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ODPORNÍKY ŘADY R1P
• Popis
Odporníky R1P jsou stavebnicové, přirozeně chlazené odporníky pro vyšší výkony. Podle počtu použitých
odporových bloků je vyráběno 6 typových velikostí - R1P3, R1P6, R1P9, R1P12, R1P15 a R1P18.
Jednotlivé odporové bloky se skládají z odporového
pasu, keramických kostek a nosného izolovaného
nosníku.
Odporové pasy jsou zohýbány do tvaru meandru a jsou
vyrobeny ze speciální odporové slitiny. Tyto slitiny se
vyznačují nízkým teplotním koeficientem změny odporu
a vysokou odolností proti žáru při zatěžování
odporníků. Jsou také vysoce odolné proti nepříznivým
vlivům venkovní atmosféry. Lze používat odporové
pasy v rozsahu šířek 32 - 60 mm a tlouštěk 0.4 - 1.4
mm. Maximální pracovní teploty na povrchu
odporového pasu mohou být 650 - 1 000 °C dle druhu
odporové slitiny. Tepelná dilatace odporového pasu je
kompenzována pomocí speciálních pružin, do kterých
je odporový pas zavěšen. Konstrukce odporníku
zaručuje nízkou indukčnost.
Keramické kostky slouží pro izolované uchycení
odporového pasu a jsou vyrobeny ze speciální
keramiky.
Izolované nosné svorníky slouží k uchycení celého
odporového bloku do rámu přístroje. Pro připojení jsou
odporníky opatřeny měděnými vývody s otvory o prům.
13 mm.

• Užití
Odporníky R1P se obvykle používají pro spouštění a
regulaci motorů o výkonu 70 kW a výše v těžkých hutních provozech s vysokými požadavky na
otřesuvzdornost a tepelnou přetížitelnost. Lze je také použít jako ochranné odpory do uzlů generátorů a
transformátorů, jako zatěžovací odporníky, brzdné odporníky v trakčním provozu a v celé řadě dalších
aplikací.

• Technická data
3 000 V max
- Jmenovité napětí
- Maximální ztrátový výkon při trvalém zatížení:

-

R1P3
R1P6
R1P9
R1P12
R1P15
R1P18
Krytí
Maximální pracovní teplota
Odporník R1P odpovídá

60 kW
100 kW
140 kW
180 kW
210 kW
240 kW
IP00
650 – 1 000 °C
IEC 322, IEC 77, EN 50124-1.

Změna parametrů vyhrazena.
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ODPORNÍKY ŘADY R4V
• Popis
Odporníky R4V jsou stavebnicové nuceně chlazené odporníky pro vysoké výkony. Podle počtu použitých
odporových bloků je vyráběno 5 typových velikostí - R4V3, R4V4, R4V6, R4V8, R4V12. Každý odporový
blok tvoří kompaktní celek, který je možno v případě potřeby vyměnit za nový. Odporový blok je tvořen čtyřmi
základními částmi - odporovým pasem, keramickými
kostkami, nosnými izolovanými svorníky a bočnicemi.
Odporový pas je zohýbán do tvaru meandru a je
vyroben ze speciální slitiny. Tyto slitiny se vyznačují
nízkým koeficientem změny odporu teplem, vysokou
odolností proti žáru při zatěžování odporníku a odolností
proti nepříznivým vlivům venkovní atmosféry.
Lze používat odporové pasy v rozsahu šířek 32 - 60 mm
a tlouštěk 0.4 - 1.4 mm. Maximální pracovní teploty na
povrchu odporového pasu dosahují 650 - 1 000 °C dle
druhu použité slitiny. Tepelná dilatace odporového pasu
je kompenzována pomocí speciálních pružin, do kterých
je odporový pas zavěšen. Keramické kostky slouží pro
izolované uchycení odporového pasu a jsou vyrobeny
ze speciální keramiky s vysokou tepelnou odolností a
odolností proti náhlým změnám teplot.
Nosné svorníky spolu s bočnicemi tvoří rám odporového
bloku tak, že celý odporový blok je vysouvatelný ze skříně odporníku R4V. Pro připojení je odporník R4V
opatřen měděnými vývody s otvory o průměru 13 mm. Odporové bloky jsou umístěny ve skříni z ocelového
plechu. Skříň odporníku je opatřena dvěma přírubami pro zabudování do vzduchového kanálu nebo je
opatřena jednou přírubou pro připojení ventilátoru a na výstupu vzduchu z odporového přístroje je po obvodu
opatřena žlabem pro svod a odvod náhodně vzniklé vody.
Chlazení odporových bloků zabezpečuje axiální ventilátor poháněný elektromotorem. Připojení kruhového
průřezu ventilátoru na obdélníkový odporník je provedeno speciálním přechodovým dílem, který navíc
zvyšuje účinnost ventilátoru lepším rozložením chladicího vzduchu v celém průřezu odporníkové skříně.

• Užití
Tyto odporové přístroje jsou určeny pro elektrodynamické brzdy lokomotiv.

• Technická data
- Jmenovité napětí
do 3 000 V max
- Maximální ztrátové výkony pro trvalé zatížení:

-

R4V3
R4V4
R4V6
R4V8
R4V12
Krytí
Maximální pracovní teplota
Odporníky R4V vyhovují

810 kW
970 kW
1 080 kW
1 200 kW
1 450 kW
IP30
650 – 1 000 °C (dle použitého odporového materiálu)
IEC 77, IEC 322, EN 50124-1.

Změna parametrů vyhrazena.
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ODPOROVÉ BLOKY R5
• Popis
Odporové bloky R5 vytvářejí stavebnicový systém, jak přirozeně tak nuceně chlazených odporníků. Každý
odporový blok R5 se skládá z následujících částí - odporového pasu, keramických kostek, tlačných pružin,
držáků pro napínání odporového pasu, nosných profilů a izolačních držáků. Odporový pas má tvar meandru
a pro jeho výrobu jsou použity speciální slitiny. Tyto slitiny se vyznačují nízkým koeficientem tepelné změny
odporu a vysokou odolností proti žáru při zatěžování. Jsou také odolné proti nepříznivým vlivům atmosféry.
Lze používat odporových pasů v rozsahu tlouštěk 0.32 -1.4 mm a šířek 32 - 80 mm. Maximální dovolené
teploty na povrchu odporového pasu bývají do 1 000 °C dle použité odporové slitiny. Tlačné pružiny a držáky
pro napínání odporového pasu jsou vyrobeny z nerezové oceli a kompenzují tepelnou dilataci odporového
pasu při zatěžování. Keramické kostky jsou vyrobeny z keramiky a izolačně nesou odporový pas. Keramika
odolává vysokým teplotám a náhlým změnám teplot. Nosné profily a izolační držáky vytvářejí nosný rám
odporového bloku a proti přehřátí jsou chráněny speciálními ochrannými plechy.

• Užití
Odporníky složené z bloků R5 se používají jako brzdové odporníky lokomotiv a tramvají, ochranné odporníky
uzlů generátorů a transformátorů, regulační a spouštěcí odporníky, vybíjecí odporníky apod.

• Technická data
- Jmenovité napětí
- Maximální trvalý ztrátový výkon
- Maximální pracovní teplota
- Krytí
- Odporové bloky R5 vyhovují

1 500 V max
3 000 V (s použitím přídavného izolačního dílu)
dle velikosti bloku, šířky odporového pasu a způsobu chlazení (přirozené nebo nucené)
650 – 1 000 °C (dle použitého odporového materiálu)
IP00
IEC 77, IEC 322, EN 50124-1.

Změna parametrů vyhrazena.
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ODPORNÍKY ŘADY R6
• Popis
Odporníky typu R6 jsou přístroje s přirozeným chlazením. Jednotlivé odporové bloky se skládají mechanicky
i elektricky v jeden montážní celek. Nestačí-li jeden celek pro požadovaný výkon (popř. ohmickou hodnotu),
vytvoří se odporník z několika celků.
Odporníky typu R6 se skládají z těchto základních částí:

-

lité ploché elementy
izolované nosné svorníky
keramické vložky pro zajištění povrchových cest a vzdušných vzdáleností
bočnice případně skříň, z ocelového plechu s povrchovou úpravou

Jako odporové elementy jsou u těchto odporníků používány lité ploché elementy z legované litiny o velkém
měrném odporu. Tvar elementu je tvořen litím do písku ve tvaru meandru. Lité ploché elementy jsou na
začátku a konci meandru opatřeny otevřenými nebo uzavřenými oky, která slouží pro mechanické uchycení
a přívod elektrické energie. Ke zvýšení mechanické tuhosti jsou elementy ve střední části opatřeny
přídavným uchycovacím okem. Pro zajištění malých přechodových odporů mezi elementy u uchycovacích ok
jsou styčné plochy opracovány broušením a frézováním.
Řazení litinových elementů seriově nebo paralelně se provádí pomocí izolačních a kovových podložek. Pro
pracovní podmínky s otřesy se provádí sváření elementu ocelovým pasem. Elektrický přívod je přímo
šroubením na nálitek uchycovacího oka nebo pomocí ocelových vývodů dle přání zákazníka.

• Užití
Odporníky typu R6 jsou používány jako spouštěcí odpory, regulační odpory, ochranné odpory uzlů
generátorů a transformátorů, jako brzdné odporníky. Dále v řadě dalších aplikací jako odporníky pro
občasnou zátěž, kde se využije vysoká časová konstanta litinových elementů.

• Technická data
Základní používané odporové elementy
Typ článku

E60N

E72N

E90N

E100N

E115N

0.075

0.062

0.042

0.038

0.025

60

72

90

100

115

Ochlazovací povrch obou čelních stran (cm2)

1284

1284

1566

1570

1543

Hmotnost (kg)

2.992

3.476

3.500

3.805

3.396

Odpor článku (Ohm)
2

Průřez článku (mm )

Změna parametrů vyhrazena.
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ODPORNÍKY ŘADY R8
• Popis
Odporníky řady R8 jsou stavebnicové odporníky pro vyšší výkony. Odporníky jsou především konstruovány
pro chlazení zajišťované jízdou vozidla, ale je možno je použít i pro přirozené chlazení. Odporníky jsou
sestaveny z jednotlivých odporových bloků jejichž počet závisí na požadovaném výkonu. Jednotlivé
odporové bloky se skládají ze tří základních částí: odporového pasu, keramických vložek a nosného
izolovaného svorníku.
Odporové pasy jsou prolisovány a uspořádány do tvaru meandru a vyrobeny ze speciálních odporových
slitin. Tyto slitiny se vyznačují nízkým teplotním koeficientem odporu a vysokou odolností proti žáru při
zatěžování odporníků. Jsou také vysoce odolné proti nepříznivým vlivům venkovního prostředí. Odporové
pasy se používají v šířkách 30, 40, 50, 60 mm a v rozsahu tlouštěk 0,4 mm až 1,5 mm. Maximální teploty na
povrchu odporového pasu mohou být 650 °C až 1 000°C. Konstrukce odporníku zajišťuje nízkou indukčnost
a nízkou hlučnost v případě použití spolu s frekvenčními měniči.
Keramické vložky slouží pro izolované uchycení odporového meandru a jsou vyrobeny ze speciální
keramiky.
Izolované nosné svorníky jsou ukončeny izolátory a slouží k uchycení celého odporového bloku do rámu
přístroje.

• Užití
Odporníky R8 jsou určeny především jako brzdné odporníky pro měniče trakčních vozidel s předpokládanou
montáží na střechu vozidla nebo pod podlahu vozidla tak, aby bylo zajištěno jejich chlazení jízdou. Dále lze
tyto odporníky použít jako přirozeně chlazené ochranné nebo zatěžovací a v celé řadě dalších aplikací.

• Technická data
- Jmenovité napětí
- Ztrátový výkon
- Krytí
- Maximální pracovní teplota
- Odporník odpovídá

max. 4 000 V
závisí na počtu použitých odporových bloků-aplikovatelné na všechny dostupné trakční meniče
IP00 nebo IP10 nebo IP20
650 to 1 000 °C (dle použitého odporového materiálu)
IEC 322, IEC 77, EN 50124-1.

Změna parametrů vyhrazena.
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ODPORNÍKY ŘADY R9
• Popis
Odporové bloky brzdových odporníků R9 jsou konstruovány jako
stavebnice. Volbou vhodného odporového materiálu a kombinací
jeho rozměrů dosáhneme požadovaných elektrických parametrů.
Základem odporového bloku je odporový svazek tvořený lisovanými
lamelami (dále jen půlvlnami), které jsou vzájemně propojeny
bodovým svářením a tvoří meandr s požadovaným počtem půlvln.
Počet půlvln je dán mechanickými možnostmi nosných svorníků a
rozměry skříně do které se pak upevňuje. Maximální počet půlvln
pro jeden blok R9 je stanoven na 67.
Půlvlna z odporového materiálu je tvarově prolisována tak, že je
zajištěna její tuhost i tuhost celého svazku. Současně svým tvarem přispívá k příznivému proudění vzduchu
mezi půlvlnami. Každá půlvlna je na obou koncích opatřena oválným otvorem. Tímto opatřením je zajištěna
tepelná dilatace každé půlvlny samostatně.
Pro výrobu půlvln jsou používány čtyři základní odporové materiály lišící se měrným odporem a závislostí
odporu na teplotě. Výběr těchto materiálů je dán aplikací přístroje. Odporové materiály mají vysokou
odolnost proti žáru při zatěžování odporníků a jsou vysoce odolné proti vlivům venkovního prostředí.
Každý odporový svazek obsahuje připojovací vývody
z korozivzdorného materiálu. Vývody jsou na začátku a na
konci meandru připevněny bodovými sváry ke krajním
půlvlnám. Šířka vývodu je shodná s rozměrem
odporového materiálu. Počet připojovacích otvorů závisí
na přenášeném výkonu. Tvar vývodů se volí vzhledem
k potřebám dalšího propojení.
Způsob sváření jednotlivých půlvln a vývodů odporového
svazku je předepsán speciálně pro různé šířky a tloušťky
odporového materiálu. Vlastní sváření se provádí
automatem, který kontroluje kvalitu každého sváru.
Nosnou část odporového svazku tvoří dva svorníky prům.
12 mm z korozivzdorné ocele s nasunutou izolační trubkou a keramickými vložkami. Svorníky s izolační
trubkou jsou vsunuty postupně do keramických vložek a oválných otvorů odporového svazku.
Odporový svazek je zajištěn proti samovolnému povolení samojistnými maticemi. Na konci svorníku jsou
našroubeny izolátory a zajišťovací matice M12.
Velikost izolátorů, jejich tvar a použitý materiál se volí s ohledem na elektrické parametry (povrchové cesty a
vzdušné vzdálenosti, napětí atd.) a požadované mechanické vlastnosti (vibrace a rázy) finálního výrobku.
Odporníky se upevňují přes izolátory do skříně odporníku. Uložení odporových bloků ve skříni a konstrukce
bočnic skříně umožňují dilataci složeného odporového bloku při maximálním zahřátí odporového materiálu.
Odporové bloky se mohou do skříně uložit vedle sebe nebo nad sebou v několika vrstvách, podle výkonných
parametrů odporníku.
Odporový blok je vyroben z materiálů, které nezatěžují životní prostředí. Kovové části lze recyklovat v hutích,
keramické izolanty je možné použít do betonových směsí.
Ostatní izolanty jsou vyrobeny z bezazbestových materiálů a
mohou být uloženy na veřejných skládkách.

• Užití
Odporové bloky R9 pro svou vysokou výkonovou zatížitelnost,
dobrou odolnost proti vibracím a rázům jsou vhodné pro
elektrodynamické brzdy lokomotiv, tramvají a vozidel metra.
Brzdový odporník se užívá k přeměně kinetické energie vozidla
při elektrickém brždění v teplo. Tyto odporníky se obvykle
umísťují na střechu vozidla, kde horký vzduch vystupuje směrem
nahoru. Další možnost je umístění pod podlahu vozidla tak, aby
bylo zajištěno dostatečné odvádění horkého vzduchu např.
6

jízdou vozidla nebo ventilací vlastním ventilátorem. Dále se tyto odporníky používají jako vybíjecí,
zatěžovací, spouštěcí, regulační a ochranné.

• Elektrické parametry
Elektrické parametry základního provedení odporového bloku:
- Jmenovité napětí
1 500 V AC
- Jmenovitý odpor
2.5 Ohm max. (závisí na rozměrech a jakosti použitého materiálu)
- Trvalý ztrátový výkon
60 kW max. při provozním chlazení
- Pracovní teplota
600-750 °C závisí na použití odporového materiálu
- Krytí
IP00, IP10 nebo IP20
- Odporník odpovídá
EN 6007, EN 61373, EN 50124-1.
Změna parametrů vyhrazena.
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VÝROBNÍ PROGRAM
MEP POSTŘELMOV, a.s.
Rychlovypínače
Odporníky
Odporové spouštěče
Elektromagnety, elektromagnetické ventily
Přístroje pro trakční vozidla
Rozváděče
Jeřábová výzbroj
Odpojovače
Ostatní přístroje
Strojírenská výroba
Servisní služby
Metrologické služby
Zkušební laboratoř

Dceřinná společnost MEP Slévárna, a.s.
výroba odlitků z hliníkových slitin včetně opracování

Dceřinná společnost MEP Galvanovna, a.s.
povrchové úpravy kovů fosfátováním, zinkováním, niklováním, stříbřením,
cínováním, chromováním, měděním, eloxováním
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