Snížení brzdicího účinku je 
podmíněno opětovným použitím odbrzďovače DAKO-OL2. 
Na hlavní potrubí je připojen tlakový spínač blokování trakce (61), který předává informaci o 
tlaku vzduchu v potrubí do elektronického regulátoru. Jakmile tlak vzduchu dosáhne hodnoty 
0,48 MPa, spínač sepne a regulátor je tak informován o tom, že je v hlavním potrubí dostatečný 
tlak pro jízdu lokomotivy. Jestliže tlak v hlavním potrubí poklesne pod hodnotu 0,35 MPa (pod 
úroveň rychlobrzdy), spínač rozepne a elektronický regulátor na to zareaguje zablokováním 
možnosti jízdy výkonem a brzdění EDB. 
K hlavnímu potrubí je též připojen brzdový panel (A), konkrétně tlakový snímač (BP4), který 
zprostředkovává analogovou informaci o tlaku vzduchu v hlavním potrubí elektronickému 
rychloměru. 
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Odbočkami jsou na hlavní potrubí připojeny následující bezpečnostní prvky: 

- záklopka záchranné brzdy DAKO-AK6 (491) s rukojetí (492), 
- bezpečnostní šoupátko (101), před které je předřazen plombovaný uzavírací kohout (100), 
- dva nouzové ventily rychlobrzdy (631-2). 

Vozidlo činné, použité pro ovládání činnosti samočinné brzdy 
Ovladačem samočinné brzdy HH 222 (31, 32) se ovládá elektricky řízený brzdič samočinné 
brzdy DAKO-BSE (26). Ten v brzdicí poloze snižuje a v poloze odbrzďovací zvyšuje tlak 
vzduchu v hlavním potrubí. Brzdový rozváděč (40) na tlakové změny v hlavním potrubí 
reaguje a při poklesu tlaku v potrubí plní, nebo při růstu tlaku vzduchu vyprazdňuje, řídicí 
vzduchojem (60) o obsahu 2,5 litru. Řídicí vzduchem je tak plněn vzduchem v tlakovém 
intervalu 0 až 0,38 MPa, který se přes panel zabezpečení „bypass“ (B) přenáší i na řídicí 
potrubí tlakového relé DAKO-TR1 (17). 

Na panelu zabezpečení (B) jsou umístěny obvody pro řízení součinnosti samočinné brzdy a 
EDB. V případě, že lokomotiva brzdí EDB je přes elektronický regulátor sepnuta cívka 
součinnostní elektropneumatického ventilu (YV86), čímž ventil uzavře přívod vzduchu od 
brzdového rozváděče do tlakového relé (17) a zároveň řídicí potrubí tohoto relé odvětrá. 

Při nouzovém brzdění (pokles tlaku v hlavním potrubí pod 0,35 MPa – použití rychločinné 
brzdy, otevření záklopky záchranné brzdy, rozpojení hlavního potrubí) je zvolené odbrzdění 
pomocí elektropneumatického ventilu zrušeno elektronickým regulátorem a do řídicího potrubí 
tlakového relé nabíhá plný tlak, který se zprostředkovaně přenáší i do brzdových válců. 
Pro případ poruchy součinnostního elektropneumatického ventilu (YV86) je na panelu 
zabezpečení (B) umístěn bezpečnostní ventil, který se při poklesu tlaku vzduchu v hlavním 
potrubí pod 0,35 MPa otevře. Tím se obchází případně uzavřený (poškozený) součinnostní 
elektropneumatický ventil. Tlakovým vzduchem od brzdového rozváděče je pak tedy přes 
bezpečnostní ventil a dvojitou zpětnou záklopku naplněno výstupní potrubí z panelu 
zabezpečení, neboli řídicí potrubí tlakového relé. 
 

 

 
obr. 12: Panel zabezpečení „bypass“ 

1 - panel zabezpečení 
2 - bezpečnostní pneu ventil 
3 - součinnostní EPV (YV86) 
4 - dvojitá zpětná záklopka 
5 - uzavírací kohout 
6 - tlakový spínač (SP5) 
7 - tlakový snímač (BP6) 

Vyobrazená situace naznačuje poruchu 
součinnostního EPV (3). Ručně je uzavřen 
uzavírací kohout (5), který odvětrává řídící 
vstup bezpečnostního pneu ventilu (2). Ten 
je otevřen a přes dvojitou zpětnou záklopku 
(4) plní řídící potrubí tlakových relé. 

výstup z brzdového rozváděče 

řídící 
vstup 

tlakových 
relé 

hlavní 
potrubí 
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Na odbočce vedoucí z hlavního potrubí k řídicímu potrubí bezpečnostního ventilu je umístěn 
uzavírací kohout, který je možné v případě poruchy součinnostního elektropneumatického 
ventilu zavřít. Tím se uzavře přívod ovládacího vzduchu z hlavního potrubí k bezpečnostnímu 
ventilu a odvětrá se jeho řídicí potrubí. Bezpečností ventil je tak trvale otevřen a umožňuje 
průchod vzduchu z brzdového rozváděče na řídicí potrubí tlakových relé DAKO-TR1. 

Dále se na panelu zabezpečení (B) nachází tlakový spínač (SP5), nastavený na hodnotu 
0,03 MPa. Ten se při této hodnotě tlaku sepne a dává tak elektronickému regulátoru informaci 
o tom, že lokomotiva brzdí samočinnou brzdou (blokuje EDB). Na stejné potrubí je umístěn i 
snímač tlaku (BP3), který analogovou informaci o tlaku předává též elektronickému regulátoru. 

Tlak vzduchu vystupující z panelu zabezpečení (B) je přiveden na řídicí vstup tlakového relé 
(17). Tlakové relé při tlakových změnách v řídicím vzduchojemu (60), respektive ve svém 
řídicím potrubí, tyto změny kopíruje a ze zásobního vzduchojemu (16) plní brzdové válce nebo 
z nich vzduch vypouští. Vzduch od tlakového relé (17) do brzdových válců (381-2, 391-2) 
prochází přes dvojitou zpětnou záklopku (18) a uzavírací ventil (20). Dvojitá zpětná záklopka 
(18) odděluje potrubí samočinné brzdy od potrubí brzdy přímočinné a parkovací. 

Za dvojitou zpětnou záklopkou (18) a uzavíracím kohoutem (20) pokračuje potrubí přímo 
k brzdovým válcům (381-2, 391-2). Hodnota tlaku vzduchu v brzdových válcích je zobrazována 
černou ručkou na dvojitých tlakoměrech (361-2), umístěných na ovládacích pultech 
strojvedoucího. Červená ručka na tlakoměrech ukazuje tlak vzduchu ve střadačové části dvou 
brzdových válců (391-2). Dále jsou na tomto potrubí umístěny odbočky k ručním 
odbrzďovačům (371-2) brzdových válců a též je zde připojena větev, vedoucí k panelu střadače 
(C) – viz popis střadačové brzdy. 

Z potrubí vedoucího k brzdovým válcům je vyvedena odbočka k tlakovému spínači (SP3), 
který je umístěn na brzdovém panelu (A). Tento tlakový spínač slouží k získání signálu pro 
elektronický regulátor, že tlak v brzdových válcích vzrostl nad 0,03 MPa. Regulátor pak 
blokuje EDB, jelikož lokomotiva brzdí pneumaticky. 

Na potrubí k brzdovým válcům jsou dále připojeny dva ukazatele stavu brzdění (551-2). Tyto 
ukazatele jsou umístěny po obou stranách lokomotivy a signalizují stav v jakém se brzda 
nachází. Pokud jsou brzdové válce naplněny vzduchem (nezáleží zda od samočinné, 
přímočinné nebo parkovací brzdy), bude ukazatel červenou barvou signalizovat zabrzdění 
lokomotivy. Jestliže budou brzdové válce bez tlaku vzduchu, bude mít ukazatel zelenou barvu. 
Ukazatele jsou dvojité, takže zobrazují i stav střadačové brzdy. 

Vozidlo činné, nepoužité pro ovládání činnosti samočinné brzdy – např. postrk 
Jestliže je lokomotiva provozována jako vozidlo činné, ze kterého není ovládána samočinná 
brzda vlaku (například jízda na postrku, vložená lokomotiva, atd.), musí se ovladač samočinné 
brzdy přestavit do závěrné polohy „Z“. Brzdič DAKO-BSE v závěrné poloze uzavře spojení 
brzdiče s hlavním potrubím a vzduch do hlavního potrubí nepřivádí ani nevypouští. 

Samočinná brzda je tak řízena změnami tlaku vzduchu v hlavním potrubí, které vznikají od 
jiného zdroje, například od brzdiče přípřežní lokomotivy. Při správné činnosti vozidla není 
třeba pro tento režim žádné další manipulace. Možnost zastavení soupravy je v tomto režimu 
zachována. 
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Přímočinná vzduchotlaková brzda 

Přímočinná (lokomotivní) brzda slouží pro brzdění samotné lokomotivy. Brzda je ovládána 
ovladači HH 226 (33, 34), jejichž prostřednictvím je přiváděno napájecí napětí na dva 
elektropneumatické ventily (brzdicí, odbrzďovací). Ty pak řídí vpouštění a vypouštění vzduchu 
do obvodu přímočinné brzdy. Tyto ventily jsou společně se zařízením parkovací brzdy a 
čisticího přítlaku brzdových zdrží, umístěny na brzdovém panelu (A). Na panelu se nachází i 
redukční ventil, který upravuje tlak vzduchu z hlavních vzduchojemů na hodnotu 0,4 MPa, což 
je maximální tlak v obvodu přímočinné brzdy. 
Brzdicí účinek přímočinné brzdy je způsoben odpojením napájení brzdicího i odbrzďovacího 
ventilu, což se děje při přestavení ovladače přímočinné brzdy do brzdicí polohy. Jakmile se 
ocitne odbrzďovací ventil bez napájení, uzavře se, čímž zabraňuje vypouštění vzduchu 
z obvodu přímočinné brzdy. Naopak nenapájený odbrzďovací ventil do obvodu přímočinné 
brzdy vzduch vpouští. 

V závislosti na době nastavení ovladače přímočinné brzdy do brzdicí polohy je tedy 
regulováno množství vzduchu, kterým se přes dvojitou zpětnou záklopku (součást brzdového 
panelu), plní řídicí potrubí tlakového relé (19) a časovací vzduchojem (23) o obsahu 1 litr. 
Tlakové relé kopíruje tlakové změny v řídicím potrubí a podle těchto změn plní vzduchem 
brzdové válce (381-2, 391-2). 
Při odbrzďování do obvodu brzdicí ventil nevpouští žádný vzduch a zároveň ho odbrzďovací 
ventil vypouští z řídicího potrubí tlakového relé a časovacího vzduchojemu. Na to reaguje 
tlakové relé, které následně vypouští vzduch z brzdových válců. 
Tlakový vzduch z napájecího potrubí je do tlakového relé (19) přiveden přes uzavírací kohout 
(24). Ten slouží k uzavření přívodu vzduchu například v situaci, kdy je lokomotiva tažena ve 
vlaku jako vagón. Přes tlakové relé přímočinné brzdy je vzduch veden dále k dvojité zpětné 
záklopce (18), odkud směrem k brzdovým válcům používá shodné potrubí jako v případě 
samočinné brzdy. Stejně tomu je i v případě tlakoměrů (361-2), které zobrazují tlak vzduchu 
v brzdových válcích i při použití přímočinné brzdy. 
Na řídicí potrubí tlakového relé přímočinné brzdy je připojen tlakový spínač (SP8), který je 
součástí brzdového panelu (A). Spínač je nastavený na tlak 0,15 MPa a slouží pro režim 
automatické výluky zařízení kontroly bdělosti. Ve stavu kdy je přímočinná brzda zabrzděna, 
není potřeba vybavovat kontrolu bdělosti. 

Parkovací brzda 

Parkovací brzda je brzdou provozní, záskokovou, účinkující při ztrátě brzdového účinku nebo 
poruše brzdy elektrodynamické. Parkovací brzda je uváděna do činnosti při poruše EDB v 
průběhu elektrodynamického brzdění. Dále v případě, kdy skutečná hodnota brzdového proudu 
procházejícího kotvami trakčních motorů, nedosahuje hodnoty odpovídající právě zvolenému 
brzdovému výkonu, což nastává především v důsledku poklesu rychlosti vozidla v okamžiku 
těsně před zastavením. U zastavovacího režimu jde o rychlost 2 km/h, u spádového o 5 km/h. 
Parkovací brzda je dvoustupňová a využívá zařízení i vzduchových obvodů pneumatické 
brzdy. Brzda pracuje v prvním stupni s tlakem vzduchu cca 0,1 – 0,15 MPa (odpovídající 
zadání do 50 % celkového výkonu EDB) nebo ve druhém stupni s tlakem vzduchu cca 0,25 – 
0,3 MPa (odpovídající zadání nad 50 % celkového výkonu EDB). Podle zadaného poměrného 
tahu, spíná elektronický regulátor napájení příslušného EPV parkovací brzdy, které jsou 
umístěny na brzdovém panelu (A). Z něj je pak vzduch veden k tlakovému relé (19), které plní 
nebo vyprazdňuje brzdové válce (381-2, 391-2), obdobně jako při použití přímočinné brzdy. 
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Střadačová brzda 

Střadačová brzda je brzdou nouzovou a zajišťovací, která je prvotně určena k zajištění vozidla 
proti samovolnému pohybu po jeho odstavení. Současně též umožňuje nouzové zabrzdění 
vozidla při poruše vzduchových brzd a elektrodynamické brzdy. Střadač je pružinová část 
pneumatického brzdového válce (391-2), u něhož je brzdicí síla vyvozena činností pružiny. 
K odbrzdění je tedy nutné stlačeným vzduchem působícím na píst překonat sílu střadačové 
pružiny. 

Brzdění střadačovým pneumatickým válcem je lineární, mající charakter brzdění normálním 
brzdovým válcem. Brzdění střadačem (pružinovou částí brzdového válce) je dvoustavové 
odbrzděno – zabrzděno. Střadačový válec je ovládán pomocí přístrojového panelu střadače (C), 
který je připojen na napájecí a hlavní potrubí. Z napájecího potrubí je přes filtr (582), kohout 
(K1) a zpětnou záklopku plněn zásobní vzduchojem střadače (44). Na tomto vzduchojemu je 
umístěn ručně ovládaný odvodňovací kohout (441). 

Ze zásobního vzduchojemu střadače (44) je přes redukční ventil, snížen tlak vzduchu na 
hodnotu 0,55 MPa a přiveden na elektropneumatický ventil (YV30) odbrzdění střadače. 
Jakmile je požadováno odbrzdění střadače, přivede se napájecí napětí na tento ventil a ten pak 
přes dvojitou zpětnou záklopku a uzavírací kohouty (K3, 99), naplní vzduchem potrubí plnění 
střadačové brzdy, čímž střadač odbrzdí. 
Hodnotu tlaku vzduchu ve střadači je možné sledovat na dvojitých tlakoměrech (361-2), které 
jsou připojeny na plnicí potrubí střadače. Tlakoměry jsou umístěny na ovládacích pultech 
strojvedoucího a červená ručka na nich zobrazuje hodnotu tlaku ve střadači a černá v tlak 
brzdovém válci. 

Na plnicí potrubí střadače jsou ještě připojeny dva ukazatele stavu zabrzdění (551-2). Tyto 
ukazatele jsou umístěny po obou stranách lokomotivy a signalizují stav v jakém se střadač 
nachází. Pokud je střadač naplněn vzduchem bude ukazatel zelenou barvou signalizovat 
odbrzdění střadače. Jestliže budou brzdové válce bez tlaku vzduchu, bude mít ukazatel 
červenou barvu, která značí zabrzdění střadače. Ukazatele jsou dvojité, takže zobrazují i stav 
zabrzdění některé ze vzduchotlakových brzd (tlak v brzdových válcích). 

Na přístrojovém panelu střadačové brzdy (C), mezi dvojitou zpětnou záklopkou a uzavíracím 
kohoutem (K3), je připojen tlakový spínač (SP7), který dává do elektronického regulátoru 
informaci o zabržděné (odvětrané) střadačové brzdě. Na kontakty tohoto spínače je připojena i 
signalizace činnosti střadače. Ta je provedena pomocí prosvětleného ovládacího přepínače 
střadače, který je umístěn na panelu elektrického rozváděče v kabině strojvedoucího. Svítící 
kontrolka přepínače signalizuje zabrždění střadače. Kontrolka zhasne jakmile tlak vzduchu ve 
střadači stoupne nad hodnotu 0,42 MPa, což je stav kdy je střadač již odbrzděn. 
V případě, že je střadačová část brzdového válce odvětrána (zabrzděna) a do pneumatické části 
střadačového brzdového válce je činností samočinné nebo přímočinné brzdy vpuštěn stlačený 
vzduch, mohlo by dojít ke zvýšení brzdicí síly, vyvozované oběma částmi střadačového 
brzdového válce. Součet sil by mohl dosáhnout takové hodnoty, že by došlo k deformaci 
některé mechanické části brzdy. K zamezení tohoto jevu je současně s plněním pneumatické 
části brzdového válce plněna přes dvojitou zpětnou záklopku a uzavírací kohouty (K3, 99) i 
střadačová část brzdového válce. Tlak vzduchu působí proti síle pružiny střadače a síly 
vyvozované jednotlivými částmi brzdového válce se tak ruší a nemůže dojít k poškození 
střadače. 
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obr. 13: Střadačový brzdový válec s aretačním čepem pro nouzové odbrzdění 

 
obr. 14: Panel střadače 

1 - zpětná záklopka 
2 - redukční ventil (0,55 MPa) 
3 - tlakový spínač (SP7) 

(1) 

(2) 
 

(6) 
 

(4) 
 

(5) 
 

(7) 
 

(3) 
 

4 - uzavírací kohout (K1) – vstupní 
5 - uzavírací kohout (K3) – výstupní 
6 - elektropneumatický ventil (YV30) 
7 - dvojitá zpětná záklopka 
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Pro nouzové účely je obvod střadače doplněn o vzduchovou pumpu (98) s tlakoměrem, která 
ručním napumpováním umožňuje odbrzdění střadače. V této větvi je zapojen ještě uzavírací 
kohout (97) a zpětná záklopka (96). V případě, že je nutné použít tohoto způsobu k naplnění 
střadače je nezbytné otevřít uzavírací kohout před vzduchovou pumpou (96) a naopak uzavřít 
kohout (99). Po naplnění střadače se musí tyto kohouty uvést zpět do původního stavu. 

V případě nutnosti odbrždění střadačové brzdy v okamžiku, kdy není v pneumatickém systému 
lokomotivy dostatečná zásoba vzduchu, lze provést odbrzdění střadačové brzdy postupem pro 
nouzové odbrzdění. To provedete zatáhnutím za aretační čep, umístěný na střadačovém 
brzdovém válci. Zatažením za tento čep se vyřadí pružinová část střadačového válce z činnosti 
a ten se pak chová jako klasický brzdový válec. 
Aktivaci střadačového válce do normálního provozu uskutečníte ovládacím přepínačem 
střadače, umístěným na panelu elektrického rozváděče v kabině. Jeho přepnutím do odbrzděné 
polohy (poloha „1“) se naplní střadačová část brzdového válce vzduchem. Po dosažení 
potřebného tlaku, který je signalizován zhasnutím prosvíceného ovládacího přepínače střadače, 
přepněte tento ovladač do nulové (zabrzděné) polohy. Tím je střadač aktivován a dále se chová 
jako před použitím nouzového odbrzdění. 
V případě, že nouzového odbrzdění použijete při přípravě na jízdu nečinné lokomotivy ve 
vlaku, je nutné abyste neopomenuli uzavřít kohout (K3), umístěný na panelu střadačové brzdy. 
Pokud tento kohout neuzavřete, byl by střadač aktivován ihned jakmile by došlo k plnění 
brzdových válců lokomotivy při brzdění. 

Čisticí přítlak brzdových zdrží 

Provozní potřeba některých provozovatelů drážních vozidel vyžaduje u vozidla této konstrukce 
použití tzv. čisticího přítlaku brzdových zdrží, který slouží k očištění jízdních ploch kol 
především z důvodu zajištění správné funkce zabezpečovacích zařízení. Při této funkci jsou 
využívány pneumatické obvody přídavné a parkovací brzdy. 

Z odbočky napájecího potrubí na brzdovém panelu (A) je přiveden stlačený vzduch přes 
kohout a redukční ventil 0,05 MPa k elektropneumatickému ventilu (YV3), který je ovládán od 
spínače na ovládacím pultu strojvedoucího. Po sepnutí ovládacího přepínače je přivedeno 
napájecí napětí na cívku elektropneumatického ventilu, který se otevře a stlačený vzduch z něj 
proudí přes dvojitou zpětnou záklopku na tlakové relé (19). Tlakové relé na tuto změnu 
zareaguje vpouštěním tlakového vzduchu do brzdových válců (381-2, 391-2), čímž je vyvozen 
požadovaný čisticí přítlak. Po vypnutí napájecího napětí elektromagnetického ventilu je vzduch 
z brzdových válců vypuštěn. 

Signalizace o činnosti čisticího přítlaku brzdových zdrží na vozidle je provedena pomocí 
tlakového spínače (SP4) a kontrolky na ovládacím pultu strojvedoucího. Kontrolka se rozsvítí 
jakmile tlak v ovládacím potrubí, potažmo brzdových válcích, stoupne na hodnotu 0,03 MPa. 

Součinnost brzd 

Součinnost brzd je systémový nástroj používaný pro lokomotivy, na kterých jsou instalovány 
mimo vzduchotlakové samočinné a přímočinné brzdy i další typy brzdových systémů. 
Součinnost brzd řeší jejich vzájemné systémové vztahy, zastupitelnost a nadřazenost. Jedná se 
o algoritmus, podle kterého je řízena spolupráce jednotlivých brzdových systémů použitých na 
lokomotivě. 
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Řídicí algoritmus je upravován dle skutečného vybavení jednotlivých typů lokomotiv, při 
zachování základních řídicích a ovládacích postupů samočinné a přímočinné brzdy. U 
lokomotiv je třeba zpravidla, z důvodů trakčních a adhezních možností, vyloučit působení více 
jak jednoho brzdového systému současně, pokud nedošlo k přizpůsobení systému, který takové 
působení brzd umožňuje. 

Způsob ovládání brzd lokomotivy, vychází z nadřazenosti pneumatických brzd nad EDB 
s možností ovládání EDB samostatně, nebo v závislosti na velikosti zabrzdění samočinnou 
brzdou. Ovládání elektrodynamické brzdy můžeme rozdělit na dvě základní skupiny: 
- EDB ovládaná pouze od integračního kontroléru, 
- EDB ovládaná dle zadání samočinné brzdy. 

Při prvním způsobu ovládání se integračním kontrolérem nastaví brzdná síla jakou má EDB 
účinkovat (brzdí však pouze lokomotiva a nijak se do brzdění nepromítá vlaková brzda). 
Elektrodynamická brzda bude nyní brzdit až do doby, než bude nahrazena brzdou parkovací, 
aktivovanou z důvodu malého účinku EDB nebo její poruchy. 
Druhým způsobem ovládání EDB je její aktivace zprostředkovaně přes samočinnou brzdu, a to 
i v případě, že samočinná brzda je řízena z jiné lokomotivy – například postrk. Velikost 
výkonu EDB je v tomto režimu řízena dle hodnoty tlaku vzduchu v řídicím vzduchojemu, 
potažmo v řídicím potrubí tlakových relé – informaci do elektronického regulátoru předává 
tlakový snímač (BP3) umístěný na potrubí za brzdovým rozváděčem. Samozřejmostí je, že se 
do řízení EDB promítá nastavení brzdového rozváděče a vliv použití lokomotivního 
odbrzďovače DAKO-OL2. 
Posloupnost náběhu je tedy následující. Jakmile je zadáno brzdění samočinnou brzdou, dojde i 
na lokomotivě nejdříve k pneumatickému brzdění. Pokud je rychlost vyšší než 20 km/h, tak 
řídicí obvody připraví trakční obvod do režimu EDB a při vzniku kotevních proudů dojde 
k odvětrání brzdových válců. Lokomotiva pak přejde na elektrodynamické brzdění 8) a vlaková 
souprava brzdí dále samočinnou brzdou. 

Pokud nedojde ke vzniku kotevních proudů ve stanoveném čase a potřebné velikosti, dojde k 
zablokování EDB a lokomotiva zůstane v normálním pneumatickém brzdění. V případě poru-
chy nebo nedostatečného účinku elektrodynamické brzdy (při rychlosti pod 11 km/h) přejde 
lokomotiva zpět do pneumatického brzdění. Lokomotiva by v tomto okamžiku pracovala jako 
vozidlo bez EDB. 
Možná je i varianta řízení EDB nejdříve integračním kontrolérem a následným doplněním 
účinku o samočinnou brzdu. V tomto případě EDB přejde do režimu, jako by byla ovládána od 
samočinné brzdy. 

Jestliže je v průběhu činnosti EDB zabrzděno pomocí přímočinné brzdy (zvýšení tlaku v 
brzdových válcích nad stanovenou hodnotu – informace od tlakového spínače SP3), nebo v 
hlavním potrubí dojde k poklesu tlaku vzduchu odpovídající režimu brzdění rychlobrzdou, 
přejde systém do pneumatického brzdění a lokomotiva se pak chová jako by nebyla EDB 
vůbec vybavena. 
Pokud je na lokomotivě vypínač k vypnutí EDB přepnut do vypínací polohy, chová se brzdový 
systém jako u vozidla bez EDB, a to po dobu vypnutí vypínače. Jestliže tedy bude při vypnuté 
EDB učiněno zadání na EDB od integračního kontroléru, bude nahrazena brzdou parkovací. Při 
ovládání od samočinné brzdy bude lokomotiva brzdit neustále samočinnou brzdou. 

                                                        
8) Brzdí se dle specifické charakteristiky, proto nezáleží na nastavení přepínače režimů EDB. 
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Nouzové ovládání brzdiče samočinné brzdy DAKO-BSE 

V případě poruchy elektrických ovladačů samočinné brzdy, nebo jiného prvku napájení elek-
tricky ovládaného brzdiče samočinné brzdy DAKO-BSE, umožňuje schéma pneumatických 
obvodů nouzové ovládání samočinné brzdy, brzdou přímočinnou. K tomu účelu je brzdový 
panel (A) vybaven výstupem pro nouzové ovládání samočinné brzdy. Tento výstup je propojen 
potrubím s příslušným vstupem na brzdiči samočinné brzdy DAKO-BSE. Propojení je 
doplněno časovacím (zpožďovacím) vzduchojemem (23) o obsahu 1 litr. 

Při poruše elektrického ovládání brzdiče samočinné brzdy DAKO-BSE (26) je třeba přestavit 
elektrické ovladače samočinné brzdy do závěrné polohy a vypnout jistič napájení elektrických 
obvodů samočinné brzdy (FA8), umístěný na panelu elektrického rozváděče. Dále přepněte 
plombovaný mechanický přepínač E-N na brzdiči samočinné brzdy DAKO-BSE z polohy „E“ 
do polohy „N“ – nouze. 
Při nouzovém ovládání je tlak v hlavním potrubí regulován brzdičem DAKO-BSE v závislosti 
na tlaku v propojovacím potrubí, respektive v časovacím vzduchojemu (23), který je plněn a 
odvětráván funkcí přímočinné brzdy. Na zvyšování tlaku v časovacím vzduchojemu, reaguje 
brzdič DAKO-BSE snižováním tlaku vzduchu v hlavním potrubí. Toto snížení tlaku vyvolá 
činnost brzdových rozváděčů zapojených do hlavního potrubí, které zabezpečí brzdění vlaku. 
Snížení tlaku v časovacím vzduchojemu, způsobí nárůst tlaku vzduchu v hlavním potrubí a 
odvětrání brzdových válců. Funkce přímočinné brzdy zůstává zachována. 

Přeprava nečinné lokomotivy ve vlaku 

Při přepravě nečinné lokomotivy v soupravě vlaku s propojeným hlavním potrubím samočinné 
brzdy je nutné zajistit, aby lokomotiva nijak neovlivňovala průběh brzdění. To je zajištěno 
přestavením vybraných uzavíracích kohoutů ve vzduchotlakovém obvodu brzdy – viz tabulka. 

Přípravu lokomotivy pro přepravu ve vlaku započněte nejprve jejím zajištěním proti ujetí. Poté 
zastavte spalovací motor (pokud je v chodu) a odpojte odpojovač akumulátorové baterie. 
Otevřením kohoutu na napájecím potrubí vypusťte vzduch z celé lokomotivy a zároveň 
odvětrejte brzdový rozváděč. Po vypuštění vzduchu uzavřete napájecí potrubí a ručním 
odbrzďovačem se přesvědčte o odvětrání brzdových válců. Následně dle níže uvedené tabulky 
přestavte vybrané kohouty do požadovaných poloh (dle režimu). 

Maximální rychlost jakou může být lokomotiva přepravována ve vlaku je 80 km/h. 

tab. 2: Manipulace s kohouty při přepravě lokomotivy ve vlaku 

Lokomotiva nečinná Režim 
 
Prvek 

Lokomotiva činná 
brzda zapnutá brzda zapnutá 

„BRZDĚNÝ VAGÓN“ 
brzda vypnutá 

„NEBRZDĚNÝ VAGÓN“ 

Otevřen 
kohout 

111, 24, 29, K3,  
100 (plombovaný) 112 111 

Zavřen 
kohout 112 

111, 24, 29, K3 
100 (plombovaný) 

112, 24, 29, K3 
100 (plombovaný) 

Ostatní 
úkony 

zapnout brzdový 
rozváděč 

zapnout brzdový rozváděč 
+ odaretovat střadačové 

brzdové válce 

vypnout brzdový rozváděč  
+ odaretovat střadačové 

brzdové válce 
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3.6  Skupina 60 – Kabina a kapoty 
Lokomotiva je koncipována jako kapotová s postranními ochozy a jednou věžovou kabinou 
strojvedoucího, umístěnou blíže k zadnímu čelníku hlavního rámu. Řešení kapot a kabiny 
vychází z typové stavebnice používané na vozidlech vyráběných a modernizovaných v ČMKS 
holding, a.s. 

Kabina strojvedoucího 

Kabina strojvedoucího odpovídá požadavkům vyhlášky UIC 651 a normy TNŽ 28 5201. 
Konstrukce kabiny je tvořena kostrou z profilů, které jsou svařeny v jeden celek. Kostra kabiny 
má vnitřní i vnější oplechování. Kabina je na hlavním rámu lokomotivy uložena pomocí čtyř 
silentbloků. Pod kabinou je umístěn podstavec, který je součástí hlavního rámu. 
Vstup do kabiny je proveden dvojicí diagonálně umístěných dveří, které umožňují pohodlný 
výstup z kabiny přímo na ochozy lokomotivy. Cesta z kabiny na ochozy slouží zároveň i jako 
úniková v případě vzniku nebezpečí. Vstupní dveře do kabiny strojvedoucího jsou 
uzamykatelné sjednocenými klíči. 
Pro zajištění dokonalého výhledu má kabina bohatou prosklenou plochu, která zaručuje velmi 
dobré výhledové poměry. Rozměrná čelní okna s bezpečnostním lepeným sklem jsou vsazena 
ve stěnách kabiny s negativním sklonem 10°, což účinně potlačuje zrcadlení a reflexy v jejich 
skle. Na pravé straně ve směru jízdy čelní okno zasahuje pod úroveň horní hrany kapoty a 
dovoluje výhled směrem na přilehlý nárazník. Rozměrná okna jsou vsazena i do obou dveří 
kabiny. 
Na bocích kabiny je instalována trojice oken, z nichž střední je posuvné. Boční okna lze též 
využít jako další únikovou cestu z kabiny. Čelní okna jsou vybavena dvěma stěrači, okna dveří 
stěračem jedním. Všechny stěrače jsou vybaveny cyklovači. Ovládání stěračů je rozděleno 
mezi obě stanoviště tak, že z každého stanoviště jsou vždy jedním ovladačem ovládány stěrače 
čelního okna a druhým ovladačem stěrač na okně zadních dveří. Toto uspořádání zaručuje 
nerušený výhled vpřed i vzad a usnadňuje tak strojvedoucímu práci a orientaci v průběhu 
činnosti, zvláště při posunu. K zamezení oslnění strojvedoucího jsou před okny umístěné 
sluneční rolety. 
Kabina je zvukově i tepelně izolována a podlaha kabiny je opatřena bezpečnostní podlahovou 
krytinou s protiskluzovým povrchem. 
Uvnitř kabiny jsou dva zcela shodné, diagonálně umístěné, ovládací pulty strojvedoucího. 
Oba tyto pulty jsou vybaveny prvky nezbytnými pro plnohodnotné řízení vozidla. Ovládací 
pulty strojvedoucího obsahují integrační kontrolér pro zadávání směru a jízdy výkonem i 
elektrodynamické brzdění, ovladače pneumatické brzdy (samočinné i přímočinné), 
diagnostický displej lokomotivy, ukazatele trakčních elektrických veličin, signalizační a 
ovládací prvky (houkačky, píšťaly, pískování, atd.). Pro provoz při snížené viditelnosti jsou 
přístroje vybaveny vlastním, dostatečně dimenzovaným osvětlením, jehož intenzitu lze 
regulovat. Zobrazení rozmístění prvků na ovládacích pultech strojvedoucího je v příloze 13. 
Další ovládací prvky, nezbytné pro provoz lokomotivy jsou soustředěny na panelu elektric-
kého rozváděče. Tím, že jsou vybrané prvky umístěny na tento panel, se snížil počet prvků, 
které jsou dosazeny na ovládacích pultech strojvedoucího. Na nich je vždy dosazeno jen 
minimum prvků, které jsou nezbytné pro bezpečné ovládání lokomotivy. Přesné rozmístění 
prvků na panelu elektrického rozváděče je vyobrazeno v příloze 14. 
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V kabině jsou dvě výškově stavitelné sedačky pro strojvedoucího. Opěradlo sedaček lze sklopit 
a celou sedačku zasunout pod ovládací pult strojvedoucího a tím zvětšit prostor v kabině nebo 
umožnit strojvedoucího snadnější pohyb při práci ve stoje. Sedačky jsou uloženy na pojezdu, 
který je zavěšen na bočních stěnách kabiny. Součástí výbavy kabiny jsou odkládací skříňky, 
vařič a lednice. 

Kabina je vytápěna nezávislým teplovzdušným agregátem a též prostřednictvím výměníků 
odpadním teplem ze spalovacího motoru. Větrání prostoru kabiny zajišťují dva stropní 
ventilátory. Pro zvýšení tepelné pohody při zvýšené teplotě okolí v letních měsících je kabina 
strojvedoucího vybavena klimatizací. Navíc je střecha kabiny realizována v úpravě „tropiko” s 
trvale odvětrávaným prostorem v rozměru celé plochy střechy. Podrobnější popis vytápění a 
větrání kabiny strojvedoucího je uveden v kapitole 3.4. 

Kapoty lokomotivy 

Přední kapota je složena ze dvou částí. Přední, motorová, část kryje spalovací motor 
s kombinovaným chladičem. Součástí této kapoty je mezistěna umístěná v úrovni výdechu 
trakčního alternátoru. Trakční alternátor nasává vzduch z prostoru alternátorové kapoty a 
vyfukuje ho do prostoru spalovacího motoru. Kapota je z obou stran vybavena jedněmi 
prostými a jedněmi trojkřídlými dveřmi. Dvě krajní křídla trojdílných dveří jsou vybavena 
pevnými žaluziemi bez filtrů. V čele kapoty jsou před chladičem spalovacího motoru umístěny 
žaluzie, jejichž otevírání je řízeno automaticky elektronickým regulátorem (viz kapitola 3.4). 

Zadní, alternátorová, část kapoty kryje trakční alternátor, pomocné pohony a kompresor 
3 DSK 100. Na pravé straně kapoty jsou dvoukřídlé dveře, jejichž užší křídlo je plné. Širší 
křídlo je osazeno pevnými žaluziemi se vzduchovými filtry. V levé straně kapoty víko s 
pevnými žaluziemi a filtry. 

Zadní kapota se skládá z čela, které tvoří samostatný blok přístrojů vzduchotlakové brzdy a 
části, která kryje elektrickou výzbroj. Mezi elektrickou a pneumatickou částí je umístěna 
mezistěna. Konstrukce kapoty nad elektrickou výzbrojí je provedena tak, že tvoří zároveň 
kostru elektrického rozváděče. Ve střeše nad brzdovým odporníkem elektrodynamické brzdy, 
jsou umístěny automaticky ovládané žaluzie. Všechny dveře a víka zadní kapoty jsou plné bez 
prolisů, kromě spodního víka bloku elektrodynamické brzdy, které má pevné žaluzie. Čelo 
zadního představku je vybaveno dvojicí dvojdílných plných dvířek. 
Vzájemné spojení částí kapot mezi sebou a s kabinou strojvedoucího je realizováno systémem 
žlábků a do nich zapadajících profilů průřezu „L“ nebo „U“. Kapoty jsou uloženy na hlavním 
rámu pomocí obvodové konstrukce z „U“ profilů, ke kterým jsou kapoty přišroubovány, což 
umožňuje jejich snadnou demontáž při větších opravách. Všechny dveře a víka jsou provedeny 
jako zapuštěné a jsou osazeny uzavíracím mechanismem se zámkem. 

Střechy kapot jsou šikmé směrem od kabiny k čelům lokomotivy. Toto provedení umožňuje 
zlepšený výhled z kabiny strojvedoucího zvláště do prostoru před vozidlo při posunu a dále 
zabraňuje hromadění dešťové vody v případných nerovnostech střechy. Na kapoty jsou 
dosazeny stupačky, kterými je umožněn bezpečný výstup na střechy kapot. 

V čele přední i zadní kapoty je zabudováno vnější osvětlení lokomotivy, které je zajištěno: 
- dvěmi půlenými (bílá/červená) návěstními svítidly umístěnými ve spodní části čela kapoty, 
- dvojicí halogenových reflektorů ve spodní části kapoty nad návěstními svítilnami, 
- jedním bílým návěstním světlem v horním čele kapoty. 
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Povrchová úprava lokomotivy 

Povrchová úprava motorové lokomotivy a veškerých jejích agregátů je provedena v souladu s 
normou ČSN EN ISO 12944-5. Vnitřní ochranné nátěry vyhovují svým provedením prostředí 
se stupněm korozní agresivity 1 a vnější nátěry prostředí se stupněm korozní agresivity 2. 
Vnitřní povrch bateriových skříní je opatřen nátěrem odolným proti účinkům agresivního 
prostředí vznikajícího při jejich provozu. 
Lokomotiva je opatřena nápisy a značkami dle Vyhlášky ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., 
které jsou doplněny dalšími nápisy dle požadavků provozovatele. Nátěr je proveden v souladu 
s předpisem ČD V 98/25. Barevná úprava potrubí a hrdel provedena dle normy TNŽ 28 6312 
článek 46. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
obr. 15: Dělení kapot lokomotivy 
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3.7 Skupina 70 – Elektrická výzbroj 
Lokomotiva je vybavena elektrickým přenosem výkonu, který je proveden jako střídavě-
stejnosměrný (AC/DC). Trakční alternátor řady TA 611 napájí přes diodový trakční 
usměrňovač dva trakční motory zapojené do série, pracující s plným nebo zeslabeným 
sériovým buzením. Buzení trakčního alternátoru zajišťuje budič, jehož buzení je plně řízeno 
elektronickým regulátorem. 

Trakční alternátor je buzen budičem typu GB 112 L. Tento budič v režimu „JÍZDA“ využívá 
pouze své cizí budicí vinutí. V režimu „EDB“ je navíc využíváno jeho dekompaundní budicí 
vinutí, pro rychlejší odezvy na regulační odchylky a zjemnění regulace. Cizí buzení budiče je 
řízeno akčním koncovým stupněm elektronického regulátoru – tranzistorovým pulsním 
spínačem. 
Elektronický regulátor řídí, na základě informací z čidel proudů, napětí, otáček, skluzu a 
zadaných parametrů, spínání svého akčního koncového stupně tak, aby bylo dosaženo 
požadovaného průběhu zatěžovacích charakteristik (proudových, napěťových a výkonových). 
Regulátor dále zajišťuje spínání stykačů pro režim jízdy, elektrodynamické brzdy, pomocného 
pojezdu, ovládání ventilů přepínače směru, elektropneumatických ventilů brzd, spolupráci 
s vícenásobným řízením, ovládání spalovacího motoru a pomocných obvodů (pískování, atd.). 
K řízení jízdy, elektrodynamické brzdy a změny směru jízdy slouží sedmistupňový kontrolér 
(3 stupně aretované, 4 stupně nearetované), který je umístěn na obou ovládacích pultech 
strojvedoucího. Na základě poloh tohoto kontroléru jsou prostřednictvím elektronického 
regulátoru, řízeny otáčky spalovacího motoru, velikost budicího proudu trakčního alternátoru a 
tím i výkon lokomotivy. Řízení je plynulé prostřednictvím tzv. hodnoty poměrného tahu, který 
představuje procentní zadání (0 – 100 %) požadavku na okamžitý výkon vozidla. Trakční 
výkon i brzdná síla se zadává ve 100 stupních (po 1 %). 

Trakční motory typu TE 015 C jsou v režimu „JÍZDA“ zapojen sériově a pracují s plným nebo 
zeslabeným (ve dvou stupních) sériovým buzením. Zeslabení buzení (shuntování) je provedeno 
připojením shuntovacího odporníku k budicímu vinutí trakčních motorů. 
V režimu „EDB“ pracují trakční motory jako cize buzená dynama. Pomocí stykačů se trakční 
obvod přepne tak, že budicí vinutí všech trakčních motorů jsou zapojena do série a jsou 
napájena z trakčního alternátoru přes trakční usměrňovač. Ke kotvám trakčních motorů je 
připojen brzdový odporník, ve kterém se maří vyrobená elektrická energie. 
Brzdový odporník je součástí stavebnicově řešeného bloku EDB (motor ventilátoru chlazení, 
ventilátor a odporník) uloženého v zadní kapotě lokomotivy. Odporník je intenzivně chlazen 
axiálním ventilátorem, poháněným stejnosměrným elektromotorem, napájeným z úbytku 
napětí na odbočkách odporníku. 
Elektrodynamická brzda je dvourežimová a umožňuje spádové nebo zastavovací brzdění (viz 
charakteristika v příloze 4). Přepínání režimů se provádí přepínačem, umístěným na ovládacích 
pultech strojvedoucího. 

Při spádovém brzdění je řízení provedeno odstupňováním budicích a kotevních proudů a v 
průběhu brzdění nedochází k vykracování brzdového odporníku. Maximální dosažitelný výkon 
je 473 kW a maximální dosažitelná brzdná síla na náraznících je 63 kN. Lokomotiva smí být 
provozována v tomto režimu po neomezeně dlouhou dobu. Použití EDB ve spádovém režimu 
je podmíněno rychlostí lokomotivy vyšší než 5 km/h. Tento způsob brzdění se doporučuje 
používat v traťovém režimu pro udržení požadované rychlosti vlakové soupravy na spádu. 
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Při zastavovacím režimu je řízení provedeno odstupňováním momentu, takže brzdná síla je 
(v určitém rozsahu) na rychlosti nezávislá. To umožňuje zastavovací brzdění se stálým 
zpožděním. V průběhu brzdění dochází ke dvěma vykrácením brzdového odporníku, což 
umožňuje využití plných brzdných sil až do nejnižších rychlostí. Maximální dosažitelný výkon 
je 473 kW a maximální dosažitelná brzdná síla na náraznících je 54 kN. 

Lokomotiva smí být v tomto režimu, z důvodu tepelného namáhání trakčních motorů, 
provozována maximálně po dobu 5 minut. Toto však platí v případě, že kotevní proud překročí 
hodnotu 500 A. Je-li kotevní proud trakčních motorů menší než 500 A není doba provozu EDB 
časově omezena. Pro funkci elektrodynamické brzdy v tomto režimu je nutná minimální 
rychlost lokomotivy 2 km/h. Tento způsob brzdění se doporučuje používat v posunovacím 
režimu, případně při zastavování vlakové soupravy či samotné lokomotivy. 

Spalovací motor při elektrodynamické brzdě pracuje na volnoběžných otáčkách. V nízkých 
rychlostech, kdy brzdná síla vyvolaná EDB již není tak účinná, dochází k vystřídání 
elektrodynamické brzdy brzdou parkovací, která je dvoustupňová. Stupeň jejího brzdění je dán 
předchozí velikostí zadání EDB (viz kapitola 3.5 strana 40). Parkovací brzda dobrzdí 
lokomotivu až do zastavení. 
Palubní síť lokomotivy má jmenovité napětí 24 V DC. Akumulátorová olověná gelová baterie 
je složená ze dvou, sériově zapojených článků typu SPR 12V 175A. K napájení palubní sítě a 
akumulátorové baterie slouží nabíjecí alternátor s integrovaným elektronickým regulátorem 
napětí, uloženým přímo na spalovacím motoru. Pohon nabíjecího alternátoru je 
prostřednictvím klínových řemenů hnaných od spalovacího motoru. Spouštění spalovacího 
motoru se provádí jedním startérem CAT. 

Trakční obvod a další zařízení lokomotivy jsou vybaveny řadou ochran, které zabezpečují 
bezpečný provoz lokomotivy. Poruchy jsou centrálně signalizovány do kabiny strojvedoucího a 
k jejich rozlišení slouží diagnostické displeje, umístěné na ovládacích pultech strojvedoucího. 
Obvody přímočinné a samočinné brzdy jsou ovládány elektropneumatickými ventily na brzdo-
vých panelech a na panelu brzdiče DAKO-BSE. Ovládání samočinné brzdy je prostřednictvím 
ovladačů typu HH 222. Pro ovládání přímočinné brzdy jsou použity ovladače typu HH 226. 
Lokomotiva je vybavena elektronickým rychloměrem firmy Unicontrols. Tento rychloměr 
umožňuje, kromě zobrazování základních údajů, také záznam různých provozních veličin 
lokomotivy, čímž je umožněna nepřímá kontrola správnosti obsluhy lokomotivy. Pro kontrolu 
obsluhy při jízdě je dále doplněno zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího KBS-E. 
Provedení obvodů na lokomotivě umožňuje provoz v režimu vícenásobného řízení. Při tomto 
režimu je umožněno plnohodnotné ovládání řízených lokomotiv, včetně spouštění a 
zastavování jejich spalovacích motorů. Též je možné si zobrazit vybrané provozní údaje z  
lokomotiv SLAVE na lokomotivu MASTER. 
Elektrická výzbroj lokomotivy má poruchový režim, který slouží jízdě lokomotivy při poruše 
akčního členu elektronického regulátoru. Dále je lokomotiva vybavena pomocným pojezdem 
z akumulátorové baterie. 
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obr. 16: Trakční usměrňovač (umístěný v elektrickém rozváděči R1) 

 
obr. 17: Elektronický regulátor lokomotivy (umístěný v elektrickém rozváděči R2) 
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Trakční alternátor 

Trakční alternátor je poháněn spalovacím motorem a slouží k výrobě elektrické energie, kterou 
jsou napájeny trakční motory. Spojení alternátoru se spalovacím motorem je provedeno 
přišroubováním statoru stroje na přírubu skříně motoru a rotoru stroje na setrvačník 
spalovacího motoru přes pružnou spojku. 

Trakční alternátor typu TA 611 je synchronní třífázový, nízkonapěťový točivý stroj. Alternátor 
je osazen trojfázovým vinutím 2Y na statoru a budícím vinutím na rotoru s vyniklými póly. 
Budící stejnosměrný proud dodává budič, jehož regulací se řídí výkon stroje. Těleso trakčního 
alternátoru je svařované konstrukce. Ložiskový štít je litinový a je upraven pro výstup chladí-
cího vzduchu. Rotory mají vyniklé póly z ocelolitiny. Konstrukce rotoru včetně pera je dyna-
micky vyvážena. Rotor alternátoru je uložen na obou koncích prostřednictvím valivých ložisek. 
Provedení alternátoru je dvouložiskové. Stroj je upevněn přírubou statoru na skříň spalovacího 
motoru a patkami na mezirám hnacího agregátu. Trakční alternátor má vlastní chlazení. 

Budič 

Budicí stejnosměrný proud pro buzení trakčního alternátoru dodává budič GB 112 L, jehož 
regulací se řídí výkon trakčního alternátoru. Budič je poháněn klínovými řemeny od řemenice 
trakčního alternátoru, na kterém je uložen prostřednictvím patek a konzoly. Napínání 
poháněcích řemenů se děje nastavování této konzoly stavěcím šroubem. Kromě budiče je na 
konzole uloženo ještě pomocné dynamo, poháněné stejným způsobem jako budič. 

Budič je čtyřpólové stejnosměrné dynamo, s kombinovaným buzením: protikompaudním a 
cizím. Na statoru stroje jsou umístěné hlavní a pomocné póly s vinutím a sběrací ústrojí. Rotor 
stroje s navinutým rotorovým svazkem, komutátorem a ventilátorem je umístěn na společné 
hřídeli. Ventilátor zajišťuje vlastní chlazení stroje a nasává vzduch z prostoru strojovny. Rotor 
je vybaven valivými ložisky s tukovým mazáním. Elektrické připojení stroje k ostatní 
elektrické výzbroji je pomocí svorkovnice, která je součástí stroje. 

Trakční motor 

Trakční motor TE 015 C je stejnosměrný sériový, čtyřpólový motor. Motor je robusní 
konstrukce s tlapovými kluznými ložisky na nápravě. Motor má pružný závěs, opřený o hlavní 
rám lokomotivy. Nosnou část motoru tvoří magnetový věnec z ocelolitiny, v němž jsou 
uspořádány magnety s komutačními póly s příslušným vinutím. Rotor je uložen ve valivých 
ložiskách mazaných tukem. Volný konec hřídele je kuželový. Pastorek je nasazen na hřídel za 
tepla (s přesahem), bez vodícího pera. 

Motor se chladí vzduchem z cizího jednostranně sacího radiálního ventilátoru. Tento ventilátor 
je na lokomotivě jeden a chladí oba trakční motory. Vzduch je přiváděn vzduchovody v rámu 
lokomotivy a přechodovými měchy. Oteplený vzduch vystupuje výdechy v kostře motoru. 
Ventilátor chlazení je přímo poháněn stejnosměrným elektromotorem. Bližší popis chlazení 
trakčních motorů je uveden v kapitole 3.4. 

Pomocné elektrické stroje 

Všechny pomocné stroje jsou situovány do prostoru přední kapoty. Přímo na spalovacím 
motoru je umístěn startér a nabíjecí alternátor. Z řemenice na volném konci trakčního 
alternátoru je klínovými řemeny poháněn budič GB 112 L, pomocné dynamo GB 132 M, 
kompresor 3 DSK 100 a kompresor klimatizace. Oba elektrické stroje jsou uloženy na konzole 
na tělese trakčního alternátoru a jsou poháněny společně sadou 3 klínových řemenů. 
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Popis funkčního schéma elektrické výzbroje 
Popis funkčního schéma je rozdělen do ucelených obvodů, většinou podle jednotlivých listů 
schématu. Číslo popisovaného listu je u každého popisovaného obvodu uvedeno vpravo od 
nadpisu. Některé prvky, většinou ty, které se nachází na obou stanovištích, mají stejné 
označení. K jejich rozlišení na výkresu slouží popisek s umístěním, případně v textu symbol 
hvězdičky. Samotné schéma elektrické výzbroje se nachází v příloze 7. 

Trakční obvod list 10 
V trakčním obvodu je v režimu „JÍZDA“ zapojena sériově dvojice trakčních motorů (MT1, 
MT2). Kotvy trakčních motorů jsou zapojeny v trakčním obvodu přímo, budicí vinutí trakčních 
motorů přes přepínač směru jízdy (QP). Ten podle požadovaného směru jízdy mění směr 
proudu v budícím vinutí trakčních motorů. K uzavření trakčního obvodu dochází po sepnutí 
jízdního stykače (KM11), který připojí trakční motory na zdroj napájecího napětí, tedy 
k trakčnímu alternátoru (GA1) – viz list 20. 

V jízdním režimu se uplatňuje dvojstupňové zeslabování buzení trakčních motorů 
shuntováním. Při plném buzení není k budícím vinutím trakčních motorů připojen žádný 
odpor, při prvním stupni zeslabeného buzení spíná první shuntovací stykač (KM41), který 
paralelně k budícím vinutím trakčních motorů (MT1, MT2) připíná shuntovací rezistory (RS1, 
RS2). Při druhém stupni zeslabeného buzení jsou sepnuty oba shuntovací stykače (KM41, 
KM42). Tím je vykrácen první shuntovací rezistor (RS1) a k budícímu vinutí trakčních motorů 
je připojen pouze druhý shuntovací rezistor (RS2). První shuntovací stykač zůstává sepnutý, 
ačkoli je jeho shuntovací rezistor (RS1) vykrácen. Obvod je tak připraven na případný přechod 
zpět na první shuntovací stupeň. 
V obvodu kotev trakčních motorů je zařazen snímač kotevního proudu (UA1). Z tohoto 
snímače získává elektronický regulátor (NR1) signál o kotevním proudu, a to jak v režimu 
„JÍZDA“, tak v režimu „EDB“ – viz list 230. 

Trakční obvod se v režimu „EDB“ přepojí tak, že budicí vinutí trakčních motorů se přes 
stykač buzení EDB (KM20) připojí na napájení z trakčního usměrňovače (GU1), potažmo z 
trakčního alternátoru (GA1) – viz list 20. Zároveň jsou kotvy trakčních motorů připojeny přes 
brzdový stykač (KM21) k brzdovému odporníku (RB1). Obvod buzení brzdy je opatřen 
snímačem budicího proudu (UA2). Z tohoto čidla získává elektronický regulátor (NR1) signál 
o budicím proudu elektrodynamické brzdy – viz list 230. 

Brzdový odporník je doplněn stykači vykrácení odporníku (KM51, KM52), které vstupují 
v činnost při zastavovacím režimu brzdění.V oblasti vyšších rychlostí nejsou stykače sepnuty a 
je zařazena plná hodnota brzdového odporníku. Při středních rychlostech sepne první stykač 
vykrácení (KM51) a vyřadí část brzdového odporníku. V nízkých rychlostech spíná i druhý 
stykač vykrácení (KM52), který vyřazuje větší část brzdového odporníku. Tím se přizpůsobuje 
ohmická hodnota brzdového odporníku k indukovanému napětí trakčních motorů, které klesá 
úměrně se snižující se rychlostí lokomotivy. 
Z brzdového odporníku je z odboček X14 a X18 napájen motor ventilátoru brzdového 
odporníku (MV3). Paralelně k tomuto motoru je připojeno relé ochrany EDB (KU2), které 
chrání elektrodynamickou brzdu před proudovým přetížením. U relé (KU2) je rezistor (R3), 
který slouží k nastavení citlivosti relé. Dále je z brzdového odporníku přes odbočky X15 a X17 
napájen obvod ventilace trakčních motorů – viz list 30. Brzdový odporník je doplněn 
termočlánkem (BT10), který snímá informaci o teplotě vzduchu na výstupu z brzdového 
odporníku pro elektronický regulátor – viz list 240. 
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Lokomotiva je vybavena pomocným pojezdem, při němž jsou trakční motory napájeny přímo 
z akumulátorové baterie (GB1). Připojení trakčních motorů k baterii zajišťuje dvojice stykačů 
(KM97, KM98), po jejichž sepnutí je obvod uzavřen a lokomotiva se rozjede. Požadavek na 
aktivaci pomocného pojezdu dává strojvedoucí prostřednictvím spínače (SA2), umístěným na 
panelu elektrického rozváděče v kabině strojvedoucího – viz list 30. 

Do trakčního obvodu je zapojen snímač napětí trakčního alternátoru (UV1), přes který se do 
elektronického regulátoru předává signál o hodnotě napětí trakčního alternátoru – viz list 230. 
Pro zkoušky trakčního obvodu lokomotivy je dosazena trojice klemovacích můstků (XZ1, 
XZ3, XZ4). V obvodu lokomotivy je připojen ještě čtvrtý klemovací můstek (XZ5), pro zkoušky 
obvodu ventilace trakčních motorů – viz list 30. 

Trakční usměrňovač, trakční alternátor list 20 
Ze statorového vinutí trakčního alternátoru (GA1) je přes trakční usměrňovač (GU1), 
napájena dvojice sériově zapojených trakčních motorů (MT1, MT2). Trakční usměrňovač je 
vybaven vlastním chlazením, které obstarávají tři ventilátorky s elektromotory. Ty jsou 
napájeny z palubní sítě a spouští se podle povelů teplotního snímače, umístěného na chladiči 
trakčního usměrňovače. Jištění tohoto chladicího obvodu zajišťuje samostatný jistič (FA19). 

Součástí trakčního usměrňovače (GU1) je teplotní čidlo, které dává signál o překročení 
dovolené teploty trakčního usměrňovače do elektronického regulátoru (NR1) – vstup PUS. Ten 
následně omezí jízdu lokomotivy tím, že nastaví maximální hodnotu kotevního proudu 
trakčními motory na 200 A. 
Na statorovém vinutí trakčního alternátoru (GA1) jsou připojeny snímače proudu jednotlivých 
fází (UA3 – UA5). Výstupy ze snímačů jsou přivedeny do elektronického regulátoru (NR1), na 
trojici analogových vstupů IU, IV a IW. Propojení je vedeno přes montážní desku (X100), 
která je osazena blokovacími diodami (VD103 – VD105) a blokovacími kondenzátory měření 
(C1 – C3), jejichž účelem je vyhlazení měřeného signálu. Napájení převodníků zajišťuje 
společný měnič (GV5) – viz list 230. 
K obvodu statorového vinutí trakčního alternátoru (GA1) je připojen hlídač izolačního stavu 
(A20) pro trakční obvod. Další hlídač izolačního stavu (A21) je připojen do obvodu buzení 
trakčního alternátoru. Napájení obou hlídačů izolačního stavu je z palubní sítě lokomotivy přes 
zdvojený jistič (FA29), který hlídá oba póly napájení. Informace o stavu jističe je přivedena na 
vstup FA29 elektronického regulátoru (NR1), který v případě jeho výpadku, signalizuje 
vzniklý stav na diagnostickém displeji lokomotivy (jistič je totiž umístěn v elektrickém 
rozváděči R1). V kladné napájecí větvi hlídačů izolačního stavu je zapojen kontakt spínače 
pomocného pojezdu (SA2). Když je používán pomocný pojezd, je obvod napájení hlídačů 
izolačního stavu rozpojen a ty jsou tak neaktivní. 

Buzení trakčního alternátoru (GA1) zajišťuje cizí rotační budič (GE1). Ten je k budicímu 
vinutí trakčního alternátoru připojen stykačem buzení (KM60), k jehož kontaktu je paralelně 
připojen zhášecí rezistor (R4). K budicímu vinutí trakčního alternátoru je navíc připojena 
nulová dioda (VD7) a zhášecí rezistor (R7). Jištění obvodu buzení trakčního alternátoru je 
provedeno pojistkou (FU70). 
Budič (GE1) má dvě budicí vinutí: cizí a protikompaudní. V jízdním režimu je protikompaudní 
buzení budiče vykráceno stykačem pomocného buzení (KM69). V režimu „EDB“ se účinek 
protikompaudního vinutí uplatňuje a pomáhá tak k zjemnění regulace buzení trakčního 
alternátoru. Hodnoty napětí na trakčním alternátoru se totiž v tomto režimu pohybují 
maximálně do 100 V. K protikompaudnímu vinutí je připojena blokovací dioda (VD5) a 
ochranný rezistor (R6). 
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Cizí buzení budiče je spínáno kontaktem stykače buzení (KM60) a řízeno elektronickým 
regulátorem (NR1), prostřednictvím analogového výstupu IBH v rozsahu 0 – 20 mA. Tento 
signál je zaveden do regulátoru buzení (NR2), který signál převede dle zadaného řídicího 
signálu na rozsah 0 – 5 A. Součástí regulátoru je dvojice LED, které signalizují stav zařízení. 
Provozní stav je signalizován svitem zelené LED. Červená LED svítí po zaúčinkování teplotní 
ochrany při přehřátí regulátoru. Regulátor se při tom zablokuje a přestane dodávat výstupní 
proud. Po ochlazení se sám opět uvede do činnosti. 

V případě poruchy regulace buzení lze přejít na poruchový režim, při němž je buzení budiče 
provedeno konstantním proudem. Přepnutí do poruchového režimu se provede spínačem 
regulace (SV8), při jehož přepnutí je regulátor buzení (NR2) odpojen od napájení a též od 
budicího vinutí budiče. Naopak se však budící vinutí budiče připojí na palubní síť lokomotivy. 
Proud jakým je vinutí napájeno lze regulovat (přenastavením v depu) pomocí proměnného 
rezistoru fixního buzení (R15). Jištění obvodu cizího buzení budiče zajišťuje samostatný jistič 
buzení (FA6). 
Ve schématu je dále zakreslen jistič řízení (FA1), přes který je napájena jištěná část palubní 
sítě lokomotivy. V této větvi je zapojena většina prvků nezbytných pro ovládání lokomotivy. 
Pokud tedy jistič zareaguje a rozpojí obvod, přestanou být tyto prvky napájeny a lokomotiva se 
uvede do bezpečného stavu (zastaví spalovací motor a zabrzdí). 

Pomocné pohony, pomocný aku pojezd list 30 
Pohon ventilátoru chlazení trakčních motorů obstarává stejnosměrný elektromotor (MV1) 
s kombinovaným napájením. To je provedeno z pomocného dynama (GE2) a z brzdového 
odporníku (RB1) – viz list 10. Pomocné dynamo je poháněno klínovými řemeny od volného 
konce hřídele trakčního alternátoru. Napětí na něm je tak přímo úměrné otáčkám spalovacího 
motoru a tedy i výkonu lokomotivy. 
Budící vinutí pomocného dynama je připojeno přes kontakt stykače ventilace (KM85) 
k palubní síti lokomotivy. Stykač ventilace spíná na základě povelů elektronického regulátoru 
(NR1), který spínáním svého výstupu KM85, přivádí napájecí napětí na cívku stykače (KM85 
+ rezistor R100). Regulátor svůj výstup sepne okamžitě, jakmile otáčky spalovacího motoru 
přesáhnou hodnotu 400 ot./min., tedy ihned po nastartování. Při chodu spalovacího motoru tak 
běží ventilace trakčních motorů neustále. Součástí větve buzení pomocného dynama je nulová 
dioda (VD14) a jistič ventilace (FA4). Napájecí obvod motoru od pomocného dynama je 
vybaven pojistkou ventilace (FU73) a oddělovací diodou (VD73). 
Při režimu „EDB“ jsou motory ventilátorů napájeny kombinovaně, částečně z pomocného 
dynama a částečně z úbytku napětí na brzdovém odporníku (RB1) – viz list 10. Tento úbytek je 
z brzdového odporníku odebírán z odboček X15 a X17 a na motor ventilace je přiváděn přes 
pojistku (FU72) a oddělovací diodu (VD72). 
V záporné napájecí větvi motoru ventilace trakčních motorů (MV1) je zapojeno ochranné 
proudové relé (KI), které po dosažení nastavené hodnoty proudu (cca 25 A), spíná svůj kontakt 
v obvodu signalizace poruch ventilace. Ta je přivedena na vstup KVM elektronického 
regulátoru (NR1) a kromě kontaktu tohoto relé, jsou zde do série zapojeny i kontakty ostatních 
jistících prvků ventilace. Konkrétně se jedná o kontakt jističe ventilace (FA4) a pojistek 
ventilace (FU72, FU73), které chrání motor ventilace proti přetížení i zkratu. Při rozběhu 
ventilace elektronický regulátor tento vstup po dobu 10 sekund ignoruje. Pokud však ani poté 
není obvod signalizace poruch uzavřen (KVM ≠ 1), dojde k vyhlášení poruchy a omezení jízdy 
lokomotivy (viz kapitola 3.4 strana 26). 
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Do obvodu ventilace je zapojen snímač napětí motoru ventilace (UV2), který předává na 
analogový vstup UMV elektronického regulátoru (NR1) signál o hodnotě napětí – viz list 230. 
Dále je do odvodu připojen jeden klemovací můstek (XZ5) pro zkoušky obvodu. 

Pomocný pojezd umožňuje pohyb lokomotivy se zastaveným spalovacím motorem, kdy jsou 
trakční motory napájeny z akumulátorové baterie. Ovládání pomocného pojezdu je 
prostřednictvím spínače (SA2), umístěného na panelu elektrického rozváděče. Po sepnutí 
tohoto spínače je přiveden požadavek na pomocný pojezd na vstup PP elektronického 
regulátoru (NR1) a zároveň se rozsvítí kontrolka (HL20), která je součástí ovladače. 
Jestliže jsou splněny podmínky pomocného pojezdu (tlak v hlavních vzduchojemech nad 
0,5 MPa, zastavený spalovací motor, požadavek na jízdu, atd.), sepne elektronický regulátor 
výstup KM97. Tím se uzavře obvod napájení paralelně zapojených cívek stykačů pomocného 
pojezdu (KM97, KM98), čímž dojde k uzavření obvodu napájení trakčních motorů – viz list 
10. Paralelně k cívkám těchto stykačů je vždy připojen jeden ochranný rezistor (R100). Popis 
jízdy s lokomotivou v režimu pomocného pojezdu je uveden v návodu k obsluze. Informace o 
sepnutí výstupu KM97 elektronického regulátoru je zavedena i do elektronického rychloměru 
(ET-LTE) – viz list 220. 

Nabíjení aku baterie, spouštěč list 40 
Akumulátorová baterie (GB1) je k ostatní elektrické výzbroji lokomotivy připojena prostřed-
nictvím odpojovače baterie (QB1) a přes pojistky palubní sítě (FU2, FU100). Většina obvodů 
lokomotivy je zapojena až za odpojovač baterie, pouze pár obvodů je napojených přímo na 
baterii (osvětlení elektrických rozváděčů, teplovzdušné topení, atd.). 

Baterie je za chodu spalovacího motoru nabíjena z nabíjecího alternátoru (GN1), který je 
umístěn na spalovacím motoru a poháněn od něj pomocí řemenů. Nabíjecí obvod od 
alternátoru je vybaven pouze dvojicí pojistek (FU1, FU101), čímž je zajištěno jištění obvodu. 
Buzení nabíjecího alternátoru je řízeno regulátorem, který je integrovanou součástí tohoto 
alternátoru. Nabuzení je navíc podporováno z palubní sítě lokomotivy přes nabuzovací rezistor 
(R5). Z nabíjecího alternátoru je vyvedena odbočka, která dává informaci o chodu nabíjení na 
vstup KGN elektronického regulátoru (NR1). Stejná informace je vedena i do elektronického 
rychloměru (ET-LTE) – viz list 220. 

Nabíjení baterie lze též provádět z vnějšího zdroje 24 V DC, a to přes nabíjecí zásuvku (XS10), 
umístěnou na levé straně hlavního rámu lokomotivy. Jištění této větve je provedeno dvojicí 
pojistek (FU3, FU4), po jedné v kladném i záporném pólu. 
Pro kontrolu stavu akumulátorové baterie je na ní připojena dvojice měřicích přístrojů. Jedná 
se o ampérmetr nabíjení (PA6), připojený přes bočník (RM6) a o voltmetr baterie (PV1). Ten 
však není připojen přímo na baterii, ale až na jištěnou část palubní sítě lokomotivy. Při 
vypnutém odpojovači baterie, případně při výpadku jističe řízení (FA1), tedy voltmetr ukazuje 
nulovou hodnotu napětí. Stejně jako voltmetr je připojeno i osvětlení (EL2/7, EL2/8) obou 
zmiňovaných přístrojů. 
Z akumulátorové baterie je vyvedena odbočka s jističem (FA23), na který je připojeno hlavně 
osvětlení elektrických rozváděčů a strojovny. Elektrický rozváděč R1 je osvětlen dvojicí 
osvětlovacích těles (EL71/1, EL71/3), k jejichž ovládání slouží spínač (SA41) na panelu 
elektrického rozváděče. Součástí spínače je signální kontrolka (HL41), která svým svícením 
indikuje zapnuté osvětlení. Zmiňovaným spínačem se společně s osvětlením elektrického 
rozváděče R1 spíná i jedno osvětlovací těleso (EL71/2), situované do prostoru pneumatického 
bloku. 
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Elektrický rozváděč R2 má osvětlení provedeno též dvojicí osvětlovacích těles (EL70/1, 
EL70/2), ale je ovládáno automaticky koncovým spínačem (SQ1), umístěným na dveřích do 
rozváděče. Jakmile jsou dveře z kabiny do rozváděče otevřeny, sepne se obvod žárovek, které 
se rozsvítí. 
Z akumulátorové baterie je vyvedena ještě trojice odboček, které slouží k napájejí: 

- teplovzdušného topení kabiny strojvedoucího – viz list 190, 
- topného agregátu pro předehřev spalovacího motoru – viz list 180, 
- trakčním motorům, při aktivaci pomocného pojezdu – viz list 10. 

Posledním obvodem připojeným přímo na akumulátorovou baterii je obvod startéru (MA1) 
spalovacího motoru. Startér je ovládán pomocí dvojice startovacích relé (K1, K2). První relé 
(K2) připojuje startér k baterii a druhé (K1) spíná obvod zasouvací cívky pastorku. Zasunutím 
pastorku dojde k sepnutí spínače (součást startéru), který spojí obvod buzení startéru napájený 
přímo z akumulátorové baterie. Startér se pak rozběhne a roztočí spalovací motor na minimální 
startovací otáčky, kdy odpadne. Ovládání startovacích relé zajišťuje elektronický regulátor dle 
požadavků obsluhy – viz list 110. 

Návěstní světla, osvětlení, zásuvky list 50 
Na palubní síť lokomotivy je napojen jistič (FA12), který slouží pro jištění obvodu návěstních 
světel. Návěstní světla jsou ovládána šesti ovladači, umístěnými na panelu elektrického 
rozváděče. První trojice ovladačů (SA11/1, SA21/1, SA23/1) slouží k ovládání předních 
pozičních světel (bílá – EL21, EL31, EL51; červená – EL41, EL61). Prostřednictvím druhé 
trojice ovladačů (SA11/2, SA21/2, SA23/2) jsou ovládána zadní poziční světla (bílá – EL22, 
EL32, EL52; červená – EL42, EL62). 
Osvětlení strojovny tvoří tři osvětlovací tělesa (EL8/1 – EL8/3), situovaná v prostoru přední 
kapoty. Jejich činnost je ovládána pomocí prosvětleného spínače (SA42), umístěného na 
panelu elektrického rozváděče. Díky prosvětlení spínače signální kontrolkou (HL42), je 
obsluha v kabině informována o zapnutém osvětlení. Napájení obvodu osvětlení je provedeno 
přímo z akumulátorové baterie, přes společný jistič osvětlení – viz list 40. 

Osvětlení schůdků zajišťuje čtveřice osvětlovacích těles (EL9/1 – EL9/4), situovaných po 
jednom do prostoru plošin pro posunovače. K ovládání osvětlení slouží spínač (SA15) na 
panelu elektrického rozváděče, kterým se ovládají všechna čtyři osvětlovací tělesa současně. 
Jelikož je ovládací spínač prosvětlen, je zapnuté osvětlení signalizováno svícením kontrolky 
(HL15). Obvod osvětlení schůdků je jištěn samostatným jističem (FA13). 
Po lokomotivě je rozmístěna čtveřice zásuvek na napětí 24 V DC. Zásuvky jsou po jedné 
rozmístěny ve strojovně (XS2), v elektrickém rozváděči R1 (XS3) a po jedné na boku obou 
ovládacích pultů strojvedoucího (XS4, XS5). Zásuvky jsou vzájemně zapojeny paralelně a 
jištěny jedním jističem (FA14). 

Reflektory, osvětlení stanoviště list 60 
Přední (EL11/1, EL11/2) i zadní (EL12/1, EL12/2) reflektory lokomotivy jsou ovládány 
společným přepínačem (SV10, SV10*), umístěným na ovládacích pultech strojvedoucího. 
Obvod reflektorů ke proveden tak, že je možné z jednoho ovládacího pultu ovládat přední i 
zadní reflektory. Obvod reflektorů je jištěn samostatným jističem (FA10). 
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Na palubní síť lokomotivy je připojen obvod osvětlení, jehož jištění zajišťuje samostatný jistič 
(FA11), na který jsou připojeny následující větve osvětlovacího obvodu: 
- osvětlení kabiny, 
- lampička jízdního řádu, 
- osvětlení měřicích přístrojů – viz list 70. 

Osvětlení kabiny je ovládáno přepínači (SA14, SA14*), umístěnými po jednom na ovládacích 
pultech strojvedoucího. Přepínačem se vždy ovládá jen jedno kombinované (žárovka/zářivka) 
osvětlovací těleso (EL7/1, EL7/1*), situované nad příslušným ovládacím pultem. Osvětlení lze 
ovládat ve dvou stupních, a to buď jako plné (zářivkové) nebo nouzové (žárovkové). 

Lampička osvětlení jízdního řádu (EL16, EL16*) je umístěna na obou ovládacích pultech 
strojvedoucího a zapíná se ovladačem, který je součástí tělesa lampičky. 

Osvětlení měřicích přístrojů, vařič list 70 
Měřicí přístroje na ovládacích pultech strojvedoucího mají integrované osvětlení, což u 
každého přístroje zajišťuje jedna LED (EL2/1 – EL2/6, EL2/1* – EL2/6*). K ovládání tohoto 
osvětlení slouží třípolohový přepínač (SA13, SA13*) na pultu strojvedoucího. Střední poloha 
přepínače je nulová a osvětlení je v ní vypnuto. V dalších dvou polohách lze osvětlení zapnout, 
buď na maximum, nebo na částečný svit, jehož intenzitu lze regulovat. To zajišťuje regulátor 
svitu (A10, A10*), kterému je požadavek na intenzitu osvětlení zadáván prostřednictvím 
proměnného rezistoru (RP30, RP30*), jehož ovladač je umístěn též na pultu. Regulace však 
nepůsobí na osvětlení tlakoměrů (EL2/5, EL2/6, EL2/5*, EL2/6*), které z důvodu dobré 
viditelnosti svítí na maximum i při navolení tlumeného osvětlení. 

Na palubní síť lokomotivy je přes samostatný jistič (FA2) připojen obvod vařiče. Jednoplo-
týnkový vařič (RV) je ovládán přepínačem (SV38), který umožňuje dvoustupňovou regulaci 
teploty. Do napájecího obvodu vařiče je před kontakty přepínače zapojen kontakt stykače 
blokování vařiče (KM38). Tento stykač sepne vždy, když je odklopeno krycí víko vařiče, což 
zajišťuje koncový spínač blokování vařiče (SQ3). Při zavřeném víku je tedy vařič vždy vypnut. 

Ovládání spalovacího motoru list 80 
Systém řízení spalovacího motoru můžeme rozdělit na dva obvody, a to na obvod vnitřní a 
vnější. Vnitřní obvod tvoří elektronický řídicí modul (ECM) a řada čidel rozmístěných na 
motoru. K vnějšímu obvod patří napájecí měniče, zadávací převodník, atd. Vzájemné propojení 
těchto dvou obvodů je provedeno přes konektor (XC61), což je vlastně vstup elektronického 
řídicího modulu (ECM). 

Obvody řízení spalovacího motoru jsou napájeny z palubní sítě, přes jistič (FA5) a dva měniče 
napájení elektroniky spalovacího motoru (A11, A12). Měniče jsou schopny pracovat i při 
poklesu napětí v palubní síti a zabezpečují tak napájení obvodů řízení spalovacího motoru i v 
průběhu startování spalovacího motoru, kdy vlivem zvýšeného odběru proudu startéry, dochází 
k výraznému poklesu jmenovitého napětí sítě. Součástí každého měniče je dvojice rezistorů 
(R23 – R26), kterými se nastavuje hodnota výstupního napětí z měničů. 

Elektronický regulátor (NR1) je spojen s obvodem řízení spalovacího motoru přes oddělovací 
převodník (UO1) a zadávací převodník otáček (A2). Tento převodník zprostředkovává 
informaci o požadovaných otáčkách, kterou elektronický regulátor zadává výstupem DRA, 
formou proměnné hodnoty proudu v rozmezí cca 5,1 až 20 mA. Tato hodnota je přímo úměrná 
požadovaným otáčkám v rozmezí 650 až 1 800 ot./min. Skutečné otáčky pak elektronický 
regulátor snímá přes indukční snímač otáček (BN1) – viz list 240. 
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Do obvodu řízení spalovacího motoru jsou připojeny kontakty relé chodu spalovacího motoru 
(KR31), které je ovládáno elektronickým regulátorem (NR1) – viz list 110. Relé je sepnuto 
vždy, když jsou splněny podmínky pro chod spalovacího motoru, například neaktivní pomocný 
pojezd, nestisknuté stopovací tlačítko. Jakmile je požadavek na zastavení spalovacího motoru, 
relé odpadne a je odpadlé, dokud spalovací motor nedosáhne nulových otáček. Pak opět spíná, 
pokud není porušena některá z podmínek chodu motoru. 
Důležitou částí obvodu řízení spalovacího motoru je blokovací relé (KR5). Jedná se o časové 
relé, které po přivedení napětí do řídicího systému vyčkává přibližně 10 sekund (dle nastavení), 
než sepne své kontakty. Relé je sepnuté po celou dobu chodu spalovacího motoru a odpadá 
pouze v případě ztráty napájecího napětí. K tomu může dojít z důvodu výpadku napájecího 
napětí měničů (A11, A12), stiskem některého z tlačítek nouzového stopu (SB13, SB13*), nebo 
otevřením dveří do elektrického rozváděče R1, na nichž je umístěn koncový spínač (SQ2). 
Informace o ztrátě napájení na blokovacím relé (KR5), je přes kontakt zavedena na vstup CAT 
elektronického regulátoru (NR1) – viz list 110. Ten je tak informován o tomto stavu a na 
diagnostickém displeji lokomotivy vyhlásí poruchu. 

K diagnostice spalovacího motoru slouží hlavně diagnostický panel (A3), umístěný na panelu 
elektrického rozváděče. Pro další diagnostiku slouží čtveřice kontrolek. První dvě kontrolky 
(HL71, HL71*) jsou umístěny po jedné na obou pultech strojvedoucího a signalizují závadu na 
spalovacím motoru, která byla diagnostikována vnitřním systémem motoru. Její svit je vždy 
doprovázen blikáním indikační kontrolky kódu poruchy motoru (HL70), která blíže specifikuje 
poruchu pro účely servisu. Tato kontrolka je situována na panel elektrického rozváděče, 
společně s poslední kontrolkou (HL72), která svým svícením indikuje zanesení sacího filtru 
spalovacího motoru. Tuto informaci získává z čidla (SP12), umístěného na tomto filtru, které 
při zvýšeném zanesení filtru sepne svůj kontakt a uzavírá tak napájení kontrolky. Pro další 
diagnostické účely je obvod řízení spalovacího motoru propojen i s elektronickým regulátorem 
(NR1), takže vybrané hodnoty o motoru lze najít i v diagnostice lokomotivy – viz list 230. 

Do systému spalovacího motoru je na konektor (XC61) elektronického řídicího modulu, 
připojen snímač hladiny chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži (BH11). 

 
obr. 18: Startovací relé na spalovacím motoru 

(1) 

(2) 

1 - startovací relé (K1) – spíná obvod 
zasouvací cívky pastorku startéru 

2 - startovací relé (K2) – připojuje 
startér k baterii 

3 - elektronický řídicí modul (ECM) 
4 - startér 

(3) 

(4) 
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Zadávání výkonu list 90 
K ovládání lokomotivy je použit integrační kontrolér (SG, SG*), se třemi aretovanými a 
čtyřmi vratnými polohami, kterým se kromě hodnoty poměrného tahu zadává i směr jízdy. 
Význam jednotlivých poloh páky integračního kontroléru je znázorněn v následující tabulce, 
kde je také vyznačen směr návratu páky z nearetované polohy do nejbližší polohy aretované. 

tab. 3: Polohy páky integračního kontroléru 

Poloha ovladače 
označení aretace 

Popis poloh ovladače 

+ ↓ Zvyšování hodnoty poměrného tahu 

↑ о Setrvání na zvoleném stupni – „malá nula“ 

– ↑ Snižování hodnoty poměrného tahu 

0 о Nulová poloha, rychlé snížení na nulu – „velká nula“ 

– ↓ Snižování hodnoty poměrného tahu 

↓ о Setrvání na zvoleném stupni – „malá nula“ 

+ ↑ Zvyšování hodnoty poměrného tahu 

Poznámka: Význam označení aretace poloh páky ovladače: 
о aretovaná poloha 
↑↓ vratná (nearetovaná) poloha s vyznačením návratu do aretované polohy 

Ve schématu elektrické výzbroje jsou jednotlivé kontakty integračního kontroléru rozkresleny 
a jednotlivě označeny (SG1 – SG7, SG1* – SG7*). Kontakty jsou zavedeny na vstupy 
elektronického regulátoru (NR1), takže regulátor podle jejich spínání získává informaci o 
požadavcích obsluhy – viz tabulka. K vzájemnému oddělení stejných kontaktů na prvním a 
druhém ovládacím pultu strojvedoucího slouží oddělovací diody (VD56 – VD67). 

tab. 4: Vstupy elektronického regulátoru od integračního kontroléru 

Označení vstupu Popis poloh ovladače 

KO+ Zvyšování hodnoty poměrného tahu 

KO= Setrvání na nastavené hodnotě poměrného tahu 

KO– Snižování hodnoty poměrného tahu 

KO0 Nulová poloha integračního kontroléru – „velká nula“ 

K1V Zadání směru jízdy – vpřed 

K2V Zadání směru jízdy – vzad 

Z větve „směrových“ kontaktů integračního kontroléru (SG6, SG7, SG6*, SG7*) je vyvedena 
odbočka na pomocné relé izolace (KR33) – viz list 120. Relé reaguje na základě hlášení 
poruchy od relé ochrany (přetížení) odporníku EDB (KU2) a hlídačů izolačního stavu (A20, 
A21) – zprostředkovaně přes relé izolace (KR34). Při signalizaci poruchy od těchto ochran, 
dojde při požadavku na EDB, k zabrzdění lokomotivy prvním stupněm parkovací brzdy. To 
zabezpečuje ventil prvního stupně parkovací brzdy (YV81), který má v napájecím obvodu 
připojeny kontakty pomocného relé izolace (KR33) – viz list 150. 
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V obvodu kontaktů integračního kontroléru jsou zapojeny kontakty relé volby stanoviště 
(KR1, KR2), které zajišťují, aby bylo možné ovládat lokomotivu pouze z aktivního pultu 
strojvedoucího. Jejich spínání je řízeno elektronickým regulátorem, dle požadavků obsluhy – 
viz list 110. Kromě kontaktů integračního kontroléru jsou na tyto kontakty napojeny i 
startovací tlačítka spalovacího motoru, režimový přepínač EDB, atd. 

Spouštění spalovacího motoru je řízeno signálem od elektronického regulátoru (NR1). 
Spuštění je provedeno na základě stisku některého ze startovacích tlačítek (SB10, SB10*). Po 
jejich stisku je přiveden signál na vstup STA elektronického regulátoru, který po splnění 
startovacích podmínek vydá povel ke spuštění motoru. Při vícenásobném řízení lze spouštět i 
spalovací motor SLAVE lokomotivy – viz list 200. 
Se spouštěním spalovacího motoru souvisí přepínač volby režimů lokomotivy (SA7, SA7*), 
který je připojen na vstup REJ elektronického regulátoru (NR1). Přepínač má dvě polohy, 
přičemž první poloha „DIESEL“, je podmínkou nutnou pro start spalovacího motoru. Pokud se 
tento přepínač nebude nacházet v uvedené poloze a bude v poloze „JÍZDA“, elektronický 
regulátor nedovolí spuštění spalovacího motoru. Naopak poloha „JÍZDA“ je nezbytná pro 
sestavení trakčního obvodu a jízdě lokomotivy výkonem, případně brzdění EDB. Při ní bude 
kontakt spínače sepnut a na vstup elektronického regulátoru bude zavedena informace REJ = 1. 

Volba režimů elektrodynamické brzdy se provádí pomocí přepínače režimu EDB (SA31, 
SA31*) na ovládacím pultu strojvedoucího. Přepínač je připojen na vstup ZAR elektronického 
regulátoru (NR1), který dle sepnutí kontaktů zmiňovaného ovladače dostává informaci o tom, 
jestli má být navolen režim spádový nebo zastavovací. 
K vzájemnému oddělení kontaktů výše zmiňovaných přepínačů na prvním a druhém ovládacím 
pultu strojvedoucího jsou použity oddělovací diody (VD51 – VD55). 

Ovládání směru, ovládání jízda-brzda list 100 
Volba směru jízdy je řízena spínáním výstupů VVP a VVZ elektronického regulátoru (NR1), 
v závislosti na manipulaci s integračním kontrolérem (SG, SG*) – viz list 90. Elektronický 
regulátor informace o požadovaném směru jízdy zpracuje a následně sepne napájení 
příslušného elektropneumatického ventilu přepínače směru (YP1, YP2). Tyto ventily přestaví 
směrový přepínač do zadané polohy, čímž se sepnou i jeho silové kontakty v trakčním obvodu. 
Do obvodu jsou k EPV směru připojeny ochranné rezistory (R100). 
Zařazený směr jízdy je signalizován na ovládacích pultech strojvedoucího, svícením příslušné 
směrové kontrolky (HL22, HL23, HL22*, HL23*) podle toho, který pomocný kontakt 
směrového přepínače (QP) je sepnutý. Kontrolky jsou napojeny přímo na napájecí napětí, není 
tak možnost regulace jejich svitu. 
Od pomocných kontaktů směrového přepínače jsou vyvedeny odbočky na vstupy PSV a PSZ 
elektronického regulátoru (NR1), který tak dostává potvrzení o skutečném sepnutí směrového 
přepínače. Další odbočka je vyvedena do elektronického rychloměru (ET-LTE), který 
zaznamenává zařazený směr do paměti – viz list 210. Dále je přes oddělovací diody kontaktů 
přepínače směru (VD101, VD102) vyvedena odbočka, která napájí cívku stykače pomocného 
buzení (KM69) a stykače buzení (KM60) – viz list 120. 
Na výstupy elektronického regulátoru jsou připojeny cívky několika stykačů, které dle požado-
vaného režimu, uzavírají trakční obvod lokomotivy, spínají shuntování, případně vykracují 
brzdový odporník. 
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Při požadavku na režim „JÍZDA“, sepne elektronický regulátor (NR1) svůj výstup KM11, 
čímž uzavře napájecí obvod elektropneumatického ventilu jízdního stykače (YK11). Tím se 
trakční obvod uzavře do jízdního režimu. Informace o sepnutí jízdního stykače je přivedena do 
elektronického rychloměru (ET-LTE), který si ji ukládá do paměti – viz list 220. 
Do řídicího obvodu EPV jízdního stykače (YK11), jsou připojeny blokovací kontakty spínače 
odbrzdění střadače (SA30), spínače pomocného pojezdu (SA2), stykače buzení EDB (KM20), 
brzdového stykače (KM21) a stykačů pomocného pojezdu (KM97, KM98). Pokud by byl 
některý s těchto kontaktů v rozepnuté poloze, nedojde k uzavření obvodu a tedy k sepnutí 
cívky EPV jízdního stykače (YK11). 

Za uvedené blokovací kontakty jsou stejně jako jízdní stykač zapojeny i cívky shuntovacích 
stykačů (KM41, KM42). Jejich spínání je provedeno na základě příkazů z elektronického 
regulátoru (NR1). Ten spínáním výstupů KM41, KM42 přivádí napájení na cívky shuntovacích 
stykačů, které spínají své kontakty v trakčním obvodu a připojují tak k budicímu vinutí 
trakčních motorů (MT1, MT2) shuntovací odporníky (RS1, RS2) – viz list 10. Při spínání 
shuntovacích stykačů je provedena vazba, aby nebylo možné sepnout druhý stupeň 
zeslabeného buzení, pokud by předtím nebyl sepnut první stupeň. Tato vzájemná vazba je 
provedena vložením pomocných kontaktů prvního shuntovacího stykače (KM41) do řídícího 
obvodu druhého shuntovacího stykače (KM42). 
Informace o sepnutí a opětovném rozepnutí shuntovacích stykačů (KM41, KM42) je od jejich 
pomocných kontaktů přivedena do elektronického regulátoru (NR1) – vstup KOS. V případě, 
že by některý shuntovací stykač zůstal sepnutý, regulátor nedovolí náběh elektrodynamické 
brzdy a přechod do jízdy výkonem z nulové rychlosti. Tento stav je signalizován poruchou na 
diagnostickém displeji lokomotivy. 
Při požadavku na režim „EDB“ je elektronickým regulátorem postupně sepnuto napájení 
cívky stykače buzení EDB (KM20), cívky EPV brzdového stykače (YK21), případně i cívek 
EPV vykrácení brzdových odporníků (YK51, YK52). 

Řídicí větev jednotlivých stykačů je doplněna několika vazbami, které zabezpečují správnou 
posloupnost spínání. Základní podmínkou pro uzavření napájecího obvodu cívek brzdových 
stykačů 9) je, že nesmí být sepnut (rozpojen pomocný kontakt) jízdní stykač (KM11), ovládaný 
elektropneumatickým ventilem (YK11). Zároveň nesmí být aktivován pomocný pojezd (SA2) 
a zabrzděn střadač (SA30). Signál o napájení cívky brzdového stykače je přiveden do 
elektronického rychloměru (ET-LTE), který si ho ukládá do paměti – viz list 210. 

Ve společné řídicí větvi cívek stykačů vykrácení brzdového odporníku (YK51, YK52) a 
stykače buzení EDB (KM20), je doplněn kontakt brzdového stykače (KM21). Pokud tento není 
sepnutý (připojuje kotvy trakčních motorů k brzdovému odporníku), je zablokován jakýkoli 
další sled spínání (buzení EDB, vykrácení brzdových odporníků). Jestliže je brzdový stykač 
(KM21) sepnutý, může spínat jak stykač buzení EDB (KM20), tak oba stykače vykrácení 
brzdového odporníku (YK51, YK52). Pro sepnutí EPV druhého stupně vykrácení brzdového 
odporníku musí být samozřejmě sepnut ještě i stykač prvního stupně vykrácení (KM51), který 
sepne svůj kontakt v řídicím obvodu stykače druhého stupně vykrácení (YK52). V případě, že 
tato podmínka není splněna, nedojde k sepnutí napájení EPV druhého stupně vykrácení. 
Na vstup KVB elektronického regulátoru (NR1) je prostřednictvím pomocných kontaktů 
stykačů vykrácení brzdových odporníků (KM51, KM52), přiveden signál o jejich sepnutí. Tím 
je zaručena kontrola v případě, že by některý stykač nesepnul, případně naopak zůstal sepnutý. 

K elektropneumatickým ventilům stykačů jsou připojeny ochranné rezistory (R100). 
                                                        
9) Myšleny obecně všechny brzdové stykače (YK20, YK21, YK51, YK52). 
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obr. 19: Zobrazovače a kontrolky na ovládacím pultu strojvedoucího 

 
obr. 20: Panel elektrického rozváděče 
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K elektronickému regulátoru (NR1) je připojen ventil ovládání žaluzií EDB (YV20 + dioda 
VD100), který na základě povelů od výstupu VZB elektronického regulátoru ovládá otevírání 
žaluzií EDB. K ventilu je připojen spínač (SA20), kterým je možné trvale přivést na ventil 
napájení a ručně tak ovládat otevření žaluzií. 

Ovládání, signalizace, start, stop spalovacího motoru, volba stanoviště list 110 
Volba ovládacího pultu, ze kterého bude lokomotiva řízena závisí na poloze přepínače volby 
stanoviště (SV1). Tento přepínač má celkem tři polohy, které jsou uvedeny v následující 
tabulce. Navolením příslušné polohy se zvolí, jestli bude lokomotivy ovládána trvale z jednoho 
ovládacího pultu strojvedoucího, nebo zda bude možnost při řízení přecházet mezi pulty. 

tab. 5: Označení poloh přepínače volby stanoviště 

Označení Význam polohy 

1ST. Aktivován pouze první ovládací pult strojvedoucího (druhý blokován) 

1-2 Zapnuty oba ovládací pulty s možností přecházet při řízení lokomotivy mezi nimi 

2ST. Aktivován pouze druhý ovládací pult strojvedoucího (první blokován) 

V případě, že je přepínačem volby stanoviště (SV1) navolen konkrétní ovládací pult (poloha 
„1ST.“ nebo „2ST.“), dojde k přenesení signálu na vstupy US1 a US2 elektronického 
regulátoru (NR1). Ten dále očekává potvrzení volby stanoviště, což se provede stiskem 
tlačítka aktivace stanoviště (SB1, SB1*) na ovládacím pultu, který je předvolen na přepínači 
volby stanoviště (SV1). Teprve poté sepne elektronický regulátor (NR1) jeden z výstupů KR1 
nebo KR2. Tím dojde k sepnutí příslušného relé volby stanoviště (KR1, KR2), čímž je 
aktivován vybraný ovládacím pultu strojvedoucího. Jelikož vždy může být sepnuto jen jedno 
relé volby stanoviště, je neaktivní ovládací pult zablokován. 

V případě, že se přepínač volby stanoviště (SV1) nachází v poloze „1-2“, lze při řízení 
přecházet mezi ovládacími pulty strojvedoucího. Požadovaný ovládací pult se aktivuje stiskem 
některého z tlačítek aktivace stanoviště (SB1, SB1*), čímž je přiveden signál na vstup PS1 
nebo PS2 elektronického regulátoru (NR1), který sepne příslušné relé volby (KR1, KR2). 
Sepnutím relé volby stanoviště dojde k aktivaci požadovaného pultu strojvedoucího a 
ovládacích prvků, které jsou na něm umístěny. 

Jestliže chce obsluha změnit ovládací pult (při SV1 v poloze „1-2“), ze kterého je lokomotiva 
ovládána, stačí přejít na druhý ovládací pult a na něm stisknout tlačítko aktivace stanoviště 
(SB1, SB1*). Pokud jsou splněny podmínky pro převzetí ovládání z nového pultu (například 
nulové polohy integračních kontrolérů), lze lokomotivu ovládat z nově zvoleného pultu. 

Aktivace vybraného ovládacího pultu a tedy i sepnutí příslušného relé volby stanoviště (KR1, 
KR2), je vždy signalizováno svícením kontrolky (HL1, HL1*), která je součástí tlačítka 
aktivace stanoviště (SB1, SB1*). Do obvodu kontrolek aktivace stanoviště jsou zapojeny 
tlumicí rezistory (R47, R48), přes které jsou kontrolky napájeny. Pokud je přepínačem 
osvětlení (SA13, SA13*) zapnuto plné osvětlení měřicích přístrojů, jsou tyto tlumicí rezistory 
překlenuty a kontrolky aktivace jsou napájeny plnou hodnotou napětí. 

Z výstupů KR1 a KR2 elektronického regulátoru je vyvedena odbočka do elektronického 
rychloměru (ET-LTE), který registruje, jaký ovládací pult byl aktivován – viz list 210. 
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Na vstup CAT elektronického regulátoru je připojen kontakt blokovací relé (KR5) spalovacího 
motoru – viz list 80. Jedná se o časové relé, které připojuje elektroniku spalovacího motoru na 
napájení z měničů. Relé je sepnuté po celou dobu chodu spalovacího motoru a odpadá pouze 
v případě ztráty napájecího napětí (výpadek měničů, stisk tlačítka nouzového stopu, otevření 
dveří elektrického rozváděče R1). Když k tomuto stavu dojde vyhlásí elektronický regulátor 
poruchu, která se zobrazí na diagnostickém displeji lokomotivy. 
Do elektronického regulátoru (NR1) je na vstup BVS, zapojen spínač vyřazení skluzové 
ochrany (SA19). Ten je v normálním stavu sepnutý, čímž dostává regulátor informaci o tom, 
že skluzová ochrana má být v činnosti. Jestliže tedy nastane skluz dvojkolí, bude se snažit 
omezováním výkonu lokomotivy tento stav odstranit a pak zpětně přejít do výkonu, dle 
hodnoty nastavené před skluzem. Samotnou signalizaci skluzu řídí elektronický regulátor 
spínáním svého výstupu SKL. Na něj jsou připojeny žluté kontrolky skluzu (HL13, HL13*), 
umístěné na pultech strojvedoucího. Informace o vyřazení skluzové ochrany je registrována 
elektronickým rychloměrem (ET-LTE) – viz list 220. 
K signalizaci poruch na ovládacích pultech strojvedoucího slouží červená kontrolka sdružené 
poruchy (HL12, HL12*), kterou ovládá elektronický regulátor (NR1) výstupem POR. Svícení 
této kontrolky je doprovázeno zvukem houkačky poruchových stavů (HA1), kterou též ovládá 
regulátor, a to výstupem HU1. Svícení sdružené poruchy je zaznamenáváno do paměti 
elektronického rychloměru (ET-LTE) – viz list 220. 
Na lokomotivu je dosazena čtveřice požárních čidel (FP1 – FP4), situovaných jak do prostor 
kapot, tak elektrických rozváděčů. Čidla dávají na vstup POZ elektronického regulátoru (NR1) 
signál o požáru na lokomotivě, což je obsluze signalizován pomocí kontrolek požáru (HL21, 
HL21*) a hlášením na diagnostickém displeji lokomotivy. Zároveň je signál o požáru zaveden 
i do elektronického rychloměru (ET-LTE) – viz list 220. 

Zastavení spalovacího motoru nastane jako reakce na rozpojení stopovací větve. To může být 
způsobeno manipulací s některým prvkem, který je v tomto obvodu zapojen. Jedná se o 
následující prvky: 
- tlačítko provozního stopu spalovacího motoru (SB11, SB11*), 
- tlačítko nouzového stopu spalovacího motoru (SB13, SB13*), 
- spínač pomocného aku pojezdu (SA2) – při požadavku na aktivaci pojezdu. 

Stiskem některého ze stopovacích tlačítek (nebo jiným rozpojením obvodu) je tento požadavek 
přiveden na vstup STO elektronického regulátoru (NR1) a zároveň se přeruší obvod relé chodu 
(KR31). To následně odpadne a rozepne své kontakty v obvodu elektroniky spalovacího 
motoru, čímž je přiveden signál o zastavení i do tohoto obvodu. V případě použití nouzového 
stopu, jsou stopovací tlačítka (SB13, SB13*) aretovaná, takže stopovací větev zůstane trvale 
rozpojená. Relé chodu opětovně spíná, jakmile spalovací motor dosáhne nulových otáček, ale 
pouze v případě, že není přerušena stopovací větev (např. zamáčknutá nouzová stop tlačítka). 
Zastavovat spalovací motor lze při vícenásobném řízení i na SLAVE lokomotivě – viz list 200. 

Relé chodu (KR31) má své kontakty též v obvodu startu spalovacího motoru. Pokud je tedy 
toto relé sepnuto a též je sepnuto blokovací relé (KR5), již nic nebrání startu spalovacího 
motoru. Stiskem startovacího tlačítka, přivedete vstup STA elektronického regulátoru (NR1), 
požadavek na spuštění spalovacího motoru – viz list 90. Regulátor vzápětí sepne výstup K1, 
čímž přivede napájení na pomocné relé startu (KR32). To pak sepne svůj kontakt v napájecím 
obvodu obou startovacích relé (K1, K2). 
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Jako první sepne relé (K2), čímž se připojí startér k akumulátorové baterii. Pak sepne i druhé relé 
(K1), které má svůj kontakt v obvodu zasouvací cívky pastorku startéru. Zasunutím pastorku 
dojde k sepnutí spínače (součást startéru), který spojí obvod buzení startéru napájený přímo 
z akumulátorové baterie. Startér se pak rozběhne a roztočí spalovací motor na minimální star-
tovací otáčky (400 ot./min). Jakmile jich motor dosáhne, startér odpadne, jelikož elektronický 
regulátor odpojí výstup K1. Spalovací motor pak již sám naběhne do volnoběžných otáček. 

Přímočinná brzda, hlídače izolačního stavu list 120 
Na elektronický regulátor (NR1) je připojena dvojice stykačů, kterými se spíná buzení 
trakčního alternátoru. Jedná se o stykač buzení (KM60), připojený na výstup KM60 a stykač 
pomocného buzení (KM69), připojený na výstup KM69. Oba stykače jsou ovládány dle povelů 
elektronického regulátoru. V jejich řídicím obvodu je však připojeno několik kontaktů tak, aby 
byl zajištěna správnost spínání. Jedná se o pomocné kontakty přepínače směru (QP – viz list 
100), kontakty relé ochrany odporníku EDB (KU2), hlídače izolačního stavu trakčního obvodu 
(A20) a hlídače izolačního stavu buzení trakčního alternátoru (A21). 

Dále jsou do řídicího obvodu stykačů buzení (KM60, KM69) zapojeny kontakty jízdního 
stykače (KM11). Ten je v režimu „JÍZDA“ sepnut a uzavírá napájecí obvod uvedených 
stykačů. Jestliže je lokomotiva v režimu „EDB“, je jízdní stykač (KM11) rozpojen a je sepnut 
stykač buzení EDB (KM20). Tím je zajištěno napájení cívky stykače buzení (KM60). Není 
však napájena cívka stykače pomocného buzení (KM69), a to díky blokovací diodě (VD10). 
Odpadnutí stykače pomocného buzení, způsobí zapojení protikompaudního vinutí budiče, které 
pomáhá k zjemnění regulace buzení při elektrodynamickém brzdění. 

V případě, že by došlo k zaúčinkování některého z hlídačů izolačního stavu nebo ochranného 
relé, obvod se přeruší a příslušné stykače (KM69, KM60) odpadnou. Zároveň bude porucha 
signalizována na vstupy RI1 nebo KU2 elektronického regulátoru (NR1) a elektronického 
rychloměru (ET-LTE) – viz list 220. Současně sepne i relé poruchy izolace (KR34) – viz dále. 

Při hlášení poruchy na vstup KU2 elektronického regulátoru, dojde k nahrazení EDB brzdou 
parkovací. Když však bude nahlášena porucha na vstup RI1, dojde k vypnutí všech stykačů 
zapojených do trakčního obvodu, bez rozdílu zda se jedná o jízdní, shuntovací nebo brzdové 
stykače a zároveň bude zastaven spalovací motor. 

Hlídače izolačního stavu jsou připojeny ještě na vstup RIV elektronického regulátoru, a ten 
spínají při „malém“ snížení izolačního stavu (jinak spínají výše zmiňované kontakty v obvodu 
stykačů buzení). Na tento stav elektronický regulátor zareaguje vyhlášením poruchy. 
Do všech obvodů hlídačů izolačního stavu jsou zapojeny kontakty přepínačů (SA98, SA99), 
které slouží k vyřazení vybraného hlídače izolačního stavu. Kontakty překlenou hlídač 
izolačního stavu tak, aby byl uzavřen obvod napájení cívky stykače pomocného buzení 
(KM69) a stykače buzení (KM60). Zároveň se přeruší obvody, kterými je zaúčinkování hlídače 
izolačního stavu přenášeno do elektronického regulátoru (NR1). 

Z větve „směrových“ kontaktů integračního kontroléru (SG6, SG7, SG7, SG7* – viz list 90) je, 
přes pomocné kontakty směrového přepínače (QP), vyvedena odbočka na pomocné relé 
izolace (KR33). Relé reaguje na základě hlášení poruchy od relé ochrany (přetížení) odporníku 
EDB (KU2) a hlídačů izolačního stavu (A20, A21) – zprostředkovaně přes relé izolace 
(KR34). Při signalizaci poruchy od těchto ochran, dojde při požadavku na EDB, k zabrzdění 
lokomotivy prvním stupněm parkovací brzdy. To zabezpečuje ventil prvního stupně parkovací 
brzdy (YV81), který má v napájecím obvodu připojeny kontakty pomocného relé izolace 
(KR33) – viz list 150. 
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Na palubní síť lokomotivy je přes jistič (FA7), napojena elektricky řízená přímočinná 
(přídavná) brzda. Ta je řízena dvojicí EPV: brzdicího a odbrzďovacího. Brzdicí ventil (YV71 
+ dioda VD100) je inverzní, což znamená, že k brzdění (plnění brzdových válců vzduchem) 
dochází při rozpojení jeho napájecího obvodu. Odbrzďovací ventil (YV72 + dioda VD100) je 
naopak přímý, k odbrzďování (vyprazdňování brzdových válců) dochází při zapnutí jeho 
napájecího obvodu. 
Při provozu lokomotivy v režimu „SOLO“ a „MASTER“, slouží k obsluze přímočinné brzdy 
ovladače (SN, SN*), přes jejichž kontakty se uzavírá řídicí obvod ventilů. Ty pak přímo ovládá 
elektronický regulátor, prostřednictvím výstupů YV71 a YV72. Paralelně na kontakty ovladačů 
přímočinné brzdy jsou připojeny kontakty relé aktivace stanoviště (KR1, KR2). Ty při sepnutí 
překlenou kontakty ovladače přímočinné brzdy na neaktivním ovládacím pultu strojvedoucího, 
čímž znemožní použití této brzdy z neaktivního stanoviště. 
Pro napájení cívky brzdicího ventilu (YV71), je nezbytné nastavení ovladače přímočinné brzdy 
(SN, SN*) do neutrální „X“, případně odbrzďovací polohy „O1“ nebo „O2“. Aby došlo k 
odpadnutí brzdicího ventilu, a tím k vpouštění vzduchu do brzdových válců, je nutné rozpojení 
obvodu přímočinné brzdy ovladači, což nastává v brzdicích polohách „B1“ nebo „B2“. 
Podmínkou pro napájení odbrzďovacího ventilu (YV72) je, aby ovladač přímočinné brzdy byl 
v odbrzďovací poloze „O1“ nebo „O2“. 
Informace o sepnutí kontaktů ovladačů přímočinné brzdy je přivedena na vstupy P71 a P72 
elektronického regulátoru (NR1), který tak dostává informaci o napájení příslušného ventilu 
přímočinné brzdy. Tyto signály pak využívá při vícenásobném řízení lokomotiv, kdy jsou 
podle něj spínány výstupy YV71 a YV72 na SLAVE lokomotivě. Informace o sepnutí 
brzdícího ventilu je též zavedena i do elektronického rychloměru (ET-LTE) – viz list 220. 
Do obvodu přímočinné brzdy je zařazen kontakt přepínače vícenásobného řízení (SV6) a dvě 
oddělovací diody (VD68, VD69). Touto větví je brzdicí i odbrzďovací ventil, napájen při 
provozu lokomotivy v režimu „SLAVE“ při vícenásobném řízení. Řídicí obvod ventilů je tak 
stále pod napětím a jak bylo zmíněno výše, oba ventily jsou řízeny spínáním výstupů YV71 a 
YV72 elektronického regulátoru (NR1). Od kontaktu přepínače vícenásobného řízení je přes 
oddělovací diodu (VD70), napájen při režimu „SLAVE“ i ventil závěru (YV60) samočinné 
brzdy – viz list 130. 

Samočinná brzda list 130 
Elektrický řízená samočinná vzduchotlaková brzda, je řízena brzdičem DAKO-BSE, osaze-
ným šesti elektropneumatickými ventily: ventilem závěru (YV60), švihu (YV64), nízkotlakého 
přebití (YV63), provozního odbrzdění (YV62), provozního brzdění (YV61) a rychločinného 
brzdění (YV65). Spínání těchto ventilů je provedeno od kontaktů ovladačů samočinné brzdy 
(SM, SM*), a to vždy jen z aktivního stanoviště. To zajišťují kontakty relé aktivace (KR1, 
KR2), vřazené před kontakty ovladače samočinné brzdy (neplatí pro obvod rychlobrzdy). 

Obvod samočinné brzdy je jištěn samostatným jističem (FA8), což neplatí pro ventil 
rychlobrzdy (YV65), který je napojen na jistič pneumatiky (FA9). Seznam, které ventily jsou 
sepnuty v jednotlivých polohách ovladače samočinné brzdy je uveden v následující tabulce. 
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tab. 6: Spínací tabulka elektropneumatických ventilů samočinné brzdy 

Elektropneumatický ventil Název a označení 
polohy ovladače 
samočinné brzdy 

YV60 
závěr 

YV64 
švih 

YV63 
přebití 

YV62 
odbrzdění 

YV61 
brzdění 

YV65 
rychlobrzda 

Plnicí švih Š - x x x x x 

Nízkotlaké přebití P - - x x x x 

Závěr Z x - - - x x 

Provozní odbrzdění O - - - x x x 

Jízdní poloha J - - - - x x 

Provozní brzdění B - - - - - x 

Rychlobrzda R x - - - - - 

Poznámka: Význam označení sepnutí elektropneumatických ventilů: 
x sepnut 
- rozepnut 

Sepnutí ventilu závěru (YV60), je signalizováno kontrolkami závěru (HL60, HL60*) na 
ovládacích pultech strojvedoucího. Při vícenásobném řízení je ventil závěru na SLAVE loko-
motivě, napájen z obvodu přímočinné brzdy přes sepnutý kontakt přepínače vícenásobného 
řízení (SV6) a oddělovací diodu (VD70) – viz list 120. 

Ventil rychlobrzdy (YV65) je sepnut ve všech polohách ovladače (SM, SM*), kromě polohy 
rychlobrzdy. Kontakty poloh rychlobrzdy ovladačů samočinné brzdy jsou narozdíl od ostatních 
kontaktům těchto ovladačů zapojeny do série, čímž je zabezpečena možnost zavést rychlobrzdu 
i z neaktivního ovládacího pultu strojvedoucího. 

Od elektropneumatického ventilu brzdění (YV61) a rychlobrzdy (YV65) jsou vyvedeny 
odbočky k elektronickému rychloměru (ET-LTE), který zaznamenává jejich použití do paměti 
– viz list 210. Obvody samočinné brzdy jsou vybaveny řadou oddělovacích (VD19 – VD32), 
které zabraňují vzájemnému ovlivňování obvodů brzdy. 

Střadačová brzda, čisticí přítlak, snímač hl. nafty, ovl. kompresoru, odkalení jímek list 140 
Střadačová brzda je ovládána spínačem (SA30), jehož součástí je signalizační kontrolka 
(HL61) zabrzdění střadače. Po sepnutí spínače je přivedeno napájecí napětí na elektropneuma-
tický ventil střadače (YV30), který střadač naplní vzduchem a tím odbrzdí. Na vzduchovém 
potrubí do střadače je umístěn tlakový spínač (SP7), který při zvýšení tlaku v tomto potrubí 
nad 0,42 MPa, rozpíná svůj kontakt. Tím dojde k přerušení napájecího obvodu signalizační 
kontrolky střadače (HL61) a jejímu zhasnutí. Signál o odbrzdění střadače je zároveň přiveden 
na vstup SPB elektronického regulátoru (NR1). Ten při požadavku na jízdu lokomotivy při 
zabrzděném střadači, nepovolí přechod do jízdy a vyhlásí poruchu. Informace o odbrzdění 
střadače je registrována i do paměti elektronického rychloměru (ET-LTE) – viz list 210. 
Funkci čisticího přítlaku brzdových zdrží řídí EPV (YV3), podle manipulace s ovládacím 
spínačem (SA32, SA32*). Tento spínač je umístěn na pultu strojvedoucího, což platí i pro 
kontrolku aktivace čistícího přítlaku (HL62, HL62*). Její svícení je ovládá kontakt tlakového 
spínače (SP4), který sepne při tlaku nad 0,03 MPa v řídicím potrubí tlakového relé – viz 
kapitola 3.5 strana 40. Aktivace čistícího přítlaku je zaznamenávána do paměti elektronického 
rychloměru (ET-LTE) – viz list 210. 
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Množství nafty v palivové nádrži snímá snímač hladiny (BH1), který je v ní uložen. Snímač 
vysílá signál do vyhodnocovací jednotky palivoměru (A1), která je umístěna na panelu 
elektrického rozváděče. 

Ovládání kompresoru je řízeno na základě povelů elektronického regulátoru (NR1). Ten 
spínáním svého výstupu VSK přivádí napětí na odkalovací relé (KT1) a na cívku stykače 
spojky kompresoru (KM1 + dioda VD100). Při sepnutí kontaktů tohoto stykače je přivedeno 
napájení na cívku elektromagnetické spojky EKA 25 (YC3 + dioda VD97), přes kterou je 
kompresor poháněn. Po jejím sepnutí se kompresor uvede do chodu, což je podpořeno 
zvýšením otáček spalovacího motoru na hodnotu 820 ot./min. 

K sepnutí výstupu VSK, dochází při poklesu tlaku vzduchu v hlavních vzduchojemech pod 
0,83 MPa (informace od snímače na vstup PHV elektronického regulátoru – viz list 240). 
Rozpojení spojky nastává v okamžiku, kdy tlaku vzduchu v hlavních vzduchojemech dosáhne 
hodnoty 0,95 MPa. Podmínkou pro sepnutí spojky kompresoru jsou otáčky spalovacího motoru 
vyšší než 400 ot./min a dostatečný tlak mazacího oleje kompresoru. Ten je hlídán tlakovým 
spínačem mazání kompresoru (SP9) a předáván elektronickému regulátoru na vstup TOK. 

V součinnosti se spínáním kompresoru je elektronickým regulátorem spínán též elektropneu-
matický ventil vypouštění kondenzátu z jímky odolejovače (YV93). Ten je spínán výstupem 
AOK, a to na dobu přibližně 2 sekund, po dosažení tlaku 0,95 MPa v hlavních vzduchojemech. 
Odkalení hlavních vzduchojemů je ovládáno pomocí přepínače (SV93), který je umístěn na 
panelu elektrického rozváděče v kabině strojvedoucího. Tento přepínač má celkem čtyři polohy 
a zároveň se s ním ovládá i vyhřívání pneumaticky ovládaných odkalovacích ventilů na 
hlavních vzduchojemech. Význam poloh na přepínači je následující: 

- vypnuto, 
- ruční odkalení (nearetovaná poloha), 
- automatické odkalení, 
- automatické odkalení + zapnuté vyhřívání odkalovacích ventilů hlavních vzduchojemů. 

Při navolení automatického režimu odkalování hlavních vzduchojemů včetně jejich vyhřívání, 
sepne ovládací přepínač (SV93) své kontakty jak v obvodu napájení cívek elektromagnetic-
kých ventilů odkalení (YV94, YV95), tak v obvodu napájení vyhřívacích tělísek (RT1 – RT4), 
jištěných samostatným jističem (FA18). Automatické odkalování se pak uvádí do činnosti na 
základě spínání kontaktů odkalovacího relé (KT1), přes které je přiváděno napájecí napětí na 
cívky elektromagnetických ventilů odkalení (YV94, YV95). Odkalovací relé (KT1) sepne vždy 
při spuštění kompresoru a drží sepnuté po dobu přibližně 2 sekund (dle nastavení). 
Jestliže je na přepínači navolena poloha pouze pro automatické odkalování, tak odkalování 
funguje stejně jako je popsáno výše, akorát je z činnosti vyřazeno vyhřívání. V případě ručního 
ovládání odkalení je změna v tom, že je kontakt odkalovacího relé (KT1) překlenut přes 
kontakt ovládacího přepínače odkalení (SV93). Napájecí napětí je tak přivedeno přímo na 
cívky elektromagnetických ventilů odkalení (YV94, YV95). 

Signalizace, ovládání pneu, pískování list 150 
Na ovládací pult strojvedoucího je dosazena kontrolka zvýšeného průtoku vzduchu 
brzdičem samočinné brzdy (HL30, HL30*). Ten může nastat při plnění soupravy vlaku 
vzduchem, nebo může být způsoben otevřením záklopky záchranné brzdy, či rozpojením 
hlavního potrubí. Na všechny zmiňované stavy reaguje průtokoměr (SP30) sepnutím svých 
kontaktů, čímž se uzavře napájecí obvod kontrolek. 
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Lokomotiva je na předním čele vybavena pohyblivými žaluziemi, které regulují množství 
vzduchu procházejícího chladičem chladicí kapaliny spalovacího motoru. Žaluzie jsou 
ovládány pneumaticky, přičemž vpouštění, případně vypouštění vzduchu do ovládacího 
válečku, provádí elektropneumatický ventil (YV2). Tento ventil je řízen spínáním výstupu 
VZM elektronického regulátoru (NR1), který spíná v těchto případech: 

- bude zadán poměrný tah rovný nebo větší než 60 % v režimu „JÍZDA“, 
- teplota chladicí kapaliny spalovacího motoru bude větší než 89 °C (vypne při 86 °C). 

Informaci o teplotě chladicí kapaliny spalovacího motoru získává elektronický regulátor 
vstupem TVM ze snímače (BT1) přes převodník (UT1) – viz list 240. Otevření žaluzií je též 
možné zajistit ručně, a to pomocí přepínače (SA16), který je umístěn na panelu elektrického 
rozváděče. Tímto přepínačem je možné přivést na elektropneumatický ventil žaluzií (YV2) 
napájení a ovládat je tak žaluzie ručně. 
Parkovací brzda je uváděna do činnosti při poruše EDB v průběhu elektrodynamického 
brzdění. Dále v případě, kdy skutečná hodnota brzdového proudu procházejícího kotvami 
trakčních motorů nedosahuje hodnoty odpovídající právě zvolenému brzdovému výkonu, což 
nastává především v důsledku poklesu rychlosti vozidla v okamžiku těsně před zastavením. 
První stupeň parkovací brzdy je ovládán pomocí prvního ventilu parkovací brzdy (YV81) a 
v tomto režimu pracuje vzduchotlaková brzda s tlakem vzduchu cca 0,1 – 0,15 MPa 
(odpovídající zadání do 50 % celkového výkonu EDB). Ventil prvního stupně parkovací brzdy 
je připojen na výstup PB1 elektronického regulátoru (NR1) a též na kontakty pomocného relé 
izolace (KR33). Relé reaguje na základě hlášení poruchy od hlídačů izolačního stavu (A10, 
A11) a relé ochrany EDB (KU2) – viz list 120. Při signalizaci poruchy od těchto ochran dojde 
při brzdění EDB k přechodu na první stupeň parkovací brzdy. 
Druhý stupeň parkovací brzdy je ovládán pomocí druhého ventilu parkovací brzdy (YV82). 
Chod tohoto ventilu je řízen povely elektronického regulátoru, který spínáním výstupu PB2, 
přivádí na ventil napájecí napětí. Při druhém stupni pracuje brzda s tlakem vzduchu cca 0,25 – 
0,3 MPa (odpovídající zadání nad 50 % výkonu EDB). 
Do pneumatického obvodu samočinné brzdy je zapojen lokomotivní odbrzďovač DAKO-
OL2, který umožňuje částečné snížení brzdicího účinku lokomotivy. Zařízení se ovládá 
prostřednictvím tlačítek (SB86, SB86*), které jsou společně zavedeny na vstup POB 
elektronického regulátoru (NR1). V obvodu ovládacích tlačítek jsou zapojeny kontakty relé 
volby stanoviště (KR1, KR2), čímž je zajištěno blokování odbrzďovacích tlačítek na 
neaktivním ovládacím pultu strojvedoucího. 
Po stisku odbrzďovacího tlačítka (SB86, SB86*), sepne elektronický regulátor výstup OL2, na 
který je připojen elektropneumatický ventil odbrzďovače (YV88). Tento ventil sníží brzdicí 
účinek (tlak vzduchu na řídicím potrubí tlakového relé) lokomotivy o tolik, jak dlouho bylo 
stisknuto odbrzďovací tlačítko. Při vícenásobném řízení lokomotiv se účinek odbrzdění přenáší 
přes regulátor i na SLAVE lokomotivu. 

Vzhledem k součinnosti brzd, lze při použití samočinné brzdy a náskoku EDB snížit její účinek 
prostřednictvím zařízení DAKO-OL2. To je možné díky signálu z převodníku (BP3), 
umístěného na výstupu brzdového rozváděče (na řídicím vzduchojemu) – viz list 240. 
Převodník převádí velikost tlaku vzduchu v tomto potrubí na elektrický signál pro elektronický 
regulátor (NR1), který na základě této informace zadává příslušný požadavek na EDB. 
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Na elektronický regulátor (NR1) je připojeno několik prvků, které společně zajišťují 
součinnost brzd. Díky nim je umožněn plynulý přechod z brzdění samočinnou brzdou do 
EDB. Posloupnost přechodu je následující. Jakmile dojde na lokomotivě k použití samočinné 
brzdy, sepne tlakový spínač (SP5), situovaný na potrubí mezi brzdovým rozváděčem a 
tlakovým relé DAKO-TR1. Po sepnutí kontaktů tohoto spínače (SP5), je na vstup STR 
elektronického regulátoru přiveden signál o tom, že tlak vzduchu za brzdovým rozváděčem je 
vyšší než 0,03 MPa. V tomto okamžiku začne elektronický regulátor vyhodnocovat, zda jsou 
splněny podmínky pro náběh EDB. Když ne, pokračuje v brzdění samočinnou brzdou. 
Jestliže jsou však podmínky splněny, elektronický regulátor sepne výstup VBB, čímž přivede 
napájecí napětí na ventil blokování EDB (YV86). Ten následně odvětrá řídicí potrubí 
tlakového relé, potažmo brzdové válce. Regulátor výstup VBB drží sepnutý (odvětrává) do té 
doby, než zanikne požadavek na EDB. 
Informaci o tom, zda jsou brzdové válce skutečně odvětrány, dostává elektronický regulátor na 
vstup TSB, od tlakového spínače (SP3). Když bude kontakt tohoto spínače sepnutý (TSB = 1) 
znamená to, že brzdové válce jsou odvětrané a je možné pokračovat v náběhu EDB. Kdyby 
však nedošlo k odvětrání, ukončí se náběh EDB a lokomotiva bude pokračovat v brzdění 
samočinnou brzdou. Informace o tlaku vzduchu v brzdových válcích je přivedena i do 
elektronického rychloměru (ET-LTE) – viz list 220. 
Lokomotiva je na hlavním potrubí vybavena tlakovým spínačem (SP2), zapojeným na vstup 
TSH elektronického regulátoru (NR1). Snímač do regulátoru předává informaci o dostatečném 
tlaku vzduchu v hlavním potrubí lokomotivy, čímž dovoluje jízdu lokomotivy. V opačném 
případě je jízda lokomotivy znemožněna, jelikož tlak vzduchu je pod úrovní rychlobrzdy. 

Na lokomotivu jsou dosazeny dvě píšťaly, vždy jedna ve směru jízdy. Přívod vzduchu pro obě 
píšťaly zajišťuje jeden elektropneumatický ventil (YV40), takže při jejich použití pískají obě 
současně. K ovládání píšťal slouží tlačítko (SB40, SB40*), po jehož stisku se uzavře napájecí 
obvod EPV, který následně přivede vzduch do píšťal. Jelikož v obvodu tlačítek není vřazen 
žádný blokovací kontakt aktivace stanoviště, lze píšťaly ovládat i z neaktivního pultu. 
Informace o použití píšťal je zavedena do elektronického rychloměru (ET-LTE) – viz list 210. 

Lokomotiva je vybavena čtveřicí houkaček, které jsou umístěny na střeše kabiny strojvedou-
cího (pod tropikem). Vzájemné zapojení houkaček je provedeno tak, že při jejich použití je 
aktivní jen jedna dvojice, dle zařazeného směru jízdy. To zajišťují pomocné kontakty 
směrového přepínače (QP), zapojené v napájecím obvodu EPV houkaček (YV41 – vpřed; 
YV42 – vzad). Houkačky lze ovládat buď stiskem tlačítka (SB43, SB43*) nebo pomocí 
nožních pedálů (SF43, SF43*). Informace o použití houkaček je zavedena do elektronického 
rychloměru (ET-LTE), který zaznamenává jejich použití do paměti – viz list 220. 
Obvod pískování je proveden tak, že je vždy pískováno jen jedno dvojkolí, dle zařazeného 
směru jízdy. Pískovací ventily (YV31 – vpřed; YV32 – vzad) jsou ovládány tlačítky (SB30, 
SB30*) nebo pomocí nožných pedálů (SF41, SF41*). V případě, že je pískování ovládáno 
nožními pedály, je napájecí napětí přiváděno přímo na pískovací ventily. Jestliže je však 
použito tlačítek, je informace o požadavku na pískování zavedena na vstup PIE elektronického 
regulátoru (NR1). Ten pak podle zvoleného směru jízdy, spíná výstup PIP nebo PIZ, čímž 
ovládá přívod napájecího napětí na pískovací ventily. Logika spínání je navíc provedena tak, že 
při rychlosti do 5 km/h je výstup sepnut trvale a pískování je tedy nepřetržité. Při rychlosti nad 
5 km/h je výstup spínán impulsně. 
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obr. 21: Panely pneumatické výzbroje 

 
obr. 22: Systém mazání okolků 

1 - panel houkaček 
2 - přístrojový panel (žaluzie, pískování) 

(1) 

(2) 
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Mazání okolků, radiostanice list 160 
Mazání okolků je ovládáno přepínačem (SA90), umístěným na panelu elektrického rozváděče. 
Tento přepínač má celkem tři polohy. V nulové poloze je zařízení mazání okolků vypnuto. Ve 
druhé poloze je zařízení zapnuto a pracuje v automatickém režimu. Poloha třetí, označená 
písmenem „R“, slouží k vyzkoušení funkce zařízení. 

Při automatickém provozu mazání okolků jsou ventily mazání (YC91, YC92) ovládány přes 
výstup MOK elektronického regulátoru (NR1) a dále přes kontakty přepínače směru (QP). Tím 
je zajištěno, že vždy sepne jen jeden ventil, podle navoleného směru jízdy. Interval spínání 
výstupu MOK je závislý na nastavení regulačního rezistoru (RP20), připojeného na analogový 
vstup RP2 elektronického regulátoru. Regulátor informaci zpracuje a na základě nastavené 
hodnoty reguluje interval dávkování maziva. Funkce mazání je signalizována na panel 
elektrického rozváděče svícením kontrolních LED (HL91, HL92) v závislosti na zvoleném 
směru jízdy. 
Pokud je přepínačem mazání (SA90) navolena testovací poloha, jsou přímo na napájení 
připojeny oba ventily mazání, přičemž vůbec nezáleží na zvoleném směru jízdy. Součástí 
obvodu mazání je trojice předřadných rezistorů (R90 – R92) a blokovací diody (VD91 – 
VD94). Jištění obvodu mazání je provedeno jističem pneumatiky (FA9), který slouží k jištění i 
řady dalších prvků – viz list 130 až 150. 
Lokomotiva je vybavena radiostanicí TRS –VS 47 (RDST). Zařízení radiostanice je složeno z 
několika bloků, přičemž hlavní část je uložena ve skříňce v kabině strojvedoucího. Zde je i 
konektor, který lze v případě poruchy radiostanice přepojit a zajistit tak napájení bezpečnost-
ního šoupátka – viz list 250. Na obou stanovištích strojvedoucího je umístěna ovládací skříňka, 
reproduktor a mikrotelefon. Součástí radiostanice jsou i dvě antény (ANT1, ANT2), umístěné 
na střeše kabiny. Jištění celého obvodu radiostanice zajišťuje jeden dvoupólový jistič (FA27). 

Chladnička, stěrače, ventilátorky, kalorifery list 170 
Do kabiny strojvedoucího je umístěna chladnička (EV). Její napájení je provedeno z palubní 
sítě lokomotivy a její jištění obstarává samostatný jistič (FA15). 

Čelní okna a okna dveří kabiny strojvedoucího jsou vybavena stěrači, které se ovládají pomocí 
pětipolohových přepínačů. Každý ovladač má kromě nulové doběhové polohy, ještě polohu 
stálého chodu a tři polohy cyklování. Součástí každého přepínače je elektronika ovládání 
stěrače (AS21, AS22, AS21*, AS22*), ke které jsou připojeny motorky (MS21, MS22, 
MS21*, MS22*), zajišťující pohon ramen stěračů. K jištění obvodu stěračů slouží jistič 
(FA16), který je společný i pro obvod stropních ventilátorků. 

U stropu kabiny strojvedoucího jsou umístěny dva ventilátorky, poháněné pomocí motorků 
(MV11, MV12). Napájení obvodu ventilátorků je z palubní sítě, přes jistič stěračů (FA16). 
Chod ventilátorků je ovládán prostřednictvím třípolohového přepínače (SA91, SA91*), jehož 
jedna poloha je nulová. Zbývajícími polohami je ve dvou stupních nastavována rychlost 
otáčení ventilátorků. V obvodu jsou zapojeny rezistory (R12, R13), kterým je nastavena 
rychlost otáčení ventilátorků při prvním stupni. 

Kabina strojvedoucího je vytápěna čtveřicí kaloriferů a nezávislým teplovzdušným vytápěcím 
agregátem Airtronic D4 – viz list 190. Spínání chodu kaloriferů se provádí přepínačem (SV16), 
po jehož zapnutí je přivedeno napájení do regulátoru teploty (GV3). Ten na základě signálů od 
teplotního čidla (RT6) a potenciometru pro nastavení teploty v kabině (RP10), ovládá napájení 
motorů kaloriferů (MV15 – MV18). Když je přepínačem navolena poslední poloha, tak se 
kromě kaloriferů aktivuje i topný agregát předehřevu spalovacího motoru, čímž se zvýší topný 
výkon kaloriferů – viz list 180. Jištění obvodu kaloriferů zajišťuje samostatný jistič (FA22). 
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Předehřev spalovacího motoru list 180 
Teplovodní topný agregát Hydronic 10 je určen k předehřevu chladící kapaliny spalovacího 
motoru. Napájení celého obvodu topného agregátu, zajišťuje měnič (GV6), který je přes 
dvoupólový jistič (FA25) připojen přímo na akumulátorovou baterii – viz list 40. Z měniče je 
napájení přivedeno na řídicí jednotku (A5), naftové čerpadlo (YA2) a ovladač předehřevu 
(ST2), umístěný na panelu elektrického rozváděče. Součástí obvodu topného agregátu jsou dvě 
pojistky předehřevu (FU15, FU16) a kontakt spínače kaloriferů (SV16). Tento kontakt sepne 
v případě, že je na přepínači kaloriferů navolena poslední poloha, ve které se kromě kaloriferů, 
uvede do chodu i topný agregát předehřevu spalovacího motoru. 

Topení kabiny, klimatizace list 190 
Teplovzdušný vytápěcí agregát Airtronic D4 slouží k vytápění kabiny strojvedoucího, při 
zastaveném spalovacím motoru. Napájení celého obvodu nezávislého topení, zajišťuje měnič 
(GV2), který je přes dvoupólový jistič (FA24) připojen přímo na akumulátorovou baterii – viz 
list 40. Z měniče je napájení přivedeno na řídicí jednotku (A4), naftové čerpadlo topní (YA1) a 
ovladač topení (ST1), umístěný na panelu elektrického rozváděče. Součástí obvodu 
teplovzdušného agregátu jsou dvě pojistky topení (FU13, FU14). 

Ve střeše kabiny strojvedoucího je umístěna klimatizační jednotka. Jedná se o kompaktní 
celek, který má v sobě integrovánu většinu prvků klimatizace (MV80), včetně ovládání. 
Odděleně je tak umístěn pouze kompresor klimatizace se spojkou. Kompresor je poháněn 
řemenem od spalovacího motoru a do chodu je uveden vždy po sepnutí elektromagnetické 
spojky (YV70 + dioda VD100), ovládané signálem z klimatizace. Jištění klimatizace je 
provedeno pomocí jističe (FA3). 
V obvodu klimatizace je zapojen kontakt relé nabíjení (KR36), takže klimatizaci lze používat 
pouze při funkčním nabíjení. Relé je totiž řízeno spínáním výstupu KR36 elektronického 
regulátoru (NR1), který tento výstup sepne, jakmile na vstup KGN dostane signál o funkčním 
nabíjení (KGN = 1) – viz list 40. 

Blokovací kontakty, vícenásobné řízení list 200 
Na vstupy elektronického regulátoru (NR1) jsou zapojeny větve s blokovacími kontakty 
stykačů (viz následující tabulka). Prostřednictvím těchto kontaktů je regulátoru předávána 
informace, zda došlo k sepnutí a rozepnutí jednotlivých prvků. Regulátor tyto informace 
zpracuje a v případě, že by některý ze stykačů nechoval tak jak má, omezí režim „JÍZDY“, 
případně „EDB“. 

tab. 7: Blokovací kontakty stykačů zavedené do elektronického regulátoru 

Vstup Označení stykače Účel stykače (název) 

PSB KM21 Brzdový stykač 

PJ1 KM11 Jízdní stykač trakčních motorů 

PBB KM20 Stykač buzení EDB 

KOS KM41, KM42 Shuntovací stykače – viz list 100 

KVB KM51, KM52 Stykače vykrácení brzdového odporníku – viz list 100 



Technický popis 
Motorová lokomotiva 709 ČD 

  

  

72 / 138 4-8090-022-00 

Na panel elektrického rozváděče je dosazen spínač vyřazení EDB (SA18), který je připojen na 
vstup BED elektronického regulátoru (NR1). Když je kontakt spínače sepnut (BED = 1), tak 
elektronický regulátor zablokuje možnost využití EDB a lokomotiva se chová jako by EDB 
nebyla vůbec vybavena. Poloha spínače se promítá i do funkce EDB při vícenásobném řízení, 
kdy záleží na polohách těchto spínačů na lokomotivách MASTER i SLAVE. Varianty jaké 
mohou nastat a výsledné chování lokomotiv je popsáno v návodu na obsluhu. 
V režimu vícenásobného řízení lokomotiv je umožněno spouštění a zastavování spalovacího 
motoru SLAVE lokomotivy z lokomotivy MASTER. K nastartování SLAVE lokomotivy 
dojde po stisku startovacího tlačítka SLAVE lokomotivy (SB20, SB20*), čímž se na vstup 
NRL elektronického regulátoru (NR1) přivede požadavek na spuštění spalovacího motoru 
SLAVE lokomotivy. Regulátor povel zpracuje a přes propojovací kabel vícenásobného řízení, 
vyšle signál na start spalovacího motoru SLAVE lokomotivy. Posloupnost startu je shodná s 
lokomotivou MASTER. Součástí obvodu je dvojice oddělovacích diod (VD95, VD96). Jelikož 
v obvodu startovacích tlačítek jsou zapojeny kontakty relé volby stanoviště (KR1, KR2), lze 
spouštět spalovací motor je z aktivního ovládacího pultu – viz list 90. 

Zastavení spalovacího motoru SLAVE lokomotivy z lokomotivy MASTER, lze provést 
tlačítkem provozního stopu spalovacího motoru SLAVE lokomotivy (SB12, SB12*), nebo 
stiskem tlačítka nouzového stopu (SB13, SB13*). Jestliže je tedy stisknuto tlačítko nouzového 
stopu na MASTER lokomotivě, zastaví se motory na obou lokomotivách. Při stisku tlačítka 
nouzového stopu na SLAVE lokomotivě, je zastaven spalovací motor jen na této lokomotivě. 

Po stisku stopovacího tlačítka je přiveden signál na vstup SRL elektronického regulátoru 
(NR1), čímž je na SLAVE lokomotivě odpojen výstup KR31 a tedy i relé chodu spalovacího 
motoru (KR31). Toto relé odpadne a zastaví chod spalovacího motoru rozpojením svých 
kontaktů v obvodu jeho elektroniky – viz list 80. Průběh stopu je tak shodný se stopem 
spalovacího motoru lokomotivy MASTER. 
Vícenásobné řízení lokomotiv umožňuje jednomužnou obsluhu dvou a více spojených 
lokomotiv, propojených pomocí propojovacího kabelu vícenásobného řízení – viz list 270. 
Režim řízení se přepíná ovladačem vícenásobného řízení (SV6), který má následující polohy: 

- SOLO – samostatný provoz lokomotivy, 
- MASTER – lokomotiva řídicí při vícenásobném řízení, 
- SLAVE – lokomotiva řízená při vícenásobném řízení. 

Informace od režimového přepínače je přivedena na vstupy DRL a RES do elektronického 
regulátoru, který podle jejich stavu přizpůsobuje řízení lokomotivy. Vzájemná kombinace 
spínání kontaktů režimového přepínače je nejlépe patrná ze spínacího programu – viz list 280. 
Navolený režim je též zaznamenáván elektronickým rychloměrem (ET-LTE) – viz list 210. 

Elektronický rychloměr list 210, 220 
Zařízení elektronického rychloměru slouží k zobrazování okamžité rychlosti lokomotivy i k 
registraci veličin do paměti rychloměru. Centrem celého systému rychloměru je měřicí a 
záznamová jednotka (ET-LTE), jejíž obvody jsou napájeny z palubní sítě a jištěny pomocí 
dvoupólového jističe (FA21). Celé zařízení rychloměru se skládá z těchto částí: 
- jednotka elektroniky (ET-LTE), 
- komunikační a indikační jednotky (ET-LTZ1, ET-LTZ2), 
- snímač tlaku vzduchu v hlavním potrubí (BP4), 
- snímač otáček dvojkolý (ET-LTV) + rozvodná krabice (ET-LTP), 
- přijímač časové frekvence (ET-DCF). 
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Rychloměr je přes převodník (UPTR) spojen i s elektronickým regulátorem (NR1), od něhož 
získává analogový signál o velikosti poměrného tahu, který si následně ukládá do paměti. 
Kromě toho rychloměr díky připojení řady periferií zaznamenává manipulaci s vybranými 
ovládacími prvky a provozní stavy lokomotivy (viz jednotlivé vstupy). 

Elektronický regulátor, zobrazovače, snímače list 230 
K elektronickému regulátoru (NR1) jsou připojeny diagnostické displeje lokomotivy (AS3, 
AS3*), pomocí nichž může obsluha sledovat provozní i poruchové stavy lokomotivy. K 
napájení diagnostických displejů slouží samostatný měnič (GV4). Ten je připojen na palubní 
síť lokomotivy přes dvoupólový jistič (FA2), který slouží současně k jištění elektronického 
regulátoru (NR1). 

Do elektronického regulátoru je připojeno množství snímačů, které tak poskytují informaci o 
celkovém stavu lokomotivy. Vybrané prvky jsou uvedeny v tab. 8 (viz další kapitola), kde je 
uvedeno jak označení snímače, případně převodníku, přes který je připojen k elektronickému 
regulátoru, označení vstupu na něž je prvek připojen a též i předávaná informace. 

Napájení snímačů a převodníků zajišťuje měnič (GV5), napojený na palubní síť lokomotivy 
přes jistič (FA26). Jelikož je jistič umístěn v elektrickém rozváděči R1, je z něj vyvedena 
odbočka na vstup FA26 elektronického regulátoru (NR1). Ten při výpadku tohoto jističe 
zobrazí hlášení na diagnostickém displeji lokomotivy. Ze zmiňovaného jističe je napájena i 
dvojice snímačů otáček dvojkolí a dvojice snímačů teploty – viz list 240. V obvodu za 
napájecím měničem je v obou pólech umístěna jedna pojistka (FU20, FU21). 
Kromě prvků uvedených v tabulce je však k elektronickému regulátoru (NR1) připojeno 
množství dalších větví a odboček. Tím je zajištěno dostatečné množství informací, potřebných 
k řízení a ovládání lokomotivy. Jednotlivé větve jsou vždy zakresleny na příslušných listech 
schématu elektrické výzbroje. 

Měřicí přístroje, snímače list 240 

tab. 8: Snímače zavedené do elektronického regulátoru 

Označení Vstup Předávaná informace 

UA1 IK Kotevní proud trakčních motorů 

UA2 IBB Budicí proud elektrodynamické brzdy 

UV1 UHG Napětí trakčního alternátoru (po usměrnění) lis
t 2

30
 

UV2 UMV Napětí motoru ventilace trakčních motorů 

BN1 DI Otáčky spalovacího motoru 

BP2 PHV Tlak vzduchu v hlavních vzduchojemech (napájecím potrubí) 

BP3 PBP Tlak vzduchu na výstupu z brzdového rozváděče 

BT1 + UT1 TVM Teplota chladicí kapaliny spalovacího motoru 

BT10 + UT2 TBR Teplota brzdového odporníku 

BR1 + XS20 RD1 Otáčky 1. dvojkolí 

BR2 + XS21 RD2 Otáčky 2. dvojkolí 
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Pokud by nastal stav, že lokomotiva překročí rychlost 85 km/h, regulátor se zablokuje a 
nedovolí další jízdu výkonem. Pro opětovné povolení režimu „JÍZDA“ je nutný pokles na 
rychlost 80 km/h. Kdyby byla rychlost překročena v režimu „EDB“, bude sepnuta parkovací 
brzda. 
Na výstupy elektronického regulátoru je připojeno několik měřicích přístrojů, které 
zprostředkovávají obsluze informaci o důležitých provozních veličinách – viz tabulka. 

tab. 9: Měřicí přístroje zapojené na elektronický regulátor 

Označení Výstup Předávaná informace 

PR1, PR1* ODA Ukazatel otáček spalovacího motoru 

PA1, PA1* IK Ampérmetr kotevních proudů 

PA2, PA2* IB Ampérmetr budicího proudu trakčních motorů při EDB 

PN1, PN1* PTT Ukazatel poměrného tahu 

Kontrola bdělosti strojvedoucího list 250, 260 
Na lokomotivu je dosazeno zařízení kontroly bdělosti KBS-E, které slouží pro zajištění 
bezpečnosti drážního vozidla. Mozkem celého systému je základní jednotka (KBS-E), napájená 
z palubní sítě lokomotivy přes dvoupólový jistič (FA28). Jelikož je jistič umístěn v elektrickém 
rozváděči R1, je z něho vyvedena signalizační větev na vstup FA28 elektronického regulátoru. 
Ten při výpadku jističe informuje obsluhu hlášením na diagnostickém displeji lokomotivy. 

Ovládání celého zařízení se provádí prostřednictvím přepínače režimu (SV95), kterým se 
zařízení aktivuje. K signalizaci chodu slouží kontrolka startu (HL90). Při provozu slouží 
k vybavování zařízení KBS-E čtyři tlačítka bdělosti (SB18, SB19, SB18*, SB19*). Kromě 
těchto tlačítek je možné zařízení vybavit i pohybem integračního kontroléru (SG9, SG9*), 
ovladačem samočinné brzdy (SM, SM*) a tlačítkem píšťaly (SB40, SB40*). Při vybavování 
dojde k sepnutí relé (KR10), které dává do základní jednotky signál o obsloužení bdělosti. 
Jelikož jsou v obvodu výše uvedených prvků zapojeny kontakty relé volby stanoviště (KR1, 
KR2), lze bdělost vybavovat pouze z aktivního stanoviště. 

Vybavování zařízení je vyžadováno vždy po zhasnutí kontrolek bdělosti (HL89, HL89*). 
V jejich napájecím obvodu jsou zapojeny kontakty přepínače osvětlení měřicích přístrojů 
(SA13, SA13*), takže lze volit mezi plným a částečným svitem kontrolek. Při plném svitu jsou 
kontrolky připojené na plné napájecí napětí, při částečném svitu na snížené napětí, což 
zajišťuje tlumicí rezistor (R45, R46). 
Pokud není vybavení bdělosti provedeno ve stanoveném intervalu je aktivován varovný signál 
houkačky (HA2). Jestliže ani pak strojvedoucí nezareaguje, dojde k odpadnutí ventilu 
bezpečnostního šoupátka (YV89 + dioda VD100), což způsobí nouzové brzdění. Obdobný 
efekt má i rozpojení obvodu radiostanicí (RDST) – viz list 160. Informace o odpadnutí ventilu 
bezpečnostního šoupátka je registrována elektronickým rychloměrem (ET-LTE) – viz list 210. 

Základní jednotka (KBS-E) je pomocí výstupů spojena s měřicí a záznamovou jednotkou 
elektronického rychloměru, která zaznamenává do paměti svícení kontrolky bdělosti, stisk 
tlačítka bdělosti, atd. V obvodu mezi rychloměrem a KBS-E je ještě zapojen kontakt tlakového 
spínače automatické výluky (SP8), který při zabrzděné přímočinné brzdě vyloučí zařízení 
KBS-E z činnosti, takže není potřeba obsluhovat tlačítka bdělosti. 
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Seznam jistících prvků 

tab. 10: Seznam pojistek 

Kde Označení Hodnota [A] Jištěný okruh 

R2 FU1 160 Nabíjení akumulátorové baterie (+ pól) 

R2 FU2 100 Palubní síť lokomotivy (+ pól) 

T FU3 40 Vnější nabíjení akumulátorové baterie 

T FU4 40 Vnější nabíjení akumulátorové baterie 

K FU13 10 Teplovzdušné topení Airtronic D4 

K FU14 5 Teplovzdušné topení Airtronic D4 

S FU15 10 Agregát Hydronic 10 – předehřev spalovacího motoru 

S FU16 5 Agregát Hydronic 10 – předehřev spalovacího motoru 

R1 FU20 2 Měnič měření (výstup +) 

R1 FU21 2 Měnič měření (výstup –) 

R1 FU70 63 Buzení trakčního alternátoru 

R1 FU72 100 Ventilace trakčních motorů 

R1 FU73 100 Ventilace trakčních motorů 

R2 FU100 100 Palubní síť lokomotivy (– pól) 

R2 FU101 160 Nabíjení akumulátorové baterie (– pól) 

Poznámka: Význam zkratek umístění pojistek: 
R1 – elektrický rozváděč R1 
R2 – elektrický rozváděč R2 
K – kabina strojvedoucího 
S – strojovna 
T – pojezd lokomotivy 
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tab. 11: Seznam jističů 

Kde Označení Hodnota [A] Jištěný okruh 

FA1 10 Řízení 

FA2 20 Vařič 

FA3 25 Klimatizace 

FA4 25 Buzení pomocného dynama 

FA5 16 Napájení elektroniky spalovacího motoru 

FA6 10 Buzení budiče 

FA7 6 Přímočinná brzda 

FA8 6 Samočinná brzda 

FA9 6 Pneumatika 

FA10 10 Dálkové reflektory 

FA11 6 Osvětlení stanoviště 

FA12 10 Návěstní světla 

FA13 6 Osvětlení schůdků 

FA14 16 Zásuvky 

FA15 6 Chladnička 

FA16 10 Stěrače, stropní ventilátorky 

FA17 20 Rezerva 

FA18 10 Odkalování vzduchojemů 

FA19 6 Ventilace trakčního usměrňovače 

FA20 2x 6 Napájení elektronického regulátoru 

FA21 2x 6 Elektronický rychloměr 

FA22 16 Kalorifery 

FA23 16 Osvětlení rozváděčů a strojovny 

FA24 2x 16 Teplovzdušný topný agregát Airtronic D4 
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FA25 2x 16 Teplovodní agregát Hydronic 10 – předehřev 

FA26 10 Měnič měření 

FA27 2x 10 Radiostanice 

FA28 2x 4 Zařízení kontroly bdělosti 

FA29 2x 6 Hlídače izolačního stavu 
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FA30 2x 6 Rezerva 
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Kompletní kusovníky vzduchotlakových a elektrických obvodů jsou součástí dokumentace, 
předávané zákazníkovi společně s lokomotivou. V tomto dokumentu jsou uvedeny pouze vý-
tahy ze zmiňovaných kusovníků. 
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Typový výkres lokomotivy Příloha č. 1 
 
 
 
 
 
 

[označení typového výkresu: 3-8030-100-05] 
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Prostorový typový list Příloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[označení prostorového typového výkresu: 3-8032-100-05] 
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Trakční charakteristika Příloha č. 3 
 
 
 
 
 

[označení trakční charakteristiky: 4-8021-067-01] 
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Brzdová charakteristika EDB Příloha č. 4 
 
 
 

[označení brzdové charakteristiky EDB: 4-8023-020-00] 
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Koreffův zátěžový diagram Příloha č. 5 
 
 
 
 

[označení koreffova zátěžového diagramu: 4-8020-071-01] 
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Schéma vzduchotlakových obvodů Příloha č. 6 
 
 
 
 
 

[označení schéma pneumatických obvodů: 3-8025-046-02] 
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Ozn. Název Typ, data Firma Kde 
   

A Brzdový panel 90800-028, síť 24 V DC DAKO V 
B Panel zabezpečení „bypass“ 90800-029, síť 24 V DC DAKO V 
C Panel střadačové brzdy 90800-017/A, síť 24 V DC DAKO V 
D Přístrojový panel 90800-009/501, síť 24 V DC DAKO V 
E Panel houkaček 90800-009/503, síť 24 V DC DAKO V 
1 Kompresor – levotočivý 3 DSK 100-II (0,80 – 0,95 MPa) Sauer Žandov A 
3 Pojišťovací ventil Herose G1/2", typ 06217 (1,10 ±0,01 MPa) Špiral C 
4 Odolejovač 90080-109, G5/4“ – 1“ Invekta C 
41 Pneumaticky ovl. vypouštěcí ventil 96437-108 DAKO C 
5 Zpětná záklopka 96430-124, G1" DAKO C 

   

6 Pojišťovací ventil Herose G1/2", typ 06217 (0,98 ±0,01 MPa) Špiral C 
7 Hlavní vzduchojem 91655-359 (400 litrů, 500 mm) Invekta T 
8 Hlavní vzduchojem 91655-359 (400 litrů, 500 mm) Invekta T 
9 Přepouštěč 90125-102, G3/4" (0,60 MPa) DAKO T 
10 Zpětná záklopka 96430-124, G1" DAKO T 
111 Přímý kohout 96405-107, G3/4“ DAKO V 
112 Přímý kohout 96405-107, G3/4“ DAKO V 
121 Zpětná záklopka 96430-009, G3/4“ DAKO V 
122 Zpětná záklopka 96430-009, G3/4“ DAKO V 
131-3 Prachojem 90090-101, G1" DAKO T 

   

15 Dýza (3,2 mm) 4-3207-000 ČMKS-ČT V 
16 Zásobní vzduchojem 91655-459 (50 litrů, 300 mm) Invekta V 
161 Přímý kohout 96405-117, G3/8“ DAKO V 
17 Tlakové relé + příruba DAKO-TR1, 90040-136 + 90600-116/01 DAKO V 
18 Dvojitá zpětná záklopka 96433-035 DAKO V 
19 Tlakové relé + příruba DAKO-TR1, 90040-136 + 90600-116/01 DAKO V 
20 Přímý kohout 96405-109, G3/4“ DAKO V 
21 Řídící vzduchojem 91655-300 (2,5 litrů) Invekta V 
22 Vzduchojem nízkotlakého přebití 91655-187 (5 litrů) Invekta V 
23 Časovací vzduchojem 91655-302 (1 litr) Invekta V 

   

24 Přímý kohout 96405-107, G3/4“ DAKO V 
26 Brzdič samočinné brzdy (panelový) DAKO-BSE, 90035-159/25/A, síť 24 V DC DAKO V 
27 Čistič vzduchu (součást brzdiče) 90085-113, 1" DAKO V 
28 Čistič vzduchu (součást brzdiče) 90085-113, 1" DAKO V 
29 Přímý kohout 96405-103, G1“ DAKO V 
30 Přímý kohout 96405-105, G1“ DAKO V 
31 Ovladač samočinné brzdy  HH 222, 0AU600222 Alfa Union P1 
32 Ovladač samočinné brzdy  HH 222, 0AU600222 Alfa Union P2 
33 Ovladač přímočinné brzdy  HH 226, 0AU600243 Alfa Union P1 
34 Ovladač přímočinné brzdy  HH 226, 0AU600243 Alfa Union P2 

   

351-2 Dvojitý tlakoměr (hl. + nap. potrubí) Typ 387 (0 – 16 bar) – 100 mm (var. III) Emers Zvolen P1, P2 
361-2 Dvojitý tlakoměr (BV + střadač) Typ 387 (0 – 10 bar) – 100 mm (var. VII) Emers Zvolen P1, P2 
371-2 Ruční odbrzďovač 90035-124 DAKO P1, P2 
381-2 Brzdový válec  DAKO-BS 10J26, 90025-121/1030 DAKO G, H 
391-2 Brzdový válec  DAKO-BS 10P26, 90025-134/42625 + 42225 DAKO G, H 
40 Brzdový rozvaděč  DAKO-CV1nD 10-L, 90041-170/1000 DAKO V 
41 Pomocný vzduchojem 91655-130 (25 litrů, 250 mm) Invekta V 
411 Přímý kohout 96405-115, G3/8“ DAKO V 
42 Rozvodový vzduchojem  91655-366 (9 litrů, 200 mm) Invekta V 
44 Vzduchojem střadače 91655-109 (25 litrů, 250 mm) Invekta V 
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Ozn. Název Typ, data Firma Kde 
   

441 Přímý kohout 96405-115, G3/8“ DAKO V 
451-2 Odbočnice 06368-101, G1" 120° DAKO T 
461-2 Spojkový kohout  AKH G1“, 90145-143 (levý) DAKO L, M 
463-4 Spojkový kohout  AKH G1“, 90145-142 (pravý) DAKO L, M 
471-2 Spojkový kohout  AKH G1“, 90145-143 (levý) DAKO L, M 
473-4 Spojkový kohout  AKH G1“, 90145-142  (pravý) DAKO L, M 
48 Odkapnice trojhrdlá  90115-102, G1“ DAKO T 
481 Odvodňovací kohout 96400-158, G1/2" DAKO T 
491 Záchranná záklopka DAKO-AK6, 96430-036 DAKO T 
492 Ovládání záchranné záklopky v.č. 3-N-525 (přezka) Patent K 

   

501-4 Brzdová spojka  90150-133/2, G1“, l = 730 mm, normální DAKO L, M 
511-4 Brzdová spojka 90150-140/2, G1“, l = 730 mm, zrcadlová DAKO L, M 
52 Držák hadicové spojky 4-4040-170-00 ČMKS-ČT L, M 
531-4 Diagnostická přípojka  96780-114/1, 1/2" DAKO V 
54 Mezikus 90040-153 DAKO V 
551-2 Ukazatel zabrzdění  DAKO-UB-1F, 90130-132/.F DAKO T 
56 Lokomotivní odbrzďovač  DAKO-OL2, 90035-161, síť 24 V DC DAKO V 
57 Vzduchový filtr 90085-100, G1/2“ DAKO V 
571 Přímý kohout 96405-115, G3/8“ DAKO V 
581-2 Vzduchový filtr 2305-3/8“ Stasto V 

   

60 Řídící vzduchojem 91655-300 (2,5 litrů) DAKO V 
61 Tlakový spínač  KPS 35, 060-3105 (0,35 – 0,48 MPa) Danfoss V 
62 Průtokoměr  DAKO-PM2, 90500-113 DAKO V 
631-2 Tlačítko nouzového zastavení  VEZ, K-331181 DAKO P1, P2 
65 Přímý kohout 96405-107, G3/4“ DAKO V 
66 Redukční ventil 90050-122 (0,5 MPa) DAKO V 
67 Zpětná záklopka 96430-009, G3/4“ DAKO V 
68 Tlakoměr JZ-80-12/P ČMKS-ČT V 
69 Přístrojový vzduchojem  91655-109 (25 litrů, 250 mm) Invekta V 
691 Přímý kohout 96405-117, G3/8“ DAKO V 

   

701 Rozdělovač vzduchu 2-1245-003-00 ČMKS-ČT V 
702 Rozdělovač vzduchu 3-1636-003-01 ČMKS-ČT E 
711 Přímý kohout 96405-113, G1/2“ DAKO V 
712 Přímý kohout 96405-115, G3/8“ DAKO E 
713 Přímý kohout 96405-113, G1/2“ DAKO E 
72 Vzduchový filtr 90085-100, G1/2“ DAKO E 
731-4 Elektropneumatický ventil EV51/1, síť 24 V DC Alfa Union E 
74 Přímý kohout 96405-115, G3/8" DAKO C 
751-3 Elektropneumatický ventil EV58, síť 24 V DC AIR Čenkov V 
761-2 Pneumaticky ovl. vypouštěcí ventil 96437-108 (elektricky ohřívaný) DAKO T 

   

771-2 Pneumaticky ovl. vypouštěcí ventil 96437-108 (elektricky ohřívaný) DAKO T 
801-2 Píšťala 3-02-8570-014 A-Z Lokomat K 
811-2 Středotónová houkačka KL 25010-002.4 A-Z Lokomat K 
821-2 Vysokotónová houkačka KL 25010-001.4 A-Z Lokomat K 
851-4 Pískovací koleno 90120–105 DAKO G, H 
861-4 Pískovací tryska 4-1350-001-00 ČMKS-JLS G, H 
88 Elektropneumatický ventil EV58, síť 24 V DC AIR Čenkov C 
891 Vzduchový váleček žaluzií EDB 2-02-8530-165/JLS ČMKS-ČT E 
892-3 Vzduchový váleček žaluzií SM 2-02-8530-165/JLS ČMKS-ČT C 
90 Uzavírací kohout 73631-9873, G1/4" vnitřní závit Špondr CMS C 
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Ozn. Název Typ, data Firma Kde 
   

91 Sdružený upravovač s tlakoměrem 16213-2251 Špondr CMS C 
92 Zásobník maziva (pravý) 91655-103 Invekta C 
931-2 Dávkovací čerpadlo  DO-P, 23317-2111, síť 24 V DC Špondr CMS C 
941-2 Rozdělovač  M10x1 na TR ø6, 64332-4231 M1 Špondr CMS G, H 
951-4 Tryska  SD-RE1, 63656-1231 M1 Špondr CMS G, H 
96 Přímý kohout 96405-115, G3/8“ DAKO C 
97 Ventil bezdušový MA04570379 ČMKS-ČT C 
98 Ruční pumpa  BETO, CMP-073SG ČMKS-ČT C 
99 Přímý kohout 96405-115, G3/8“ DAKO V 
100 Přímý kohout (plombovaný) 96405-107, G3/4“ DAKO C 

   

101 Bezpečnostní šoupátko VZ P2VC, síť 24 V DC, 3/4" MEP Postřelmov C 
102 Odlehčovací ventil součást kompresoru Sauer Žandov A 
103 Pojišťovací ventil  součást kompresoru (0,45 MPa) Sauer Žandov A 
104 Uzavírací kohout s odvětráním 422318411511, M12x1,5 Sauer Žandov A 
105 Uzavírací kohout s odvětráním VL551T-DN8-PN63-1/4" ÚPA Olomouc A 
106 Tlakoměr DZ-80-16/P ČMKS-ČT A 
107 Elektromagnetická spojka  EKA 25 - C15, 3-0335-001-00 Přerovské strojírny A 
108 Tlumič rázů destičkový 0132615010003 Mesit A 
109 Tlakový spínač  060-3105 (0,15 – 0,25 MPa) Danfoss A 
111 - 191 Pružná hadice dle specifikace TB EPOX V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokomotiva je pro lepší názornost umístění prvků rozdělena na několik částí. Tyto části jsou v 
kusovníku pneumatické výzbroje označeny zkratkou, jejichž význam je následující: 
 
A - alternátorová kapota 
C - motorová kapota 
E - elektrický rozváděč 
G - přední dvojkolí 
H - zadní dvojkolí 
K - kabina strojvedoucího 

L - přední čelo lokomotivy 
M - zadní čelo lokomotivy 
P1 - přední stanoviště 
P2 - zadní stanoviště 
T - hlavní rám 
V - pneumatický blok 
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Důležitá čidla v pneumatickém obvodu 

 

Označení Účel čidla 
   

BP2 Snímač tlaku vzduchu v hlavních vzduchojemech. Zavedeno do elektronického 
regulátoru na vstup PHV, který podle informací o tlaku řídí spínání spojky 
kompresoru a tedy chod celého kompresoru. 

BP3 Snímač tlaku vzduchu v řídicím vzduchojemu. Informace je přes vstup PBP 
přivedena do elektronického regulátoru, který pak podle zvoleného účinku 
samočinné brzdy řídí činnost EDB. 

BP4 Tlakový snímač na hlavním potrubí. Informace pro elektronický rychloměr. 

SP2 Tlakový spínač na hlavním potrubí – spíná při tlaku 0,48 MPa a odpadá při 
poklesu pod 0,35 MPa. Spínač předává informaci na vstup TSH elektronického 
regulátoru, který následně povoluje jízdu lokomotivy. 

SP3 Tlakový spínač v brzdových válcích. Při tlaku 0,03 MPa rozepne obvod vstupu 
TSB elektronického regulátoru. Regulátor na to reaguje tak, že blokuje možnost 
použití EDB. 

SP4 Tlakový spínač v obvodu čisticího přítlaku brzdových zdrží. Při dosažení tlaku 
0,03 MPa sepne kontakty v obvodu signální kontrolky režimu. 

SP5 Tlakový spínač v řídicím vzduchojemu. Spíná při hodnotě 0,03 MPa a předává 
na vstup STR elektronického regulátoru informaci o tom, že lokomotiva brzdí 
samočinnou brzdou. 

SP7 Tlakový spínač v obvodu střadače. Při tlaku 0,42 MPa rozpojí obvod vstupu SPB 
elektronického regulátoru a dává tak informaci o odbrzděné střadačové brzdě. 
Zároveň má své kontakty zapojeny do obvodu signální kontroly střadače. 

SP8 Tlakový spínač na řídicím potrubí tlakového relé přímočinné brzdy. Nastaven na 
tlak 0,15 MPa a slouží pro režim automatické výluky zařízení kontroly bdělosti. 
Když je přímočinná brzda zabrzděna není třeba vybavovat bdělost. 

SP9 Tlakový spínač mazání kompresoru. V případě nízkého tlaku oleje kompresoru 
předává na vstup TOK elektronického regulátoru tuto informaci, který hlásí 
poruchu a následně vypne spojku kompresoru. 

SP30 Průtokoměr umístěný na přívodním vzduchovém potrubí do brzdiče samočinné 
brzdy DAKO-BSE. Při zvýšeném průtoku vzduchu tímto potrubím (brzdičem), 
průtokoměr rozsvěcí kontrolky na ovládacích pultech strojvedoucího. 
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Schéma elektrické výzbroje Příloha č. 7 
 
Elektrické schéma je složeno z následujících listů: 
 
List Název obvodu 

   

010 Trakční obvod 
020 Trakční usměrňovač, trakční alternátor 
030 Pomocné pohony, pomocný aku pojezd 
040 Nabíjení aku baterie, spouštěč 
050 Návěstní světla, osvětlení, zásuvky 
060 Reflektory, osvětlení stanoviště 
070 Osvětlení měřicích přístrojů, vařič 
080 Ovládání spalovacího motoru 
090 Zadávání výkonu 
100 Ovládání směru, ovládání jízda-brzda 
110 Ovládání, signalizace, start, stop spalovacího motoru, volba stanoviště 
120 Přímočinná brzda, hlídače izolačního stavu 
130 Samočinná brzda 
140 Střadačová brzda, čisticí přítlak, snímač hl. nafty, ovl. kompresoru, odkalení jímek 
150 Signalizace, ovládání pneu, pískování 
160 Mazání okolků, radiostanice 
170 Chladnička, stěrače, ventilátorky, kalorifery 
180 Předehřev spalovacího motoru 
190 Topení kabiny, klimatizace 
200 Blokovací kontakty, vícenásobné řízení 
210 Elektronický rychloměr 
220 Elektronický rychloměr 
230 Elektronický regulátor, zobrazovače, snímače 
240 Měřicí přístroje, snímače 
250 Kontrola bdělosti strojvedoucího – vstupy 
260 Kontrola bdělosti strojvedoucího – výstupy 
270 Propojení UIC 
280 Spínací programy 
 
Lokomotiva je pro lepší názornost umístění prvků elektrické výzbroje rozdělena na několik částí. 
Tyto části jsou v kusovníku el. výzbroje označeny zkratkami, jejichž význam je následující: 
C - přední kapota 
D - pneumatické blok 
E - zadní kapota 
G - přední dvojkolí 
H - zadní dvojkolí 
K - kabina 

L - přední čelo loko 
M - zadní čelo loko 
N - střecha loko 
O - spalovací motor 
P1 - přední stanoviště 
P2 - zadní stanoviště  

R1 - el. rozváděč R1 
R2 - el. rozváděč R2 
S - strojovna 
T - spodek loko 

[označení schéma elektrické výzbroje: 3-0080-068-00] 
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list 10 trakční obvod 
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list 20 trakční usměrňovač, trakční alternátor 
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list 30 pomocné pohony, pomocný aku pojezd 
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list 40 nabíjení aku baterie, spouštěč 
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list 50 návěstní světla, osvětlení, zásuvky 
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list 60 reflektory, osvětlení stanoviště 
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list 70 osvětlení měřicích přístrojů, vařič 
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list 80 ovládání spalovacího motoru 
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list 90 zadávání výkonu 

 
 

 



Technický popis 
Motorová lokomotiva 709 ČD 

  

  

98 / 138 4-8090-022-00 

list 100 ovládání směru, ovládání jízda-brzda 
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list 110 ovládání, signalizace, start, stop spalovacího motoru, volba stanoviště 
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list 120 přímočinná brzda, hlídače izolačního stavu 
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list 130 samočinná brzda 
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list 140 střadačová brzda, čisticí přítlak, snímač hl. nafty, ovl. kompresoru, odkalení jímek 
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list 150 signalizace, ovládání pneu, pískování 
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list 160 mazání okolků, radiostanice 
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list 170 chladnička, stěrače, ventilátorky, kalorifery 
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list 180 předehřev spalovacího motoru 
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list 190 topení kabiny, klimatizace 
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list 200 blokovací kontakty, vícenásobné řízení 
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list 210 elektronický rychloměr 
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list 220 elektronický rychloměr 
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list 230 elektronický regulátor, zobrazovače, snímače 
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list 240 měřicí přístroje, snímače 
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list 250 kontrola bdělosti strojvedoucího – vstupy 
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list 260 kontrola bdělosti strojvedoucího – výstupy 
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list 270 propojení UIC 
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list 280 spínací programy 

 
 

 



Technický popis 
Motorová lokomotiva 709 ČD 

  

  

4-8090-022-00 117 / 138 

Ozn. Název Typ, data Firma List | kde 
   

A1 Vyhodnocovací jednotka hladinoměru DMP 01 – 1100 DINEL 140 |R2 
A2 Zadávací převodník otáček (RSC) RSC-remote speed control Caterpillar 80 | R2 
A3 Diagnostický panel spalovacího motoru EMS Caterpillar 80 | R2 
A4 Ovladač teplovzdušného topení  součást dodávky Airtronic D4 BOS tuning 190 | K 
A5 Ovladač teplovodního agregátu  součást dodávky Hydronic 10 BOS tuning 180 | S 
AS10 Regulátor osvětlení přístrojů LMD 4-6021 Contra 70 | S1 
AS10* Regulátor osvětlení přístrojů LMD 4-6021 Contra 70 | S2 
A11 DC/DC měnič – napájení SM AK 1601-9RT Caterpillar 80 | R2 
A12 DC/DC měnič – napájení SM AK 1601-9RT Caterpillar 80 | R2 
A20 Hlídač izolačního stavu – trakční obvod BENDER – IRDH 265-4921 GHV Trading 20, 120 | R1 

   

A21 Hlídač izolačního stavu – buzení BENDER – IRDH 265-4921 GHV Trading 20, 120 | R1 
AS3 Diagnostický displej lokomotivy ICT-31 PIXI (RailComp) 230 | S1 
AS3* Diagnostický displej lokomotivy ICT-31 PIXI (RailComp) 230 | S2 
AS21 Elektronika ovládání stěrače čelní sklo 443 853 142 057 | cyklovač 24 V PAL Kroměříž 170 | S1 
AS21* Elektronika ovládání stěrače čelní sklo 443 853 142 057 | cyklovač 24 V PAL Kroměříž 170 | S2 
AS22 Elektronika ovládání stěrače dveří 443 853 142 057 | cyklovač 24 V PAL Kroměříž 170 | S1 
AS22* Elektronika ovládání stěrače dveří 443 853 142 057 | cyklovač 24 V PAL Kroměříž 170 | S2 
BH1 Snímač hladiny nafty v palivové nádrži CLM-36N-20-M-E700 DINEL 140 | T 
BH11 Spínač hladiny chladící kapaliny SM součást vyrovnávací nádržky Caterpillar 80 | O 
BN1 Indukční snímač otáček spal. motoru součást dodávky spal. motoru Caterpillar 240 | O 

   

BP2 Snímač tlaku vzduchu – hl. vzduchojemy DMP331 (pneu panel 28/A) DAKO 240 | D 
BP3 Sn. tlaku vzduchu – výstup z rozváděče DMP331 (pneu panel 29/A) DAKO 240 | D 
BP4 Snímač tlaku vzduchu – hlavní potrubí TMG 568 Z 3E (pneu panel 028/A) UniControls 210 | D 
BR1 Snímač otáček dvojkolí + příslušenství LTV 20.2 + LTPV 20 Metra Blansko 240 | T 
BR2 Snímač otáček dvojkolí + příslušenství LTV 20.2 + LTPV 20 Metra Blansko 240 | T 
BT1 Snímač teploty chladící kapaliny SM 112 67 5825 ZPA 240 | O 
BT10 Snímač teploty vzduchu rezistoru EDB 111 Pt100 150 250 1 B21 2 HIT Uh. Hradiště 240 | R1 
C1 - 3 Blokovací kondenzátory měření součást dodávky  -  20 | R2 
EL2/1 - 6 Osvětlení přístrojů LED – součástí přístrojů Alfa Union 70 | S1 
EL2/1*- 6* Osvětlení přístrojů LED – součástí přístrojů Alfa Union 70 | S2 

   

EL2/7 Osvětlení přístrojů LED – součástí PV1 Alfa Union 40 | R2 
EL2/8 Osvětlení přístrojů LED – součástí PA6 Alfa Union 40 | R2 
EL7/1 Osvětlovací těleso 1. stanoviště C5W | C-MEGALUX SEC 60 | S1 
EL7/1* Osvětlovací těleso 2. stanoviště C5W | C-MEGALUX SEC 60 | S2 
EL8/1 Těleso osvětlení strojovny SONLUX (24 V, 100 W, E27) Mirava 50 | C 
EL8/2 Těleso osvětlení strojovny SONLUX (24 V, 100 W, E27 Mirava 50 | C 
EL8/3 Těleso osvětlení strojovny SONLUX (24 V, 100 W, E27) Mirava 50 | N 
EL9/1 - 4 Osvětlení schůdků SONLUX (24 V, 75 W, E27) Mirava 50 | T 
EL11/1 Reflektor přední levý US 006 R (24 V, 70 W, H1) BRAMA 60 | C 
EL11/2 Reflektor přední pravý US 006 R (24 V, 70 W, H1) BRAMA 60 | C 

   

EL12/1 Reflektor zadní levý US 006 R (24 V, 70 W, H1) BRAMA 60 | D 
EL12/2 Reflektor zadní pravý US 006 R (24 V, 70 W, H1) BRAMA 60 | D 
EL16 Lampička pro osvětlení jízdního řádu 2AB 004 532-031 (24 V, 2 W, Ba9s) Hella 60 | S1 
EL16* Lampička pro osvětlení jízdního řádu 2AB 004 532-031 (24 V, 2 W, Ba9s) Hella 60 | S2 
EL21 Poziční  světlo-horní bílé NSV02 (24 V – LED) UniControls 50 | C 
EL22 Poziční  světlo-horní bílé NSV02 (24 V – LED) UniControls  50 | D 
EL31, 41 Poziční světlo -levé bílé,červené NSV01 (24 V – LED) UniControls  50 | C 
EL32, 42 Poziční světlo -levé bílé,červené NSV01 (24 V – LED) UniControls  50 | D 
EL51, 61 Poziční světlo -pravé bílé,červené NSV01 (24 V – LED) UniControls  50 | C 
EL52, 62 Poziční světlo -pravé bílé,červené NSV01 (24 V – LED) UniControls  50 | D 
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Ozn. Název Typ, data Firma List | kde 
   

EL70/1 Osvětlení rozváděče R2 24 V, 15 W, E14 ŽOS 40 | R2 
EL70/2 Osvětlení rozváděče R2 24 V, 15 W, E14 ŽOS 40 | R2 
EL71/1 Osvětlení rozváděče R1 SONLUX (24 V, 100 W, E27) Mirava 40 | R1 
EL71/2 Osvětlení pneumatického bloku SONLUX (24 V, 100 W, E27) Mirava 40 | D 
EL71/3 Osvětlení rozváděče R1 SONLUX (24 V, 100 W, E27) Mirava 40 | R1 
ET-LTE Jednotka elektroniky el. rychloměru RJE 121.A UniControls 210, 220 | R2 
ET-LTZ1 Kom. a indikační jednotka rychloměru RJI 151.21A UniControls 210 | S1 
ET-LTZ2 Kom. a indikační jednotka rychloměru RJI 151.21A UniControls 210 | S2 
ET-DCF Přijímač časové frekvence DCF 01 UniControls 220 | S1 
ET-LTV Snímač otáček nápravy – rychloměr LTV 12 + LTPV 1 UniControls 220 | T 

   

ET-LTS Propojovací skříňka LTS 10 UniControls 220 | T 
EV Chladnička CF-18 12/24 V 35 W Dalix 170 | K 
FA1 Jistič řízení DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-1000-X CBI 20 | R2 
FA2 Jistič vařiče DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-2000-X CBI 70 | R2 
FA3 Jistič klimatizace DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-2500-X CBI 190 | R2 
FA4 Jistič buzení pomocného dynama DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-2500-X CBI 30 | R2 
FA5 Jistič napájení elektroniky SM DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-BS-1600-X CBI 80 | R2 
FA6 Jistič buzení budiče DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-1000-X CBI 20 | R2 
FA7 Jistič přímočinné brzdy DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-0600-X CBI 120 | R2 
FA8 Jistič samočinné brzdy DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-0600-X CBI 130 | R2 

   

FA9 Jistič pneumatiky DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-0600-X CBI 160 | R2 
FA10 Jistič světlometů DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-1000-X CBI 60 | R2 
FA11 Jistič osvětlení stanoviště DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-0600-X CBI 60 | R2 
FA12 Jistič návěstních světel DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-1000-X CBI 50 | R2 
FA13 Jistič osvětlení schůdků DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-0600-X CBI 50 | R2 
FA14 Jistič zásuvek DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-1600-X CBI 50 | R2 
FA15 Jistič chladničky DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-0600-X CBI 170 | R2 
FA16 Jistič stěračů DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-1000-X CBI 170 | R2 
FA17 Jistič –  rezerva DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-2000-X CBI - | R2 
FA18 Jistič odkalení vzduchojemů DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-1000-X CBI 140 | R2 

   

FA19 Jistič ventilace tr. usměrňovače DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-0600-X CBI 20 | R2 
FA20 Jistič elektronického regulátoru DA-A-A-A-2-B-D-B-1-X-B-N-BS-0600-X CBI 230 | R2 
FA21 Jistič elektronického rychloměru DA-A-A-A-2-B-D-B-1-X-B-N-BS-0600-X CBI 210 | R2 
FA22 Jistič topení stanovišť DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-1600-X CBI 170 | R2 
FA23 Jistič osvětlení rozvaděčů DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-1600-X CBI 40 | R2 
FA24 Jistič topení Airtronic D4 DA-A-A-A-2-B-D-B-1-X-B-N-BS-1600-X CBI 190 | R2 
FA25 Jistič agregátu Hydronic 10 DA-A-A-A-2-B-D-B-1-X-B-N-BS-1600-X CBI 180 | R2 
FA26 Jistič měniče měření DA-A-A-A-1-B-D-B-1-X-B-N-AS-1000-X CBI 230 | R1 
FA27 Jistič radiostanice DA-A-A-A-2-B-D-B-1-X-B-N-BS-1000-X CBI 160 | R1 
FA28 Jistič zařízení kontroly bdělosti DA-A-A-A-2-B-D-B-1-X-B-N-BS-0400-X CBI 250 | R1 

   

FA29 Jistič hlídačů izolačního stavu DA-A-A-A-2-B-D-B-1-X-B-N-BS-0600-X CBI 20 | R1 
FA30 Jistič – rezerva DA-A-A-A-2-B-D-B-1-X-B-N-BS-0600-X CBI - | R1 
FP1 Čidlo požáru J5A 2359, LABORA, 120 °C ZŽ Nymburk 110 | C 
FP2 Čidlo požáru J5A 2359, LABORA, 120 °C ZŽ Nymburk 110 | N 
FP3 Čidlo požáru J5A 2359, LABORA, 120 °C ZŽ Nymburk 110 | R1 
FP4 Čidlo požáru J5A 2359, LABORA, 120 °C ZŽ Nymburk 110 | R2 
FU1 Pojistka nabíjení (+ pól) PN 00 gG 160 A  OEZ Letohrad 40 | R2 
FU2 Pojistka obvodů 24 V (+ pól) PN 00 gG 100 A  OEZ Letohrad 40 | R2 
FU3 Pojistka vnějšího nabíjení PV14x51gG/gL | 40 A OEZ Letohrad 40 | T 
FU4 Pojistka vnějšího nabíjení PV14x51gG/gL | 40 A OEZ Letohrad 40 | T 
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FU13 Pojistka topení Airtronic D4 10 A, 24 V BOS tuning 190 | K 
FU14 Pojistka topení Airtronic D4 5 A, 24 V BOS tuning 190 | K 
FU15 Pojistka agregátu Hydronic 10 10 A, 24 V BOS tuning 180 | S 
FU16 Pojistka agregátu Hydronic 10 5 A, 24 V BOS tuning 180 | S 
FU20 Pojistka měniče měření (výstup +) 2 A souč. dodávky 230 | R1 
FU21 Pojistka měniče měření (výstup –) 2 A souč. dodávky 230 | R1 
FU70 Pojistka buzení trakčního alternátoru PN 00 gG 63 A OEZ Letohrad 20 | R1 
FU72 Pojistka ventilátoru EDB PN 00 gG 100 A + VL50 OEZ Letohrad 30 | R1 
FU73 Pojistka ventilátoru EDB PN 00 gG 100 A + VL50 OEZ Letohrad 30 | R1 
FU100 Pojistka obvodů 24V (– pól) PN 00 gG 100 A OEZ Letohrad 40 | R2 

   

FU101 Pojistka nabíjení (– pól) PN 00 gG 160 A OEZ Letohrad 40 | R2 
GA1 Trakční alternátor TA 611 SKD TRADE 20 | S 
GB1 Akumulátorová baterie SPR 12V 175A IBG Praha 40 | T 
GE1 Budič trakčního alternátoru GB 112 L EM Brno 20 | S 
GE2 Pomocné dynamo GB 132 L EM Brno 30 | S 
GN1 Nabíjecí alternátor 8SC3068V (150 A, 24 V) Caterpillar 40 | O 
GU1 Trakční usměrňovač TSU 12309 Alfa Union 20 | R1 
GV2 Měnič teplovzdušného topení FC 24-200S-24 ELEN Brno 190 | R2 
GV3 Regulátor topení stanovišť FCR 402 ELEN Brno 170 | R2 
GV4 Měnič pro diagnostické displeje FC 24-200S-24 ELEN Brno 230 | R2 

   

GV5 Měnič pro převodníky měření FC 24-100-2X24 ELEN Brno 230 | R1 
GV6 Měnič pro topení teplovodní FC 24-200S-24 ELEN Brno 180 | R2 
HA1 Poruchová houkačka KPE-755 GM Electronic 110 | R2 
HA2 Houkačka zařízení kontroly bdělosti AŽD-E1 AŽD Praha 260 | R2 
HL1 Kont. aktivace 1. stanoviště (souč. SB1) P9PDNVO | LED LC 24V G GE | Unirec 110 | S1 
HL1* Kont. aktivace 2. stanoviště (souč. SB1*) P9PDNVO | LED LC 24V G GE | Unirec 110 | S2 
HL12 Kontrolka sdružené poruchy P9SLRD | P9PDNVO | LED LC 24V R GE | Unirec 110 | S1 
HL12* Kontrolka sdružené poruchy P9SLRD | P9PDNVO | LED LC 24V R GE | Unirec 110 | S2 
HL13 Kontrolka skluzu P9SLGD | P9PDNVO | LED LC 24V Y GE | Unirec 110 | S1 
HL13* Kontrolka skluzu P9SLGD | P9PDNVO | LED LC 24V Y GE | Unirec 110 | S2 

   

HL15 Kontrolka osvětlení schůdků (souč. SA15) P9PDNVO | LED LC 24V G GE | Unirec 50 | R2 
HL20 Kontrolka pomocného pojezdu (souč. SA2) P9PDNVO | LED LC 24V R GE | Unirec 30 | R2 
HL21 Kontrolka požáru P9SLRD | P9PDNVO | LED LC 24V R GE | Unirec 110 | S1 
HL21* Kontrolka požáru P9SLRD | P9PDNVO | LED LC 24V R GE | Unirec 110 | S2 
HL22 Kontrolka směru vpřed P9SLID | P9PDNVO | LED LC 24V G GE | Unirec 100 | S1 
HL22* Kontrolka směru vpřed P9SLID | P9PDNVO | LED LC 24V G GE | Unirec 100 | S2 
HL23 Kontrolka směru vzad P9SLID | P9PDNVO | LED LC 24V G GE | Unirec 100 | S1 
HL23* Kontrolka směru vzad P9SLID | P9PDNVO | LED LC 24V G GE | Unirec 100 | S2 
HL30 Kontrolka zvýšeného průtoku vzduchu P9SLRD | P9PDNVO | LED LC 24V R GE | Unirec 150 | S1 
HL30* Kontrolka zvýšeného průtoku vzduchu P9SLRD | P9PDNVO | LED LC 24V R GE | Unirec 150 | S2 

   

HL41 Kontrolka osv. rozvaděče R1 (souč. SA41) P9PDNVO | LED LC 24V G GE | Unirec 40 | R2 
HL42 Kontrolka osvětlení strojovny (souč. SA42) P9PDNVO | LED LC 24V G GE | Unirec 50 | R2 
HL60 Kontrolka závěru brzdiče DAKO-BSE P9SLID | P9PDNVO | LED LC 24V W GE | Unirec 130 | S1 
HL60* Kontrolka závěru brzdiče DAKO-BSE P9SLID | P9PDNVO | LED LC 24V W GE | Unirec 130 | S2 
HL61 Kont. zabrzdění střadačem (souč. SA30) P9PDNVO | LED LC 24V R GE | Unirec 140 | R2 
HL62 Kontrolka čistícího přítlaku brzd. zdrží P9SLGD | P9PDNVO | LED LC 24V Y GE | Unirec 140 | S1 
HL62* Kontrolka čistícího přítlaku brzd. zdrží P9SLGD | P9PDNVO | LED LC 24V Y GE | Unirec 140 | S2 
HL70 Kontrolka kódu poruch spal. motoru P9SLGD | P9PDNVO | LED LC 24V Y GE | Unirec 80 | R2 
HL71 Signalizace poruchy spalovacího motoru P9SLRD | P9PDNVO | LED LC 24V R GE | Unirec 80 | S1 
HL71* Signalizace poruchy spalovacího motoru P9SLRD | P9PDNVO | LED LC 24V R GE | Unirec 80 | S2 
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HL72 Signalizace zanesení filtrů sání SM P9SLGD | P9PDNVO | LED LC 24V Y GE | Unirec 80 | R2 
HL89 Kontrolka bdělosti P9SLLD | P9PDNVO | LED LC 24V W GE | Unirec 260 | S1 
HL89* Kontrolka bdělosti P9SLLD | P9PDNVO | LED LC 24V W GE | Unirec 260 | S2 
HL90 Kontrolka startu KBS-E P9SLGD | P9PDNVO | LED LC 24V Y GE | Unirec 260 | R2 
HL91 LED mazání nákolků LED 105 A GRUN průměr 5 mm GES Electronics 160 | R2 
HL92 LED mazání nákolků LED 105 A GRUN průměr 5 mm GES Electronics 160 | R2 
K1 Relé startu spalovacího motoru CAT 9F3099 (300 A, 24 V) Caterpillar 40, 110 | O 
K2 Relé startu spal. motoru (– pól) Kissling (500 A, 24 V) Caterpillar 40, 110 | O 
KBS-E Zařízení kontrola bdělosti KBS-E č.v. 72 854 a AŽD Praha 250, 260 | R1 
KI Relé ochrany ventilace TM RA41 Alfa Union 30 | R1 

   

KM1 Stykač spojky kompresoru SE11 Alfa Union 140 | R1 
KM11 Stykač jízdy SD 18 Alfa Union 10, 100, 120, 200 | R1 
KM20 Stykač buzení EDB SC11 Alfa Union 10, 100, 120, 200 | R1 
KM21 Stykač brzdy SD 18 Alfa Union 10, 100, 200 | R1 
KM38 Stykač vařiče SE 11 Alfa Union 70 | K 
KM41 Shuntovací stykač – 1 stupeň SC11 Alfa Union 10, 100 | R1 
KM42 Shuntovací stykač – 2 stupeň SC11 Alfa Union 10, 100 | R1 
KM51 Stykač 1. stupně vykrácení EDB SD 18 Alfa Union 10, 100 | R1 
KM52 Stykač 2. stupně vykrácení EDB SD 18 Alfa Union 10, 100 | R1 
KM60 Stykač buzení  SA19 Alfa Union 20, 120 | R1 

   

KM69 Stykač pomocného buzení při EDB SE11 Alfa Union 20, 120 | R1 
KM85 Stykač buzení pomocného dynama SE11 Alfa Union 30 | R1 
KM97 Stykač pomocného pojezdu SA19 Alfa Union 10, 30, 100 | R1 
KM98 Stykač pomocného pojezdu SA19 Alfa Union 10, 30, 100 | R1 
KR1 Relé volby 1. stanoviště D8-U201-LT RailCom 90, 110 - 130, 150, 250 | R2 
KR2 Relé volby 2. stanoviště D8-U201-LT RailCom 90, 110 - 130, 150, 250 | R2 
KR5 Relé startu lokomotivy TDB4-U201 RailCom 80, 110 | R2 
KR10 Pomocné relé zařízení kontroly bdělosti RE 7-2332 Contra 250, 260 | R2 
KR31 Relé chodu spalovacího motoru D-U201-LT RailCom 80, 110 | R2 
KR32 Pomocné relé startu D-U201-LT RailCom 110 | R2 

   

KR33 Relé 1. st. park. brzdy při poruše EDB RE 7-2332 Contra 120, 150 | R2 
KR34 Relé poruchy izolace RE 7-2332 Contra 120 | R2 
KR36 Relé nabíjení D-U201-LT RailCom 190 | R2 
KT1 Relé odpouštění kondenzátu WDE4-U201 RailCom 140 | R2 
KU2 Relé ochrany EDB RA39 se západkou Alfa Union 10, 120 | R1 
MA1 Startér spalovacího motoru CAT 4N1061 Caterpillar 40 | O 
MS11 Motor stěrače 1. stanoviště sklo dveří 443 122 169 027 PAL Praha 170 | K 
MS12 Motor stěrače 1. stanoviště čelní sklo 443 122 194 027  PAL Praha 170 | K 
MS21 Motor stěrače 2. stanoviště čelní sklo 443 122 194 027  PAL Praha 170 | K 
MS22 Motor stěrače 2. stanoviště sklo dveří 443 122 169 027 PAL Praha 170 | K 

   

MT1 - 2 Trakční motor TE 015 C SKD Praha 10 | T 
MV1 Motor ventilace trakčních motorů MB 132 M EM Brno 30 | T 
MV3 Motor ventilace odporníku EDB MB 132 M EM Brno 10 | R1 
MV11 Stropní ventilátor 1. stanoviště č.v. 8EV 003361-011 Hella MAXI 170 | K 
MV12 Stropní ventilátor 2. stanoviště č.v. 8EV 003361-011 Hella MAXI  170 | K 
MV15 - 18 Motor kaloriferu Xéros 4000 Dalix 170 | K 
MV80 Výparník / kondenzátor klimatizace AC7 Carrier Sütrack Carrier Transicold 190 | K 
NR1 Elektronický regulátor VP-DE/A s příslušenstvím UniControls více listů | R2 
NR2 Regulátor buzení FCR300E ELEN Brno 20 | R2 
PA1 Ampérmetr kotevních proudů D3v72S-B CMKS-20 Mors Smith | Alfa Union 240 | S1 
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PA1* Ampérmetr kotevních proudů D3v72S-B CMKS-20 Mors Smith | Alfa Union 240 | S2 
PA2 Ampérmetr budících proudů TM při EDB D3v72S-B CMKS-19 Mors Smith | Alfa Union 240 | S1 
PA2* Ampérmetr budících proudů TM při EDB D3v72S-B CMKS-19 Mors Smith | Alfa Union 240 | S2 
PA6 Ampérmetr nabíjení D3v72S-B CMKS-012 Mors Smith | Alfa Union 40 | R2 
PN1 Ukazatel poměrného tahu D3v72S-B CMKS-16 Mors Smith | Alfa Union 240 | S1 
PN1* Ukazatel poměrného tahu D3v72S-B CMKS-16 Mors Smith | Alfa Union 240 | S2 
PR1 Ukazatel otáček dieselu D3v72S-B CMKS-17 Mors Smith | Alfa Union 240 | S1 
PR1* Ukazatel otáček dieselu D3v72S-B CMKS-17 Mors Smith | Alfa Union 240 | S2 
PV1 Voltmetr palubní sítě D3v72S-B CMKS-011 Mors Smith | Alfa Union 40 | R2 
QB1 Odpojovač akumulátorové baterie FR18 Alfa Union 40 | R2 

   

QP Směrový přepínač BC48 Alfa Un. 10, 100, 120, 150, 160 | R1 
R3 Předřadný rezistor relé KU2 TR652 (3K9, 50 W) ELTES CZ 10 | R1 
R4 Zhášecí rez. stykače buzení KM60 TR652 (820 Ω, 50 W) ELTES CZ 20 | R1 
R5 Zatěžovací rezistor TR245 (2K2, 0,6 W) TESLA Blatná 40 | R2 
R6 Ochranný rezistor buzení TR652 (820 Ω, 50 W) ELTES CZ 20 | R1 
R7 Zhášecí rezistor vinutí buzení OV 1-7-3 (11 Ω, 2,5 A) Alfa Union 20 | R1 
R12 Rezistor ventilátorku 1. stanoviště TR652 (33 Ω, 50 W) ELTES CZ 170 | S1 
R13 Rezistor ventilátorku 2. stanoviště TR652 (33 Ω, 50 W) ELTES CZ 170 | S2 
R15 Rezistor fixního buzení OV 3-7-3 (20 Ω, 2,5 A) Alfa Union 20 | R2 
R23 - 26 Rezistor měniče napájení SM TR245 (470 kΩ, 0,3 W) ELTES CZ 80 | R2 

   

R45 Rezistor tlumení svitu TR649 (220 Ω, 10 W) ELTES CZ 260 | S1 
R46 Rezistor tlumení svitu TR649 (220 Ω, 10 W) ELTES CZ 260 | S2 
R47 Rezistor tlumení svitu TR649 (220 Ω, 10 W) ELTES CZ 110 | S1 
R48 Rezistor tlumení svitu TR649 (220 Ω, 10 W) ELTES CZ 110 | S2 
R90 Předřadný rezistor mazání okolků MRR (1 kΩ, 0,4 W) GM Electronic 160 | R2 
R91 Rezistor předřadný LED MRR (2,2 kΩ, 0,4 W) GM Electronic 160 | R2 
R92 Rezistor předřadný LED MRR (2,2 kΩ, 0,4 W) GM Electronic 160 | R2 
R100 Rezistor ochranný TR510 | UR033 (u SD18) TES-LIKL více listů | - 
RB1 Rezistor EDB R4V 03125 MEP Postřelmov 10 | R1 
RDST Radiostanice TRS VS 47 s příslušenstvím TESLA CZ 160 | K 

   

RM6 Bočník nabíjení 150 A, 60 mV Metra Blansko 40 | R2 
RP10 Regulační rez. teploty v kabině + ovl. součást sady FCR 402 ELEN Brno 170 | R2 
RP20 Regulační rez. mazání okolků + ovl. rezistor (25kΩ) + ovladač GM Electronic 160 | R2 
RP30 Regulace osvětlení přístrojů + ovl. PC16MLK001 (1kΩ) GM Electronic 70 | S1 
RP30* Regulace osvětlení přístrojů + ovl. PC16MLK001 (1kΩ) GM Electronic 70 | S2 
RS1 Shuntovací rezistor 1,2 x 50 mm | max. P = 4 kW PATENT 10 | R1 
RS2 Shuntovací rezistor 1,2 x 50 mm | max. P = 4 kW PATENT 10 | R1 
RT1 - 4 Vytápěcí tělísko odp. kondenzátu těl. 15012, 900 30 (24 V, 50 W) ELTOP Praha 140 | T 
RT6 Čidlo teploty v kabině součást sady FCR 402 ELEN Brno 170 | R2 
RV Vařič jednoplotýnkový 15134 900 00 ELTOP Praha 70 | K 

   

SA2 Spínač pom. pojezdu (souč.HL20) P9SSLDOR | P9B11VN | P9B02VN GE | Unirec 20, 30, 100, 110 | R2 
SA7 Přepínač režimů lokomotivy P9SSMIOG | P9B10VN  GE | Unirec 90 | S1 
SA7* Přepínač režimů lokomotivy P9SSMIOG | P9B10VN GE | Unirec 90 | S2 
SA11/1 Spínač návěstních světel – levá P9SSMZOL | 2x P9B10VN GE | Unirec 50 | R2 
SA11/2 Spínač návěstních světel – levá P9SSMZOL | 2x P9B10VN GE | Unirec 50 | R2 
SA13 Spínač osvětlení přístrojů 1. stanoviště P9SSMZON | P9B10VN | P9B20VN GE | Unirec 70, 110, 260 | S1 
SA13* Spínač osvětlení přístrojů 2. stanoviště P9SSMZON | P9B10VN | P9B20VN GE | Unirec 70, 110, 260 | S2 
SA14 Spínač osvětlení  1. stanoviště P9SSMZON | 2x P9B10VN GE | Unirec 60 | S1 
SA14* Spínač osvětlení  2. stanoviště P9SSMZON | 2xP9B10VN GE | Unirec 60 | S2 
SA15 Spínač osvětlení schůdků (souč. HL15) P9 SSLDOB | 2xP9B10VN GE | Unirec 50 | R2 
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SA16 Ruční otevření  žaluzii spal. motoru P9SSMIOG | P9B10VN | P9ACRCL GE | Unirec 150 | R2 
SA18 Spínač vyřazení EDB P9SSMIOR | P9B10VN  GE | Unirec 200 | R2 
SA19 Spínač vyřazení skluzu P9SSMIOR | P9B10VN | P9ACRCL GE | Unirec 110 | R2 
SA20 Ruční sepnutí žaluzií EDB P9SSMIOG | P9B10VN | P9ACRCL GE | Unirec 100 | R2 
SA21/1 Spínač návěstních světel – pravá P9SSMZOL | 2x P9B10VN GE | Unirec 50 | R2 
SA21/2 Spínač návěstních světel – pravá P9SSMZOL | 2x P9B10VN GE | Unirec 50 | R2 
SA23/1 Spínač návěstních světel – střední P9SSMIOL | P9B10VN  GE | Unirec 50 | R2 
SA23/2 Spínač návěstních světel – střední P9SSMIOL | P9B10VN  GE | Unirec 50 | R2 
SA30 Spínač střadače (součást HL61) P9SSLDOR | P9B11VN GE | Unirec 100, 140 | R2 
SA31 Spínač režimu EDB P9SSMDON | P9B01VN GE | Unirec 90 | S1 

   

SA31* Spínač režimu EDB P9SSMDON | P9B01VN GE | Unirec 90 | S2 
SA32 Spínač čistícího přítlaku zdrží P9SSMDON | P9B10VN  GE | Unirec 140 | S1 
SA32* Spínač čistícího přítlaku zdrží P9SSMDON | P9B10VN  GE | Unirec 140 | S2 
SA41 Spínač osv. rozvaděčů (souč. HL41) P9SSLDOB | 2x P9B10VN GE | Unirec 40 | R2 
SA42 Spínač osv. strojovny (souč. HL42) P9SSLDOB | P9B10VN | P9B20VN GE | Unirec 50 | R2 
SA90 Spínač mazání okolků P9SSMZ1L | P9B10VN | P9B20VN  GE | Unirec 160 | R2 
SA91 Spínač ventilátoru 1. stanoviště P9SSMZON | 2x P9B10VN GE | Unirec 170 | S1 
SA91* Spínač ventilátoru 2. stanoviště P9SSMZON | 2x P9B10VN GE | Unirec 170 | S2 
SA98 Spínač vyřazení hlídače izol. stavu P9SSMHOR | P9B10VN | P9B02VN + kryt GE | Unirec 120 | R1 
SA99 Spínač vyřazení hlídače izol. stavu P9SSMHOR | P9B10VN | P9B02VN + kryt GE | Unirec 120 | R1 

   

SB1 Tlačítko volby 1. stanoviště P9SPLBGD | P9B10VN (souč. HL1) GE | Unirec 110 | S1 
SB1* Tlačítko volby 2. stanoviště P9SPLBGD | P9B10VN (souč. HL1*) GE | Unirec 110 | S2 
SB10 Tlačítko startu spalovacího motoru P9SPNOG | P9B10VN | P9ASBGV202 GE | Unirec 90 | S1 
SB10* Tlačítko startu spalovacího motoru P9SPNOG | P9B10VN | P9ASBGV202 GE | Unirec 90 | S2 
SB11 Tlačítko provozního stopu SM P9SPNOG | P9B01VN | P9ASBGR201 GE | Unirec 110 | S1 
SB11* Tlačítko provozního stopu SM P9SPNOG | P9B01VN | P9ASBGR201 GE | Unirec 110 | S2 
SB12 Tlačítko stopu SM řízené loko P9SPNOG | P9B01VN | P9ASBGR201 GE | Unirec 200 | S1 
SB12* Tlačítko stopu SM řízené loko P9SPNOG | P9B01VN | P9ASBGR201 GE | Unirec 200 | S2 
SB13 Tlačítko nouzového stopu SM P9XER4RN | P9B02VN | P9B01VN GE | Un. 80, 110, 200 | S1 
SB13* Tlačítko nouzového stopu SM P9XER4RN | P9B02VN | P9B01VN GE | Un. 80, 110, 200 | S2 

   

SB18 Tlačítko bdělosti P9XEM4NN | P9B10VN  GE | Unirec 250 | S1 
SB18* Tlačítko bdělosti P9XEM4NN | P9B10VN  GE | Unirec 250 | S2 
SB19 Tlačítko bdělosti P9XEM4NN | P9B10VN  GE | Unirec 250 | S1 
SB19* Tlačítko bdělosti P9XEM4NN | P9B10VN  GE | Unirec 250 | S2 
SB20 Tlačítko startu SM řízené loko P9SPNOG | P9B10VN | P9ASBGV202 GE | Unirec 200 | S1 
SB20* Tlačítko startu SM řízené loko P9SPNOG | P9B10VN | P9ASBGV202 GE | Unirec 200 | S2 
SB30 Tlačítko pískování P9SPNNG | P9B10VN  GE | Unirec 150 | S1 
SB30* Tlačítko pískování P9SPNNG | P9B10VN  GE | Unirec 150 | S2 
SB40 Tlačítko píšťal P9SPNLG | P9B20VN  GE | Unirec 150, 250 | S1 
SB40* Tlačítko píšťal P9SPNLG | P9B20VN  GE | Unirec 150, 250 | S2 

   

SB43 Tlačítko houkačky P9SPNGG | P9B20VN  GE | Unirec 150, 180 | S1 
SB43* Tlačítko houkačky P9SPNGG | P9B20VN  GE | Unirec 150, 180 | S2 
SB86 Tlačítko lokomotivního odbrzďovače P9SPNGG | P9B10VN  GE | Unirec 150 | S1 
SB86* Tlačítko lokomotivního odbrzďovače P9SPNGG | P9B10VN  GE | Unirec 150 | S2 
SF41 Pedál pískování XPE-M110 (pedály Telemecanique) Elektropřístroj Písek 150 | S1 
SF41* Pedál pískování XPE-M110 (pedály Telemecanique) Elektropřístroj Písek 150 | S2 
SF43 Pedál houkačky XPE-M110 (pedály Telemecanique) Elektropřístroj Písek 150 | S1 
SF43* Pedál houkačky XPE-M110 (pedály Telemecanique) Elektropřístroj Písek 150 | S2 
SG1 - 9 Řídící integrační kontrolér HH 223/IRT (č.v. 0AU600 392) Alfa Union 90, 250 | S1 
SG1*- 9* Řídící integrační kontrolér   HH 223/IRT (č.v. 0AU600 392) Alfa Union 90, 250 | S2 
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SM1-10 Ovladač samočinné brzdy HH 222/I (č.v. 0AU600 345) Alfa Union 130, 250 | S1 
SM1*- 10* Ovladač samočinné brzdy HH 222/I (č.v. 0AU600 345) Alfa Union 130, 250 | S2 
SN Ovladač přímočinné brzdy HH 226/I (č.v. 0AU600 343) Alfa Union 120 | S1 
SN* Ovladač přímočinné brzdy HH 226/I (č.v. 0AU600 343) Alfa Union 120 | S2 
SP2 Tlakový spínač – hlavní potrubí KPS 35 Danfoss 150 | D 
SP3 Tlakový spínač – brzdové válce TSS (pneu panel 28/A) DAKO 150 | D 
SP4 Tlakový spínač – čistící přítlak TSS (pneu panel 28/A) DAKO 140 | D 
SP5 Tlakový spínač – blokování EDB TSS (pneu panel 29/A) DAKO 150 | D 
SP7 Tlakový spínač – střadač TSS (pneu panel 17/A) DAKO 140 | D 
SP8 Tlakový spínač – výluka KBS-E TSS (pneu panel 28/A) DAKO 260 | D 

   

SP9 Tlakový spínač mazání kompresoru KPS 35 Danfoss 140 | S 
SP12 Spínač zanesení filtrů sání SM 39 065 70 852 + příslušenství MANN+ HUMMEL 80 | S 
SP30 Spínač průtoku vzduchu – průtokoměr DAKO-PM2 DAKO 150 | D 
ST1 Ovladač topení Airtronic D4 (spínací hod.) obj.č.: 221000303800 BOS tuning  190 | R2 
ST2 Ovl. agregátu Hydronic 10 (spínací hod.) obj.č.: 221000303400 BOS tuning  180 | R2 
SQ1 Koncový spínač osv. el. rozváděče R2 XCK - J167 Axima 40 | R2 
SQ2 Koncový spínač – stop spal. motoru XCK - J167 Axima 80 | R1 
SQ3 Koncový spínač vařiče XCK - J167 Axima 70 | K 
SV1 Spínač volby stanoviště VS16 0450 3126 C8 OSC  VD Obzor Zlín 110 | R2 
SV6 Spínač vícenásobného řízení VS16 0300 2069 C8 OSC VD Obzor Zlín 120, 200 | R2 

   

SV8 Spínač regulace – porucha VS16  2252 D4 OSC VD Obzor Zlín 20 | R2 
SV10 Spínač reflektorů VS16 0550 3065 C8 OSC VD Obzor Zlín 60 | S1 
SV10* Spínač reflektorů VS16 0550 3065 C8 OSC VD Obzor Zlín 60 | S2 
SV16 Spínač topení kabiny (kalorifery) VS16 5201 A8 OSC VD Obzor Zlín 170, 180 | R2 
SV38 Spínač vařiče VS16 5201 A8 OSC VD Obzor Zlín 70 | K 
SV93 Spínač odpouštění kondenzátu VS16 0450 4083 V8 OSC R81 VD Obzor Zlín 140 | R2 
SV95 Spínač KBS-E VS16 1050 4023 V8 OSC VD Obzor Zlín 250 | R2 
UA1 Snímač kotevního proudu – trakce LTC1000-SF LEM (PE&ED ) 10, 230 | R1 
UA2 Snímač budicího proudu EDB LTC1000-SF LEM (PE&ED ) 10, 230 | R1 
UA3 Snímač proudu 1. fáze LTC1000-SF LEM (PE&ED ) 20 | S 

   

UA4 Snímač proudu 2. fáze LTC1000-SF LEM (PE&ED ) 20 | S 
UA5 Snímač proudu 3. fáze LTC1000-SF LEM (PE&ED ) 20 | S 
UO1 Převodník otáček spalovacího motoru PXN24 RAWET Blansko 80 | R2 
UPTR Převodník poměrného tahu PXN24 RAWET Blansko 210 | R2 
UV1 Převodník napětí – trakce AV100-1000 LEM (PE&ED ) 10, 230 | R1 
UV2 Převodník napětí – ventilace TM AV100-250 LEM (PE&ED ) 30, 230 | R1 
UT1 Převodník teploty chladící vody dieselu PXN24 RAWET Blansko 240 | R2 
UT2 Převodník teploty odporníku EDB PXN24 RAWET Blansko 240 | R1 
VD5 Dioda blokování buzení DV 855-250-18 + chladič L100 Polovodiče Praha 20 | R1 
VD7 Nulová dioda buzení SKN 26/04 Semikron Praha 20 | R1 

   

VD10 Blokovací dioda buzení 1N5408 GM Electronic 120 | R2 
VD14 Nulová dioda pomocného dynama SKN 26/04 Semikron Praha 30 | R1 
VD72 Blokovací dioda ventilace trakčních motorů DV 855-250-18 + chladič L100 Polovodiče Praha 30 | R1 
VD73 Blokovací dioda ventilace trakčních motorů DV 855-250-18 + chladič L100 Polovodiče Praha 30 | R1 
VD100 Blokovací diody 1N5408 GM Electronic - | R2 
VD103 Blokovací dioda měření 1N5408 + X100 – mont. deska GM Electronic 20 | R2 
VD104 Blokovací dioda měření 1N5408 + X100 – mont. deska GM Electronic 20 | R2 
VD105 Blokovací dioda měření 1N5408 + X100 – mont. deska GM Electronic 20 | R2 
XC61 Konektor spalovacího motoru dodávka CAT Caterpillar 80 | O 
XS2 Zásuvka 24V 24 V Aspera 50 | S 
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Ozn. Název Typ, data Firma List | kde 
   

XS3 Zásuvka 24V 24 V Aspera 50 | R1 
XS4 Zapalovačová zásuvka 24 V 24 V + kryt, žárovka, svorkovnice Škoda Auto 50 | S1 
XS5 Zapalovačová zásuvka 24 V 24 V + kryt, žárovka, svorkovnice Škoda Auto 50 | S2 
XS10 Zásuvka nabíjení aku baterie HARTING 4 - 80 A Harting 40 | T 
XS11 Zásuvka UIC 11494 ELTOP Praha  270 | L 
XS11* Zásuvka UIC 11494 ELTOP Praha  270 | M 
XS20 Skříňka propojovací LTS 10 Metra Blansko 240 | T 
XS21 Skříňka propojovací LTS 10 Metra Blansko 240 | T 
XZ1 Klemovací můstek – testování výkonu výkon do rezistoru RB1 vlastní výroba 10 | R1 
XZ3 Klemovací můstek  - vlastní výroba 10 | R1 

   

XZ4 Klemovací můstek – testování výkonu výkon do rezistoru RB1 vlastní výroba 10 | R1 
XZ5 Klemovací můstek – obvod ventilace TM měření izolace vlastní výroba 30 | R1 
X100 Montážní deska MPS-18H Contra  20 | R2 
YA1 Čerpadlo nafty topení Airtronic D4 součást dodávky agregátu BOS tuning 190 | T 
YA2 Čerpadlo nafty agregátu Hydronic 10 součást dodávky agregátu BOS tuning 180 | T 
YC3 El. magnet spojky kompresoru 24 V strojírny Přerov 140 | S 
YC91 EPV mazání okolků (P) 23319-1211 Delimon Rail Jet 160 | T 
YC92 EPV mazání okolků (Z) 23319-1211 Delimon Rail Jet 160 | T 
YK11 EPV stykače KM11 EV51/I + UR033-3K9, 5 W Alfa Union 100 | R1 
YK21 EPV stykače KM21 EV51/I + UR033-3K9, 5 W Alfa Union 100 | R1 

   

YK51 EPV stykače KM51 EV51/I + UR033-3K9, 5 W Alfa Union 100 | R1 
YK52 EPV stykače KM52 EV51/I + UR033-3K9, 5 W Alfa Union 100 | R1 
YP1 EPV přepínače směru (P) EV51/I + UR033-3K9, 5 W Alfa Union 100 | R1 
YP2 EPV přepínače směru (Z) EV51/I + UR033-3K9, 5 W Alfa Union 100 | R1 
YV2 EPV žaluzií spalovacího motoru EV58 AIR Čenkov 150 | S 
YV3 EPV čistícího přítlaku brzdových zdrží viz pneu panel 90800/028/A DAKO 140 | D 
YV20 EPV žaluzií EDB viz pneu panel 90800-009/501 DAKO 100 | D 
YV30 EPV střadače viz pneu panel 90800-017/A DAKO 140 | D 
YV31 EPV pískování (P) viz pneu panel 90800-009/501 DAKO 150 | D 
YV32 EPV pískování (Z) viz pneu panel 90800-009/501 DAKO 150 | D 

   

YV40 EPV píšťal viz pneu panel 90800-009/503 DAKO 150 | D 
YV41 EPV houkačky (P) viz pneu panel 90800-009/503 DAKO 150 | D 
YV42 EPV houkačky (Z) viz pneu panel 90800-009/503 DAKO 150 | D 
YV60 EPV závěru DAKO-BSE viz panel brzdiče DAKO-BSE DAKO 130 | D 
YV61 EPV provozního brzdění viz panel brzdiče DAKO-BSE DAKO 130 | D 
YV62 EPV provozního odbrzdění viz panel brzdiče DAKO-BSE DAKO 130 | D 
YV63 EPV nízkotlakého přebití viz panel brzdiče DAKO-BSE DAKO 130 | D 
YV64 EPV plnícího švihu viz panel brzdiče DAKO-BSE DAKO 130 | D 
YV65 EPV rychlobrzdy viz panel brzdiče DAKO-BSE DAKO 130 | D 
YV70 El. mag. spojka kompresoru klimatizace součást dodávky klimatizace Carrier 190 | S 

   

YV71 EPV přímočinné brzdy – brzdící viz pneu panel 90800/028/A DAKO 120 | D 
YV72 EPV přímočinné brzdy – odbrzďovací viz pneu panel 90800/028/A DAKO 120 | D 
YV81 EPV 1. stupně parkovací brzdy viz pneu panel 90800/028/A DAKO 150 | D 
YV82 EPV 2. stupně parkovací brzdy viz pneu panel 90800/028/A DAKO  150 | D 
YV86 EPV blokování EDB viz pneu panel 90800/029/A DAKO 150 | D 
YV88 EPV lokomotivního odbrzďovače 90035-161 DAKO 150 | D 
YV89 EPV bezpečnostního šoupátka P2VC MEP Postřelmov 250 | D 
YV93 EPV vypouštění kondenzátu odolejovače EV58 AIR Čenkov 140 | D 
YV94 EPV vyp. kondenzátu hl. vzduchojemů EV58 AIR Čenkov 140 | D 
YV95 EPV vyp. kondenzátu hl. vzduchojemů EV58 AIR Čenkov 140 | D 
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Tabulka vodičů Příloha č. 8 
Tabulka vodičů slouží k identifikaci vodičů použitých 
v elektrickém schématu. Každý vodič je označen číslem od 1 
do 999, přičemž k jedné stovkové řadě vodičů přísluší jedna 
z uvedených tabulek. Toto stovkové číslo je vždy označeno v 
levém horním rohu tabulky. Pod ním je uvedena desítková 
řada čísla a vodorovně od něj, jednotkové číslo. V tabulce je 
pak označen konkrétní list schématu, kde je vybraný vodič 
zakreslen. Prázdné buňky značí, že číslo vodiče není obsa-
zené. Vyhledávání vodiče lze snadno předvést v malé tabulce v pravém rohu. Pokud je hledaný 
vodič s číslem 331, lze z tabulky snadno odvodit, že je zakreslen na listu číslo 160. 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00  20 20 20       
10 10 ,20 10 10 10 10 10 10 10  10 
20 10 10 10 10 10 10 10, 30 10, 30 10  
30           
40 30 30 30   10 ,20     
50       20 20 20 20 
60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
70 30 30 30 30 30 20 20  30 40 

80 40, 180, 
190 

40, 50, 
180, 190 40 10, 40 40 40 40, 220 40 40 10, 40 

90 40         20, 80, 170, 
210, 230 

 

100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00 20 - 250 210 210, 250      20  
10 70 70 190  180      
20           
30 230          
40           
50           
60           
70           
80           
90           

 

200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00 pozn. 10 pozn. 11 20 110 110 110  100, 210 100, 210 110 
10 110 110 110 190 100  180 100 30, 100 20 
20  20 190 80 100 100, 120 80 120, 220 120 120 
30 180  100   100  120 100 100 
40        120   
50 100 100         
60           
70 120  120 120 120    100  
80    80       
90           

                                                        
10) Vodič 200 je na listech číslo 20 – 80, 100 – 140, 160, 170, 190 – 210, 230 a 250. 
11) Vodič 202 je na listech číslo 20 – 140, 170, 190, 200 a 240. 

300 0 1 2 
00    
10    
20    
30  160  
40    
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300 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00  130 - 160, 
210 150, 210 150, 220  150 150 150 150 150 

10 150 150 140 140 140 140 90, 200 90, 200 140 140 
20 240 160 160 240  140 150 160 150 160 
30 160 160 90 90 90 90 90 90 90 90 
40 90 90 90 90 90 90 90 90 90 110 
50 110 110 110 140 90 90 90 90 90 90, 120 
60 90, 120 110, 220 90 120 240 240 120 240   
70 150 150    150 240 240 240  
80 30 30, 220         
90 120, 220        90 90 

 
400 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00 120    160 120 120  120  
10    120 120, 220 120 120    
20 130   130 130 120, 130  130   
30 130   130 130  130, 210 130 130, 210 150 
40  130 130 130 130 130 130  130 130 
50 40, 50 40 40 50 40 50 50    
60   20 20 20 20 20 20   
70  130 130        
80        120 120 120 
90  30 30 30 30 100 100 100   

 
500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00 210    140 210 140    
10         200  
20 110, 220 110  110 110     150, 210 
30   200  200  200 120 110, 220  
40           
50           
60         20  
70    100, 220 100 100 100, 210 110 110 110 
80  110, 210 110, 210 100 100 110 110    
90  100 100  100 100 150 150 150  

 
600 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00  200 200   200 210 200 200 200 
10 240 240 240 240 210   200, 210 200, 210 200 
20 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 
30 80  80  80 80 80  80 110 
40 210, 260 80 80 80 80 80 80 80 80, 230 80, 230 
50 80 80    80 210 210   
60 240 210 240 210  210 210 210 220 220 
70 220 220 220 220 220 220 220    
80           
90 140 140, 210 140, 210 140       
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700 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00 60, 70 70 70 70 70 60 60    
10  70 70 70 70 60 60   50 
20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 
30 50 60 60 60 60 60 60 70 70 70 
40  170 170    170 170 70 70 
50  170  170 170 170 170 170 170 170 
60 170  170 170 170 170 170 170 170 170 
70  190 190 190 190      
80           
90  50 50 50 50  20 170   

 
800 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00 80, 230, 
240 230 80, 230, 

240 230 20, 80, 
230, 240 20, 230 230 230 230 230 

10 230 230 230 230      190 
20 190 190 190 190 190 190 190 190  180 
30 180 180 180 180 180  180    
40 230 230 230 230 230 230 230 230   
50           
60 160 160         
70           
80 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 
90 270 270         

 
900 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00    250  250 250 250 250  

10 160, 250 160, 210, 
250         

20    250 250 250 250 250 250 250 
30 250 250 250 250 250 260 260 260 260  
40    250  250  250 250 250 
50 250  250 250 250      
60 220, 260 220, 260  220, 260 210, 260 210, 260 220, 260 260 210, 260 210, 260 
70  260 260 260  260 260 260  260 
80  250 260        
90       250    
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Schéma palivového okruhu lokomotivy Příloha č. 9 
 

 
 

 

[označení schéma palivového okruhu lokomotivy: 3-8029-000-02] 
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Schéma olejového okruhu spalovacího motoru Příloha č. 10 
 

 
 
 
 
 
 
 

[označení schéma olejového okruhu SM: 3-8029-001-00] 
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Schéma chladicího a topného okruhu lokomotivy Příloha č. 11 
 
 
 

[označení schéma chladicího a topného okruhu loko: 3-8028-005-02] 
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Schéma plnění a výfuku spalovacího motoru Příloha č. 12 
 
 
 
 

[označení schéma plnění a výfuku SM: 3-8029-002-00] 
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Uspořádání ovládacích pultů strojvedoucího Příloha č. 13 
 

 

 
1 - Lampička osvětlení jízdního řádu 
2 - Držák jízdního řádu 
3 - Integrační kontrolér 
4 - Tlačítko nouzového stopu spal. motoru 
5 - Přepínač režimů lokomotivy 
6 - Regulátor intenzity osvětlení přístrojů 
7 - Tlačítko startu spalovacího motoru 
8 - Tlačítko stopu spalovacího motoru 
9 - Tlačítko startu SM řízené lokomotivy 
10 - Tlačítko stopu SM řízené lokomotivy 
11 - Přepínač stropního ventilátoru 
12 - Ovladač stěrače čelního okna 
13 - Ovladač stěrače okna dveří 
14 - Přepínač osvětlení kabiny strojvedoucího 
15 - Přepínač osvětlení měřicích přístrojů 
16 - Přepínač dálkových reflektorů 
17 - Tlačítka vybavení kontroly bdělosti 
18 - Tlačítko aktivace stanoviště 
19 - Ovladač přímočinné brzdy 
20 - Ovladač samočinné brzdy 
21 - Spínač čisticího přítlaku brzdových zdrží 
22 - Přepínač režimu EDB 
23 - Tlačítko lokomotivního odbrzďovače 

24 - Tlačítko pískování 
25 - Tlačítko lokomotivní houkačky 
26 - Tlačítko lokomotivní píšťaly 
27 - Tlačítko nouzového ventilu rychlobrzdy 
28 - Dvojitý tlakoměr (hl. a napájecí potrubí) 
29 - Dvojitý tlakoměr (brzdové válce, střadač) 
30 - Ukazatel poměrného tahu 
31 - Směrové kontrolky – vpřed 
32 - Směrové kontrolky – vzad 
33 - Kontrolka požáru lokomotivy 
34 - Kontrolka sdružené poruchy 
35 - Kontrolka závěru brzdiče DAKO-BSE 
36 - Kontrolka zvýšeného průtoku vzduchu 
37 - Kontrolka poruchy spalovacího motoru 
38 - Kontrolka skluzu lokomotivy 
39 - Kontrolka bdělosti strojvedoucího 
40 - Kontrolka čisticího přítlaku brzd. zdrží 
41 - Zobrazovač elektronického rychloměru 
42 - Otáčkoměr spalovacího motoru  
43 - Ampérmetr celk. kotevního proudu TM 
44 - Ampérmetr budícího proudu TM při EDB 
45 - Diagnostický displej lokomotivy 
46 - Zapalovačová zásuvka 24 V 
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Uspořádání ovladačů na panelu elektrického rozváděče Příloha č. 14 
 

Na panelu rozváděče jsou v jeho horní části umístěny tyto jističe (zleva): 

FA1 - Řízení 
FA2 - Vařič 
FA3 - Klimatizace 
FA4 - Buzení pomocného dynama 
FA5 - Napájení elektroniky spalovacího motoru 
FA6 - Buzení budiče 
FA7 - Přímočinná brzda 
FA8 - Samočinná brzda 
FA9 - Pneumatika 
FA10 - Dálkové reflektory 
FA11 - Osvětlení stanoviště 
FA12 - Návěstní světla 
FA13 - Osvětlení konce vlaku 

FA14 - Zásuvky 
FA15 - Chladnička 
FA16 - Stěrače, stropní ventilátorky 
FA17 - Rezerva 
FA18 - Odkalování vzduchojemů 
FA19 - Ventilace trakčního usměrňovače 
FA20 - Napájení elektronického regulátoru 
FA21 - Elektronický rychloměr 
FA22 - Kalorifery 
FA23 - Osvětlení rozváděčů a strojovny 
FA24 - Teplovzdušný topný agregát 
FA25 - Teplovodní agregát – předehřev SM 

Jističe umístěné v elektrickém rozváděči R1 (přístupné z ochozu lokomotivy): 

FA26 - Měnič měření 
FA27 - Radiostanice 
FA28 - Zařízení kontroly bdělosti 

FA29 - Hlídače izolačního stavu 
FA30 - Rezerva 

Dále se na panelu rozváděče nacházejí tyto ovládací prvky: 

1 - Přepínač topení kabiny (kalorifery) 
2 - Přepínač odpouštění kondenzátu + ohřev 
3 - Přepínač režimu zařízení kontroly bdělosti 
4 - Přepínač volby stanoviště 
5 - Přepínač vícenásobného řízení 
6 - Spínač regulace 
7 - Kontrolka startu zařízení kontroly bdělosti 
8 - Spínač pomocného aku pojezdu 
9 - Spínač střadače 
10 - Signalizace mazání okolků (dvě LED) 
11 - Přepínač mazání okolků 
12 - Spínač osvětlení schůdků 
13 - Spínač osvětlení elektrického rozváděče 
14 - Spínač osvětlení strojovny 
15 - Přepínač pravého zadního návěstního světla 
16 - Spínač horního zadního návěstního světla 
17 - Přepínač levého zadního návěstního světla 

18 - Přepínač pravého předního návěstního světla 
19 - Spínač horního předního návěstního světla 
20 - Přepínač levého předního návěstního světla 
21 - Spínač vyřazení skluzové ochrany 
22 - Spínač blokování EDB 
23 - Spínač žaluzií chladiče spalovacího motoru 
24 - Ovladač teplovzdušného topení 
25 - Ovladač předehřevu spalovacího motoru 
26 - Regulátor teploty v kabině (kalorifery) 
27 - Čidlo teploty v kabině strojvedoucího 
28 - Houkačka poruchových stavů lokomotivy 
29 - Diagnostický panel spalovacího motoru 
30 - Kontrolka kódu poruchy spal. motoru 
31 - Záslepka – rezerva 
32 - Kontrolka zanesení filtrů sání SM 
33 - Ampérmetr nabíjení akumulátorové baterie 
34 - Voltmetr akumulátorové baterie 
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