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1. S CH V A Ľ O V A C Í    L I S T 

Výrobok : 

motorové dvojčlánkové električkové vozidlo typu VarioLF2plus 

Predmet schvaľovania : 

Technické podmienky výroby a prevádzky motorového dvojčlánkového električkového 

vozidla VarioLF2plus 
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Tieto technické podmienky dráhového vozidla sú spracované podľa vyhlášky ministerstva dopravy, pôšt a 
telekomunikácii Slovenskej republiky č. 351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh v platnom znení 

vrátane povinných príloh. 
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2. Obsah 
 1. Súhlas výrobcu a objednávateľa s obsahom Technických podmienok (str.2). 

 2. Obsah. 

 3. Rozsah platnosti (druh a názov vozidla, pre ktoré nižšie uvedené podmienky platia).  
  Označenie typu vozidla. 

 4. Názvoslovie (názvoslovné normy a definície pojmov). 

 5. Všeobecné údaje. 

 6. Základné technické údaje. 

 7. Technické údaje hlavných uzlov a komponentov vozidla. 

 8. Opis vozidla. 

 9. Bezpečnosť, hygiena a ovplyvnenie vonkajšieho prostredia. 

10. Prílohy. 

 

 

3. Rozsah platnosti (druh a názov vozidla, pre ktoré nižšie uvedené podmienky 
 platia). Označenie typu vozidla. 

Tieto technické podmienky (ďalej len TP) platia pre jednosmerné šesťnápravové dvojčlánkové 
električkové vozidlo typu: 

 VarioLF2 plus 

(ďalej len vozidlo), s rozchodom 1435 mm. 

Prevedenie vozidla zodpovedá typovému výkresu 0193-00.03.00, platným normám, vyhláškam a 
Zbierke zákonov č.351/2010.  

Električka je vyrobená a vyskúšaná jedným výrobcom a podľa jednotnej výrobnej dokumentácie. 
Týmto je zaistená 100% identita (zhoda) električiek. 

 

4. Názvoslovie  
Názvoslovie pre elektrické trakčné zariadenie zodpovedá príslušným normám. 

Vozidlo je vyhotovené v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami 
platnými na území Slovenskej republiky, ktoré budú platné v čase jej schvaľovania do prevádzky. 
Vozidlo je vyhotovené predovšetkým v súlade s bezpečnostnými, hygienickými, požiarnymi, 
environmentálnymi požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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5. Všeobecné údaje 
 
5.1 Stručný opis koncepcie 

Vozidlo typu VarioLF2plus je šesťnápravová dvojčlánková električka určená pre jednosmernú 
prevádzku. Obidva vstupy medzi podvozkami vozidla majú zníženú podlahu, sú bezbariérové, bez 
schodov s úrovňou podlahy 350 mm nad temenom koľajnice (ďalej len TK). Vstupy v krajných 
článkoch majú iba jeden schod, výška schodu je 250 mm. Schod do uličiek zo strednej časti vozidla je 
190 mm. Minimálna šírka uličky nad prvým podvozkom aj nad druhým podvozkom je 670 mm. 
Laminátové čelá sú z materiálu polyesterová živica OLDOPAL podľa DIN 5510 diel 2 a spĺňajú: 

� triedu horľavosti:    S4 
� triedu vývinu dymu:   SR 2 
� triedu odkvapkávania:   ST 2 

Primárne a sekundárne odpružené podvozky typu KOMFORTplus vyrobené podľa zostavného 
výkresu Kr60-01-007 sú samostatne plne otočné na stredovom čape (nicohlave) vstupujúcom do 
kolísky. Pozdĺžne sily z rámu podvozku na kolísku sú prenášané gumokovovými blokmi 
umiestnenými vo vodiacich domčekoch privarených k rámu podvozku. 

Minimálna životnosť koľajového vozidla je 30 rokov. 

 

5.2 Určenie (druh prevádzky, na ktorú je vozidlo určené). 

Vozidlo je určené pre jednosmernú samostatnú prevádzku a tiež môže byť prevádzkované v 
mnohočlennom riadení dvoch vozidiel rovnakého typu, spriahnutých do električkového vlaku. Vozidlo 
je vybavené 2 ks skladacích spriahadiel typu SSP 120 od firmy Alfa Union a.s., ktoré sú určené k 
trvalej prevádzke. Počas prevádzky môže byť električka odstavená na nekrytom stanovišti a môže byť 
čistená na prevádzkových umývačkách alebo inými bežnými mechanickými prostriedkami. 
Prázdne vozidlo môže byť odtiahnuté či odtlačené druhým vozidlom podľa prevádzkových podmienok 
so zapnutým riadením max. rýchlosťou až 20 km / hod, s vypnutým riadením max. rýchlosťou do 10 
km / hod. 

 

5.3 Klimatické a geografické podmienky (nadmorská výška, teplota a relatívna vlhkosť 
 okolitého vzduchu), za ktorých je vozidlo schopné prevádzky. 

  - teplota okolitého prostredia -25oC až +40oC 

  - nadmorská výška trate do 1200 m 

  - max. relatívna vlhkosť vnútri vozidla 100 % 

  - max relatívna vlhkosť zvonku vozidla 100 % 

  - max. výška vrstvy snehu nad TK 100 mm 

  - max. výška vodnej hladiny nad TK 60 mm 
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6. Základné technické údaje 
6.1 Rozchod koľaje          1 435 mm 

6.3 Hmotnosť prázdneho vozidla        30 000 kg  ± 5% 

6.4 Hmotnosť podvozku         4 100 kg  ± 3% 

6.5 Hmotnosť na nápravu (prázdne vozidlo/max. obsadené 5/8os./m2) 5 000/7 042/8 000 kg 

6.6 Hmotnosť na podvozok (prázdne/max. obsadené 8os./m2)   10 000/16 954 kg 

6.8 Počet miest na sedenie         44 
 Počet miest na státie pri menovitom obsadení 5/8 os./m2   131/210 
 Max. obsaditeľnosť električky pri 8 os/m2      254 
 Počet miest pre invalidné vozíky / počet detských kočíkov   1 / 1 
 Podiel nízkej podlahy električky       43 % 

6.9 Hmotnosť maximálne obsadeného vozidla 5/8 os./m2:   42 250/47 780 kg ± 3% 

6.10 Maximálna hmotnosť ťahaného a tlačeného vozidla    30 000 kg 

6.11 Maximálna šírka skrine vozidla       2 480 mm 

6.12 Maximálna výška vozidla bez zberačov      3 185 mm 

6.13 Maximálna výška vozidla so spustenými a zaistenými zberačmi  3 590 mm 

6.14 Max. výška podlahy od TK nad podvozkami/medzi podvozkami  650 / 350 mm 

6.15 Minimálna svetlá výška vozidla nad TK pri max. obsadení a  
min. dovolenom Ø kolies        60 mm 

6.16 Dĺžka vozidla s nárazníkmi (spriahadlami)     23 700 mm 

6.17 Dĺžka skrine vozidla         22 600 mm 

6.19 Rázvor podvozku                      1 900 mm 

6.20 Vzdialenosť otočných čapov        2 x 7 500 mm 

6.21 Dĺžka previsov vozidla         3 800 mm 

6.24 Najmenší polomer oblúka koľaje pri prejazde 
vozidla so záťažou         22 m 

6.25 Najmenší polomer oblúka koľaje pri prejazde 
vozidla bez záťaže         19  

6.26 Polomer krivosti vydutého zaoblenia koľaje  
v pozdĺžne orientovanej vertikálnej rovine, po ktorej 
vozidlo môže ešte bezpečne prechádzať      min. 250 m  

6.27 Polomer krivosti vypuklého zaoblenia koľaje  
v pozdĺžne orientovanej vertikálnej rovine, po ktorej 
vozidlo môže ešte bezpečne prechádzať      min. 250 m 

6.28 Obrys pre vozidlá, ktorému vozidlo vyhovuje    STN 280318, STN 280337 
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6.29 Najväčší dovolený sklon koľaje, (vozovky)     70 ‰ 

6.30 Najvyššia dovolená rýchlosť        65 kmh-
1
 

6.31 Akostné číslo chodu Wz v zvislom a priečnom smere   < 2,5 

6.35 Menovitý priemer kolesa / min. priemer kolesa     700 mm/590 mm 

6.36 Jazdný profil kolesa         podľa zákazníka 

6.38 Druh spriahadla      skladacie spriahadlo Alfa Union typ SSP 120, 

6.39 Nárazníky           laminátové 

6.40 Spojovacie prvky elektrickej sústavy umiestené na čelách vozidla konektor na spriahadle 

6.41 Menovité trakčné napätie       	  600 VDC alebo  	 750 V DC 

6.42 Napätie ovládacích obvodov        24 V DC 

6.43 Max. rozbehový prúd         3 x 350 až 3 x 366 A 

6.45 Veľkosť prevodu v nápravovej prevodovke prenosu     i = 7,42 
 výkonu motora na hnacie kolesá        

6.46 Najvyššie zrýchlenie         1,8 ms-2 

6.47 Najmenšie zrýchlenie         0,15 ms-2 

6.48 Stredné spomalenie prevádzkovej brzdy      min. 1,12 ms-2 

6.49 Stredné spomalenie núdzovej brzdy      min. 2,3 ms-2 

 

 

7. Technické údaje hlavných uzlov a komponentov vozidla 

7.1 Elektrická výzbroj, druh a typ 

 Elektrická výzbroj s asynchrónnym prenosom výkonu typu TJ 2.2 výrobcu ŠKODA ELECTRIC 
umožňuje rekuperovať elektrickú energiu späť do siete. Jednotlivé trakčné motorové skupiny vrátane 
záskokovej brzdy sú riadené úplne samostatnými kontajnermi pohonu. Toto osvedčené riešenie 
umožňuje dobehnutie vozidla pri prípadnej poruche jednej motorovej skupiny. 
 

 
7.2 Zberač  

7.2.1 typ a výrobca        LEKOV EPDE 17-2600; 
7.2.2 menovité napätie       600/750 V DC 
7.2.3 menovitý prúd        1 500 A 
7.2.4 maximálny prúd pri stojacom dráhovom vozidle   150 A pri šírke lišty 60mm 
           (tečúci jedným zberačom) 
7.2.5 maximálny prúd       1 800 A/2 min (RH 83 M6) 
7.2.6 hmotnosť         170 kg 
7.2.7 počet kusov na dráhovom vozidle     1 
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7.2.8 druh obloženia šmýkadla      Pan Trac RH83 M6 
7.2.9 výška v zloženom stave      366mm 
7.2.10 pracovní zdvih        2 659mm 
7.2.11 druh sťahováku        elektrický, ručný (núdzový) 
7.2.12 prítlak         80±10 N 
7.2.13 typ šmýkadla        dve nezávisle odpružené lišty 
7.2.14 životnosť         30 rokov 
7.2.15 krytie pohonu        IP 65 
7.2.16 vyhovuje norme       ČSN EN 50206-2 
 
7.3 Hlavný vypínač  

7.3.1  prúdová sústava        DC 
7.3.2  typ a výrobca        URV6-31 TDP, Sécheron  
7.3.3  menovité napätie       900 V 
7.3.4  menovitý prúd        1000 A 
7.3.5  maximálny vypínací prúd      0,9 – 1,8 kA nastavitelný 
7.3.6  strmosť rastu skratového prúdu     nie je vlastnosťou stýkača 
7.3.7  minimálny vypínací prúd      neuvedené 
7.3.8  ovládanie         elektromagnetické 
7.3.9  svorkové napätie ovládacieho okruhu    24 V 
7.3.10 hmotnosť         46 kg 
 
7.4 Trakčný striedač (kontajner trak čného pohonu)  

7.4.1. typ, výrobca        TJ 2.2, ŠKODA ELECTRIC a.s. 
7.4.2 druh a prevedenie      polovodičový digitálne riadený striedač 
7.4.3 menovité napätie vstupné trolejové    600V DC  750V DC 

     výstupné 3f  3x 0÷420 VAC, 0÷200Hz 3x 0÷500 VAC, 0÷200Hz 
7.4.4 menovitý prúd   vstupný trolejový    200A DC 

     výstupný 3f    130A AC (každý 3f striedač) 
7.4.5 spôsob chladenia       nútené vzduchom - meničová časť 
        prirodzené okolitým vzduchom - brzdový odporník 
7.4.6 hmotnosť/počet kusov na vozidle     308 kg / 3 ks 
 
7.5 Trakčný motor 

7.5.1 typ a výrobca        TAM 1003C/K 
           PRAGOIMEX a.s. 
7.5.2 druh stroja        4-pólový asynchrónny motor 
7.5.3 spôsob zavesenia       na priečniku rámu podvozku 
7.5.4 menovitý výkon       70 kW 
7.5.5 maximálne napätie pri menovitom výkone   400 V 
7.5.6 menovitý prúd        128 A 
7.5.7 menovité otáčky       2 217 ot/min 
7.5.8 spôsob chladenia       vlastný, povrchom 
7.5.9 hmotnosť         250 kg 
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7.5.10 počet kusov na dráhovom vozidle     6 
7.5.11 spôsob prenosu výkonu na hnacie dvojkolesie prevodovka s čelným šikmým ozubením 
 
7.6 Motory pre pohon pomocných zariadení 

 Motor ventilátoru kaloriferu XL17 

7.6.1 typ          ASMK-1 asynchrónny 3x18VAC 

 výrobca         ATAS Náchod 
7.6.3 menovitý výkon       60 W 
7.6.4 maximálne napätie       24VDC 

7.6.5 menovitý prúd        5 A 
7.6.6 menovité otáčky       3 400 ot/min 
 
7.7 Brzdový odporník 

7.7.1 typ a výrobca     R9P06B501, MEP Postřelmov 
7.7.2 druh     brzdový odporník je tvorený šiestimi odporovými blokmi. 
       Bloky sú zapojené sériovo a prepojené na svorky   
       s označením 1 a 2. Sú umiestnené do rámu, ktorý   
       tvorí ochranu odporníku proti vonkajšiemu okoliu a bráni  
       úrazu elektrickým prúdom. 
7.7.3 menovitý výkon    dimenzovanie odporníku je navrhnuté tak, aby 

v brzdovom režime nemohlo dôjsť k jeho prehriatiu 
7.7.4 menovité napätie       750V DC 

7.7.5 spôsob chladenia       prirodzené okolitým vzduchom 
7.7.6 hmotnosť         80kg ± 10% (súčasť TJ 2.2) 
7.7.7 počet kusov na dráhovom vozidle     3 ks (súčasť TJ 2.2) 
7.7.8 počet odbočiek        bezodbočkový 
 
 
7.8 Meniče pre pomocné zariadenia - Statický menič  

7.8.1 typ, výrobca        NST 8031, POOL s.r.o 
7.8.2 trvalý prúd        160 A 
7.8.3 krátkodobý prúd       180 ± 5 A 
7.8.4 hmotnosť         105 kg 
7.8.5 počet kusov na dráhovom vozidle     1 
 
7.9 Akumulátorová batéria 

7.9.1 typ a výrobca        Ni-CD Matrics MRX 160x18 
7.9.2 druh         Ni-Cd 
7.9.3 kapacita         160 Ah 
7.9.4 menovité napätie       24 V 
7.9.5 hmotnosť         126 kg 
7.9.6 počet kusov na dráhovom vozidle     2 
7.9.7 počet článkov (centrálne dolievanie)    18 
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7.10 Pomocné zariadenia 

 A) Ohrievač priestoru pre cestujúcich 

7.10.1 typ a výrobca        TR 3000; TriboTec s.r.o. 
7.10.2 druh         teplovzdušné 
7.10.3 menovitý výkon       3 kW 
 teplota výstupného vzduchu je max.    60°C 
 max. množstvo dodávaného vzduchu    200 m3/hod 
7.10.8 hmotnosť         8,7 kg 
7.10.9 počet kusov na dráhovom vozidle     6 
 
 B) Vykurovanie kabíny vodiča 

7.10.1 typ a výrobca        TAU 02/N4, Alfa Union 
7.10.2 druh         teplovzdušné 
7.10.3 menovitý výkon        6,3 kW 
7.10.4 menovité pracovné napätie Ue     750 VDC 

7.10.7 spôsob chladenia       sanie z ľavej bočnice s  filtrom 
7.10.8 hmotnosť         70 kg 
7.10.9 počet kusov na dráhovom vozidle     1 
 
 C) Klimatiza čná jednotka kabíny vodiča 

7.10.1 typ a výrobca        KL20E, Konvekta AG 
7.10.2 druh         klimatizačná jednotka 
7.10.3 chladiaci výkon        4,3 kW 
7.10.4 menovité napätie       24V jednosmerných 
7.10.7 spôsob chladenia       hermetický ochladzovací systém 
7.10.8 hmotnosť zariadenia       48 kg 
7.10.9 počet kusov na dráhovom vozidle     1 
  

 D) Odpojovač 

7.10.1 typ a výrobca        FR 76, Alfa Union a.s. 
7.10.2 druh         jednopólový prepojovač 
7.10.4 menovité napätie       750 V 
7.10.5 menovitý prúd        1 000 A 
7.10.8 hmotnosť zariadenia       14 kg 
7.10.9 počet kusov na dráhovom vozidle     1 
 
7.11 Uloženie vodičov a káblov 

Silnoprúdové a slaboprúdové vodiče sú vedené po celej dĺžke vozidla oddelene v plastových 
rúrkach od firmy FLEXA. Medzi článkami sú vodiče spojené konektormi Harting. Káblové trasy sú 
vedené hadicou pod stropnými krytmi, ale aj pod podlahou. Prevedenie elektrického rozvodu vozidla 
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zodpovedá norme ČSN EN 60077-1 a ČSN EN 50343. Použité vodiče vyhovujú skúške odolnosti 
priloženým napätím podľa ČSN EN 50215. Vodiče v obvodoch 600V (750V) vyhovujú skúšobnému 
napätiu 3 500V. Vlastná inštalácia elektrických obvodov je riešená najmä vodičmi typu: 

 
silnoprúdová časť: RADOX 4 GKW-AX, 1,8/3kV, RADOX 4 GKW-AX/EMC, 1,8/3kV 
slaboprúdová časť: BELDEN 2x0,5, UNITRONIC LiYCY 2x0,5;3x0,5;4x0,5, UNITRONIC 

Li2YCY 2x2x0,5, FLRY B2,5, H07V-K 6, 16, 35 ,70. 

7.12 Skriňa vozidla 

 Kostra hrubej stavby typu VarCB3LF2plus je oceľová zváraná z uzavretých i otvorených 
profilov. Obloženie bočníc je z polyesterového skleného materiálu OLDOPAL. Použiteľnosť materiálu 
podľa DIN 5510 je overená Protokolom č. 14804 z 20.11.2009 vydaným akreditovaným skúšobným 
laboratóriom č 1007.7 ČIA. Obloženie je ku kostre skrine vozidla prilepené. Skrine jednotlivých 
článkov sa skladajú zo vzájomne zvarených celkov - spodku, bočníc, čiel a strechy. Spodok skrine má 
v pozdĺžnej osi chrbticový nosník. Čelá sú laminátové v design Pelikán. Čelá sú k oceľovému skeletu 
prichytené pružným lepidlom. Čelné partie krajných článkov sú zosilnené pre zvýšenie ochrany vodiča 
a cestujúcich v prípade nehody. Spodok vozidla je po stranách a na čelách zakrytý laminátovými 
plentami, ktoré sú k vlastnému skeletu pripevnené pomocou špeciálneho štvorkĺbového mechanizmu. 
Toto riešenie značne znižuje vonkajšiu a vnútornú hlučnosť vozidla. V prednej časti článku A medzi 
ochranným zariadením a nápravou prvého podvozku je umiestnený statický menič. V tomto priestore 
nie je nutná zábrana statického meniča pred znečistením vonkajšími vplyvmi. Akumulátory sú 
umiestnené v zadnej časti za podvozkom a sú prístupné z vonkajšej strany vozidla.  

7.13 Prevedenie podlahy a madiel 

Vodovzdorná preglejka hrúbky 18 mm je zospodu opatrená termoizolačným nástrekom 
ThermoShield top coat, alebo polyetylénovou penou s uzavretou štruktúrou materiálu, trvalo 
hydrofóbnou, v samozhášavom prevedení s označením LD 45 FR. Z hornej strany je preglejka 
opatrená nekĺzavou krytinou vytiahnutou na bočnice do výšky cca 200 mm - typovo špecifikovanú 
zákazníkom. Pod kabínou vodiča je zosilnená izolačná vrstva podlahy z dôvodu zvýšenia tepelnej 
pohody na stanovišti vodiča. Prevedenie podlahy v nízkopodlažnej časti môže byť farebne odlišné od 
krajných častí podlahy nad podvozkami. Sedadlá pre cestujúcich sú rozmiestnené podľa typového 
výkresu, upevnené pomocou šikmých vzpier do bočnice, umožňujú strojové čistenie podlahy. 
Rozmiestnenie sedadiel možno alternatívne riešiť podľa požiadaviek zákazníka. Madlá a prídržné tyče 
pre cestujúcich sú nerezové. Vzor poťahu sedadiel je určený požiadavkou zákazníka. Výška podest 
pod sedadlami je 205 mm. 

7.14 Prevedenie schodov 

Vstupy krajných článkov z vonkajších strán podvozkov majú jeden schod s výškou 250 mm, 
nástupný prah má výšku 350 mm od TK. Ostatné vstupy majú nástupnú výšku 350 mm od TK a sú bez 
schodov. Vnútorné schody v prechodoch článkov A a B a nad podvozkami tvorí jeden stupeň 
prekonávajúci výškový rozdiel 190 mm. Schody krajných článkov vo vstupoch sú vyrobené z 
nehrdzavejúceho materiálu, sú polepené protišmykovou krytinou a ich hrany sú lemované 
protišmykovými lištami v presvetlenom prevedení s LED diódami. V nástupných priestoroch sú 
elektricky vyhrievané časti podláh ako protizámrazové opatrenie. 
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7.15 Zariadenie pre nástup a výstup osôb so zníženou schopnosťou pohybu 

U prvých dverí za vodičom so zníženou podlahou na 350mm nad TK je inštalovaná vodičom 
elektricky ovládaná výsuvná nájazdová plošina typu NP-04S od firmy CTS servis spol. s r.o. 
Požiadavka použitia plošiny cestujúcim sa vykoná tlačidlami umiestnenými zvonka i vo vnútri vozidla. 
Pri jazde nemožno s plošinou manipulovať. 

7.16 Ochrana proti prejdeniu osôb 

Pod predným čelom je pripevnený dvojitý ochranný rám. Rám je umiestnený šikmo ku koľaji a 
je sklopný tak, aby pri náraze na prekážku zabránil vniknutiu väčšieho predmetu alebo chodca pod 
prvú nápravu predného podvozku. 

7.17 Ovládanie a obsluha vozidla 

Priestor vodiča je oddelený od priestoru cestujúcich pevnou presklenou zástenou v kovových 
profiloch, dvere kabíny sú posuvné, uzamykateľné, v krajných polohách s možnosťou aretácie. Zadná 
stena kabíny vodiča je nepriehľadná. Sklo dverí kabíny vodiča je tónované. Dvere môžu byť vybavené 
otvorom pre predaj cestovných lístkov, kabína takisto obsahuje uzamykateľnú skrinku pre potreby 
vodiča. Kabína vodiča je zväčšená podľa štandardu odberateľa. Za zástenou kabíny vodiča je 
inštalovaná integrovaná skriňa s prístupom z priestoru pre cestujúcich. Všetky oznamovacie, 
signalizačné a ovládacie zariadenia sú v zornom poli vodiča.  
Nad čelným sklom a ľavom bočnom okne je umiestnená sťahovacia slnečná clona typu Happich. Nové 
sedadlo vodiča od firmy C.I.E.B. typ 5 má zabudovaný kompresor pre pneumatické odpruženie, 
opierku hlavy a rúk.  
Na prednom stanovišti sú ovládače pre riadenie vozidla, pomocných pohonov, osvetlenie, kúrenie, atď. 
Príslušné symboly na ovládacích a signalizačných prvkoch v kabíne vodiča sú v prevedení so 
zvýšenou odolnosťou proti opotrebeniu. 

Pre plynulé a spojité zadávanie jazdného alebo brzdového režimu slúži ručný radič typ HH 220LFPV - 
Alfa Union, ktorý sa po zadaní jazdy vracia pomocou pružiny do "0" polohy.  

Vozidlo je vybavené odpojovačom trolej-zem typu FR 76, Alfa Union a.s. 

Na riadiacom pulte vodiča sú sústredené ostatné ovládače pre ovládanie vozidla počas jazdy. V 
bočnom rozvádzači je umiestnená pamäťová jednotka tachografu. Všetky komunikačné, signalizačné a 
ovládacie zariadenia sú v zornom poli vodiča. 
Zadnú stenu kabíny vodiča tvorí uzamykateľný bočný rozvádzač, pre údržbu prístupný z priestoru pre 
cestujúcich. Kabína vodiča je vybavená aj chladenou schránkou pre uloženie dvoch PET fliaš s 
objemom 1,5 litra. Vozidlo je vybavené aj elektricky ovládaným jedným odpojovačom palubných 
batérií firmy ETA Elektrotechnische Apparate GmbH s typovým označením E-1073-1233-437.  

Vozidlo je vybavené súpravou tachografu s prepojením na zbernicu IBIS a CAN s kartou PCMCIA 
podľa zvyklostí a priania zákazníka. Zariadenie je kompatibilné so zariadeniami používanými 
zákazníkom.  

Vozidlo je vybavené režimom manipulačného pojazdu z 24 V akumulátorovou batériou pre prípad 
vjazdu a výjazdu vozidla z umývacej linky alebo opustenie beznapäťového úseku. Kapacita batérie 
umožňuje jazdu normálne obsadeného vozidla na vodorovnej priamej trati v dĺžke min. 100m. Pohon 
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je schopný uviesť vozidlo do pohybu aj na max. traťovom sklone a v oblúku s najmenším dovoleným 
polomerom 22m s primeraným obmedzením rýchlosti a prejdenej vzdialenosti. Funkcie vozidla sú v 
tomto režime obmedzené pri zachovaní bezpečnostných funkcií. 

Vozidlo je ďalej vybavené zadným ovládacím panelom pre jazdu vzad. Ovládanie jazdy a brzdy na 
zadnom stanovišti je pomocou tlačidiel, pri prepnutí na zadné stanovište dôjde k preferencii brzdnej 
žiadosti. Na zadnom ovládacom paneli sú: tlačidlo záchrannej brzdy, tlačidlo zvonca, ovládače dverí, 
smerových svetiel, tlačidlo brzdy a tlačidlo jazdy. V neaktívnej polohe je zadný panel zaistený 
uzamykateľným krytom s vonkajším štvorhranom. 

Na vozidle sú použité 4ks vzduchových pieskovačov typu PZKV-01, sú od firmy TRIBOTEC spol. s 
r.o.. Sú elektricky ovládané nožným spínačom typu XPEM 111 alebo samočinne protišmykovou 
ochranou. 

 

 A) Radič HH220LFPV 

7.17.1 typ a výrobca        HH220LFPV, Alfa Union, a.s. 
7.17.2 menovité napätie       110VDC 
7.17.3 menovitý prúd        0,5A 
7.17.4 ovládanie         ručné 
7.17.5 vyhovuje norme       ČSN EN 60077 
7.17.6 teplotný rozsah        -30°C až 70°C 
7.17.7 nadmorská výška       max.1400m 
7.17.8 krytie         IP 00 
7.17.9 hmotnosť         9,5kg 

B) Odpojovač batérie E-1073-1233-437 

7.17.1 typ a výrobca    E-1037-1233-437, E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH 
7.17.2 menovité napätie       24VDC (16-32V) 
7.17.3 menovitý prúd        240A 
7.17.4 ovládanie         elektrické 
7.17.5 vyhovuje norme       DIN 40839/ISO 7637 
7.17.6 teplotný rozsah        -40°C až 80°C 
7.17.7 nadmorská výška       max.1200m 
7.17.8 krytie         IP 00 
7.10.9 počet kusov na vozidle      1 

 

7.18 Vnútorné a vonkajšie osvetlenie, ukazovatele smeru, brzdové svetlá, odrazky 
 

Svetlo LED ľavé diaľkové/tlmené Svetlá smerové zadné 

Svetlo LED pravé diaľkové/tlmené Zadné LED svetlá brzdové/obrysové 

Svetlo LED ľavé denné/obrysové Zadné svetlo hmlové 

Svetlo LED pravé denné/obrysové Zadné svetlo spätné 
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Svetlá smerové predné Bezpečnostné brzdové svetlo 

Bočné oranžové svetlá smerové ľavé Bočné pozičné oranž. LED svetlá s odrazkou 

Bočné oranžové svetlá smerové pravé Odrazky zadné červené 

Svetlá hmlové predné   

Vonkajšie osvetlenie je riešené v maximálnej možnej miere svietidlami s LED technológiou. 
Všetky svietidlá mimo bočných smerových svetiel a predných hmlových svetiel sú v prevedení LED. 
Na prednom čele vozidla sú umiestnené hlavné LED reflektory (tlmené a diaľkové svetlá), 
kombinované denné / obrysové LED svetlo, ukazovatele smeru a hmlové svetlá. Na zadnom čele 
vozidla sú umiestnené kombinované brzdové / obrysové LED svetlá, koncové do hmly, biele pre jazdu 
vzad a ukazovatele smeru. Na bočniciach po oboch stranách vozidla sú ukazovatele smeru a obrysové 
LED svetlá. 

Vnútorné osvetlenie je formou dvoch svetelných kanálov v prevedení LED. 

7.21 Vypruženie 

Sú použité vypružené kolesá ČKD Tatra, (alternatívne je možné použiť odpružené kolesá 
BONATRANS). Primárne vypruženie podvozku je tvorené gumokovovými prvkami GMT-
Konusfeder, ktoré súčasne plnia funkciu vedenia dvojkolesia, sekundárne vypruženie oceľovými 
skrutkovitými duplexnými pružinami. Sekundárne vypruženie je vo zvislom smere vybavené 
hydraulickými tlmičmi kmitov. 

7.26 Ochrana proti korózii 

Konštrukcia je chránená ochrannými nátermi. V značnej miere sú použité uzavreté oceľové 
profily chránené ochranným antikoróznym náterom dutín buď na chemickej bázi, alebo voskom a tiež 
otvory pre odvod kondenzovanej vody z dutín. Čelá vozidla vrátane plent sú osadené nekorozívnym 
materiálom - laminátom. Hrubá stavba vozidla má obloženie bočníc z polyesterového skelného 
materiálu OLDOPAL. Príprava povrchu celej hrubej stavby skrine vozidla pre nátery je vykonaná 
odmastením, vonkajší povrch je následne tryskaný oceľovou drťou na stupeň čistoty Sa 2,5 podľa ČSN 
ISO 8501-1. 
Nátery povrchu hrubej stavby skrine vozidlá sú vykonávané nasledovne:  
Farba základná epoxidová dvojzložková s vysokým obsahom zinku: spodok vozidla a dolná vnútorná 
časť bočnice do výšky 300 mm od podlahy, spojenie bočníc a strechy vnútri v šírke 200 mm.  
Farba základná epoxidová dvojzložková: bočnice, strecha, čelá - všetko vnútri i zvonku hrubej stavby. 
Antivibračná a abrázii odolávajúca hmota: bočnice a strecha vo vnútri vozidla, spodok vozu celý. Na 
plechy v hrúbke 1,5 x väčšej, než je hrúbka nosného materiálu, na spodok a profily vozidla je nanesená 
v hrúbke 400 mikrometrov.  
Nutnou podmienkou zaistenia životnosti skrine cca 30 rokov je vedľa vonkajších náterov aj 
udržiavanie bezkorózneho stavu dutín vykonávaním ošetrenia vhodným prípravkom v rámci údržby 
vozidla v intervaloch maximálne 2 rokov.  
Laminátové čelá sú po odmastení a prebrúsení nastriekané vnútri základným náterom a antivibračnou 
hmotou, zvonka sú nastriekané základnou farbou. Ďalšie údaje sú uvedené v článku 7.33.  
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7.27 Brzda 

 
 Typ a druh použitých bŕzd na vozidle 
 
a) Kotúčová typu M1 od firmy DAKO-CZ. 
b) Koľajnicová – elektromagnetická Alfa Union typ. radu FC63 s prítlačnou silou 70 kN. 
c) Elektrodynamická brzda. 
 
 Hlavné údaje o prvkoch brzdového výstroja podľa druhu brzdy 
 
a) Nepriamočinná, elektromechanická kotúčová brzda typu M1 je umiestnená na trakčnom motore. 

K prenosu ovládacej sily na brzdu je použitý pákový a kardanový prevod, ktorý využíva upravený 
brzdový stradač typu LA20. Prítlačná sila na brzdové obloženie je vytváraná závitovým excentrom 
brzdovej mechaniky. Tento násobič sily s trvale nastaveným pákovým prevodom nie je citlivý na 
zmenu odľahlosti brzdového obloženia vplyvom opotrebovania. Odľahlosť je nastavovaná 
nezávisle nastavovacou skrutkou na telese brzdy. Dopĺňa hlavnú prevádzkovú brzdu, je aktivovaná 
aj pri záchrannom brzdení spolu s koľajnicovou brzdou. Slúži súčasne ako parkovacia brzda a 
udrží vozidlo v statickej polohe pri maximálnom zaťažení na svahu so sklonom 70 ‰.  
K aktivácii parkovacej brzdy automaticky dochádza aj pri otvorení ktorýchkoľvek dverí alebo pri 
vypnutom riadení vozidla. Rovnako tak pri prerušení a strate napätia.  

b)  Koľajnicová elektromagnetická brzda radu FC63/LF (Alfa Union) je napájaná z akumulátorovej 
batérie. Do činnosti je uvádzaná pri núdzovom a záchrannom brzdení. Každý podvozok je 
vybavený dvoma koľajnicovými brzdami. Celková prídržná sila koľajnicových bŕzd na vozidle je 
6x70 kN. 

c)  Elektrodynamická brzda je hlavnou prevádzkovou brzdou. Ak nemožno rekuperovať, marí sa 
brzdná energia v brzdovom odporníku. Pri poklese rýchlosti pod cca 0,3 km/h je uvedená do 
činnosti kotúčová brzda. Pri poruche elektrodynamickej brzdy je aktivovaná kotúčová brzda. Pri 
núdzovom brzdení pôsobí súčasne elektrodynamická a koľajnicová brzda.  
 

Brzdy zodpovedajú vyhláške MDPT SR 351/2010 Zz. 
Pri násilnom otvorení dverí za jazdy dôjde k prechodu do výbehu a zaúčinkujú mechanické brzdy 
svojím 2. stupňom.  
 
 

7.30 Prevodovka 

7.30.1 typ         WIKOV 08-12377, priame šikmé ozubenie 
7.30.2 maximálny prenášaný výkon     80 kW 
7.30.3 počet prevodových stupňov včítane veľkosti prevodu 1 / i = 7,42 
7.30.4 maximálne vstupné otáčky      n = 4 195 ot/min 
7.30.5 maximálne výstupné otáčky      n = 565 ot/min 
7.30.6 spôsob ovládania prevodovky     stály prevod 
7.30.7 mazanie a chladenie       brodivé s rozstrekom 
7.30.8 hmotnosť suchej prevodovky     333 kg 
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7.31 Prevádzkové hmoty 

7.31.2 množstvo a druh oleje v prevodovkách   4,5 litra, minerálny ISO VG220, APIGL5 
7.31.3 objem pieskovača a druh piesku    20 dm3, riečny piesok bez prímesí,   
           suchý, Ø zrna max. 2mm 
7.31.4 druh náplne chladiacich zariadení    R134a 

 

7.32 Meracie, kontrolné a signalizačné prístroje 

a) súprava tachografu s prepojením na zbernicu IBIS a CAN s kartou PCMCIA  
b) akustický informačný systém  
c) informačné panely BUSTEC, včítane vnútorného bočného panelu LCD TFT 
d) informačný systém pre nevidomých  
e) rádiostanica 
f) odbavovací systém  
g) meracie miesta pre meranie spotrebovanej a rekuperovanej trakčnej elektrickej energie  

 

7.33 Nátery 

Náter a povrchová úprava vozidla zodpovedajú platným normám ČSN EN ISO 12944-5 a ČSN 
EN ISO 8504-1-3. Použité nátery rešpektujú zdravotnícke a ekologické hľadisko. Farebné prevedenie 
vonkajšieho náteru je určené požiadavkou zákazníka. Hrúbka farby: základný náter s plničom 80 
mikrónov sušiny po obrúsení, vrchný lak 40 mikrónov sušiny. Voliteľný je aj odtieň materiálov pre 
vnútorné obloženie stien a stropu. Vrchný náter je akryluretanový. 

Životnosť laku je minimálne 5 rokov pri dennom umývaní v automatických umývačkách s 
rotačnými kefami a používaním umývacích prípravkov certifikovaných k tomuto účelu. 

8. Popis vozidla 
8.1 Stručný opis konštrukcie vozidla a jeho častí 

Skriňa VarCB3LF2plus je oceľovej konštrukcie. Stredná časť strechy je vyrobená z nerezového 
materiálu. Skriňa sa skladá zo spodku, strechy, bočníc a čiel. Čelá sú zhotovené zo skelného 
samozhášavého laminátu, ostatné časti skrine sú priehradovej zváranej konštrukcie, tvorené prevažne z 
uzavretých profilov. Schody sú v nerezovom prevedení. Vonkajšie bočnice sú z polyesterového 
skelného laminátu upevnené lepením na kostru hrubej stavby. Časť strechy v nízkopodlažnej časti 
v mieste, kde je umiestnená elektrická výzbroj, je v nerezovom prevedení. 

 
 Spojenie skrine s podvozkami: 
Skrine električky sú nesené trojicou hnacích podvozkov, ktoré sú koncepčne riešené ako otočné 
s dvojstupňovým vypružením a kolískou, v ktorej je riešené mechanické spojenie skrine s podvozkami. 
Spojenie skríň na strednom podvozku súčasne tvorí kĺb električky a nesie vnútorné časti obidvoch 
skríň električky. 
Vlastné spojenie skríň s podvozkami je koncepčne riešené pomocou hlavného otočného čapu, klzných 
elementov a gumokovových silentblokov.  
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Spojenie krajných podvozkov: 
Hlavný čap je vo vozových skriniach uchytený do hlavného priečnika pomocou skrutiek a poistený je 
lepidlom. Hlavný čap je v hornej časti uložený v kolíske podvozka pomocou operného segmentu a 
guľového klzného ložiska, ktoré zachytáva axiálne sily od skrine električky, ťažné sily od podvozka a 
tiež umožňuje natáčanie podvozka voči skrini. Spodná časť čapu je uložená cez oceľovú vložku, 
valcové klzné puzdro a gumokovový silentblok do spodnej valcovej časti kolísky.  Spodný čap 
zachytáva reakcie od naklápania skrine a priečnych síl od vypruženia podvozka. Obidve ložiská sú vo 
vyhotovení samomaznom a bezúdržbovom. Horné ložisko je proti nečistotám a prachu tesnené 
dvojicou tesniacich krúžkov. Spodná časť čapu je tesnená tesniacim krúžkom medzi spodnou časťou 
kolísky a poistnou doskou naskrutkovanou cez vymedzovací krúžok a centrálnu maticu na závitovú 
časť hlavného čapu. Konštrukčné vyhotovenie spojenia spodku s podvozkom umožňuje zdvíhanie 
električky i s podvozkom. 

Spojenie stredného podvozka:  
Kĺbové spojenie jednotlivých článkov električky je koncepčne riešené pomocou otočného čapu na 
prednom článku a vidlice na zadnom článku, ktoré sú spojené do kĺbu prostredníctvom samostaného 
dielu – dutého čapu s okami a majú spoločnú os otáčania v kolíske stredného podvozka. Konštrukčné 
vyhotovenie kolísky stredného podvozka je podobné ako u podvozkov krajných. Čap predného článku 
je do čelníka zadného článku uchytený podobne ako u čapov krajných podvozkov - pomocou skrutiek 
a poistený je lepidlom. Vidlica čelníka zadného článku je spojená s dutým čapom pomocou guľových 
ložísk, puzdier a čapov. Dutý čap je uložený do kolísky podvozka v hornej časti cez klznú dosku a 
klznicu, v spodnej časti je uložený cez valcové klzné puzdro. Klznica zachytáva axiálne sily od 
obidvoch skríň električky, klzné valcové puzdro sily od podvozka. Horná časť klznice a spodná časť 
klzného puzdra je tesnená pomocou tesniacich krúžkov. Uloženie dutého čapu do kolísky stredného 
podvozka umožňuje natočenie predného článku električky voči strednému podvozku. Čap predného 
článku je uložený cez guľové klzné ložisko do hornej časti dutého čapu, prechádza dutou časťou čapu 
a v spodnej časti je uložený cez klzné puzdro a silentblok do spodnej časti dutého čapu. Všetky klzné 
puzdrá a ložiská sú tesnené tesnicimi krúžkami. Guľové ložisko zachytáva axiálne reakcie od zadnej 
časti skrine električky, umožňuje jej natáčanie voči podvozku a prednej skrini a tiež zachytáva sily od 
podvozka. Silentblok v spodnej časti kolísky umožňuje cez svoju definovanú tuhosť vzájomný pohyb 
medzi prednou a zadnou skriňou vozidla pri prejazdu pozdĺžneho prevýšenia alebo vzájomného 
stranového naklápania skríň. Na spodnú závitovú časť čapu je cez tesniaci a vymedzovací krúžok a 
centrálnu maticu priskrutkovaná poistná doska. Konštrukčné vyhotovenie kĺbového spojenia spodku  
s podvozkom umožňuje zdvíhanie električky i s podvozkom za podmienky súčasného zdvíhania 
obidvoch článkov spoločne.           
Kĺbové spojenie článkov je prekryté vonkajším a vnútorným mechom v prevedení, ktoré umožňuje 
natáčanie článkov vozidla pri dodržaní bezpečnosti v mieste točne vozidla. 
 
Elektrické prepojenie: 
Okrem mechanického spojenia je každý podvozok elektricky prepojený so skriňou vozidla kabelážou 
600 (750) VAC a 24 VDC. Elektrické prepojenie je určené pre pohon vozidla a riadenie bŕzd.  
        Celková dĺžka skrine zloženej z dvoch článkov je 22,6 m. Hlavnými komponentami elektrickej 
výzbroje sú - kontajnery pohonu, linkové stýkače a elektrické rozvádzače, ktoré sú umiestnené na 
streche vozidla v jeho stredných nízkopodlažných častiach. Pohon prvého podvozku je na článku "A", 
pohon druhého a tretieho podvozku je na článku "B". V prednej časti pod vozidlom pred podvozkom je 
umiestnený jediný statický menič vozidla. Akumulátory sú v zadnej časti prístupné zvonku vozidla. Pri 



         
 

Technické podmienky  TP 6-07- VarioLF2plus -02 motorového dvojčlánkového električkového  
vozidla VarioLF2plus 

 
 
 

 

Tento dokument je spoločným majetkom firmy PRAGOIMEX a.s. a Krnovských opraven a strojíren, s.r.o. a nesmie byť 

rozmnožovaný, distribuovaný a zverejňovaný bez predchádzajúceho súhlasu zodpovedných zástupcov majiteľov dokumentu. 

 

TP 6-07 - VarioLF2plus- 02                                                                                                                                  Strana 18/29 

konštrukčnom návrhu tranzistorovej výzbroje bolo dbané, aby neboli použité ekologicky závadné 
materiály. Taktiež sú použité materiály nehorľavé a so zníženou horľavosťou. 
Stropné a bočné obloženie je zhotovené z ľahko očistiteľných, umývateľných a nesavých materiálov. 
Obloženie bočných stien a stropov je po častiach vymeniteľné. Stredné stropné dosky z nehorľavého 
materiálu ABET sú pripevnené k stropným kružinám tmelom DINITROL. Bočné stropné sendviče sú 
laminátové, rovnako ako priestory pre dverné pohony nad dverami. 
Pozdĺž celého vozidla sú na laminátových sendvičoch v priestore prechodu okien a strechy umiestnené 
uzamykateľné panely (fabióny) pre osadenie reklamnými letákmi formátu A4, príp. A3. 
 

8.2 Opis funkcie základných častí vozidla 

 Konštrukcia vozidla 

Vozidlo je vybavené tromi hnacími plne otočnými podvozkami. Podvozky umožňujú servisné 
otočenie o 180 ° voči smeru jazdy a rýchle rozpojenie so skriňou vozidla pomocou konektorov. 
Podvozok typu Komfortplus je dvojnápravový s vonkajším rámom a kolískou. V priečnej osi 
podvozkov je uložené sekundárne vypruženie vozidla. Pozostáva z kolísky, z dvoch sad oceľových 
skrutkovicových pružín a gumových dorazov a je vybavené hydraulickými tlmičmi vo zvislom smere. 
Pozdĺžne vedenie kolísky je tvorené gumokovovými blokmi umiestnenými vo vodiacich domčekoch 
privarených k rámu podvozku. Priečne pohyby sú obmedzené gumokovovými prvkami. Nápravy sú 
osadené vypruženými kolesami typu ČKD Tatra alebo BONATRANS. Sú uložené prostredníctvom 
ložiskových skríň a gumokovových pružiacich prvkov primárneho vypruženia v ráme podvozku. 
Podvozok je vybavený stradačovými kotúčovými brzdami M1 a elektromagnetickými koľajnicovými 
brzdami. Nad kolesami sú umiestnené plastové blatníky. Na prvej a tretej náprave je inštalované 
vedenie hadíc pieskovačov s elektricky vyhrievanými tryskami pred kolesami, vyhotovené z 
nehrdzavejúcej ocele. Pneumatické pieskovače typu PZKV-01 sú od firmy TRIBOTEC spol. s r.o. a 
majú samostatné kompresory. Ich ovládanie je nožným spínačom typu XPEM-111 alebo automaticky 
impulzom sklzových ochrán. Zásobník a násypník (lievik s pieskom) je vyrobený z korózii odolného 
materiálu. Plnenie je zvonka karosérie pneumatickým bezprašným spôsobom s možnosťou ručného 
plnenia z interiéru. Každý podvozok je vybavený čidlom váhovej korekcie (FSG MR-1023/A90), čo 
umožňuje zlepšenie chodových vlastností adaptáciou na hmotnosť pri zaťažovaní článkov električky a 
tiež sa prejavuje v podstatnom zlepšení dynamiky pri jazde aj brzdení vozidla pri optimálnej spotrebe 
energie. 

V prípade mimoriadnej udalosti (vykoľajenia) je vozidlo vybavené označenými opornými bodmi 
pre zdvíhacie mechanizmy. Na prednom aj zadnom čele vozidla sú pre účely nakoľajovania, ale aj 
odtiahnutie vozidla ťažné oká, ktoré sú počas bežnej prevádzky vozidla skryté. 

Zaistenie bezpečného výstupu na strechu je riešené pomocou závesného rebríka. Na streche 
električky sú vyznačené nášľapné miesta s protišmykovým náterom. 

Všetky agregáty sú usporiadané tak, aby umožnili bezproblémový prístup ku všetkým miestam, 
na ktorých sa vykonáva plánovaná údržba alebo bežné opravy. Diagnostické prípojky sú umiestnené 
na dobre prístupných (bez demontáže akejkoľvek súčasti) a dostatočne chránených miestach. 
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 Napájanie a riadenie vozidla 

Napájanie silových obvodov vozidla so záporným pólom v troleji  	 600/750 V DC je 
realizované polopantografom. Spôsob prepínania vozidla pre jazdu v sieti 600VDC a 750VDC bude 
spresnené s užívateľom. Ovládacie obvody motorového vozidla sú navrhnuté tak, že v prípade 
rozpojenia elektrického prepojenia medzi článkami dôjde automaticky k strate napätia 600/750 V DC 
na kontaktoch elektrického prepojenia medzi článkami, tzn. nehrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. 

Napájanie pomocných obvodov 24 V DC a dobíjanie akumulátorovej batérie zabezpečuje jeden 
statický menič jednosmerným výstupom 24 V DC. Režim statického meniča je nastavený tak, že pri 
vyvolaní stavu núdzového alebo záchranného brzdenia je napájanie klimatizácie odpájané. 

Tranzistorová výzbroj je riešená ako redundantná po podvozkoch. Inštalovaná výzbroj je s aplikáciou 
napäťového striedača s použitím tranzistorov. 

Každý podvozok poháňajú dva asynchrónne trakčné motory napájané z jednej strešnej jednotky. V 
prípade poruchy možno jednu strešnú jednotku odpojiť a pokračovať v núdzovej jazde s dvoma 
podvozkami. Spoločný pre tri jednotky je zberač, bleskoistka, odpojovač trolej-zem a rychlovypínač. 
Bleskoistka slúži aj ako systém ochrany proti predpätiu. Strešná jednotka je určená pre pohon a 
elektrodynamické brzdenie asynchrónnych motorov jedného podvozku. Funkčnosť zariadenia je 
založená na IGBT meničoch s mikroprocesorovým riadením a obsahuje dva 3f trakčné striedače, DC-
DC menič brzdového odporníku, rekuperačný IGBT spínač, vstupné stýkače, LC filter, brzdový 
odporník , riadiacu jednotku a obvody merania. 
Každý 3f striedač je typu "premenná frekvencia, premenné napätie" a je určený pre napájanie jedného 
motora. Každý striedač je riadený algoritmami vektorového riadenia nezávisle na druhom, takže sa 
jedná o tzv. individuálny pohon náprav električky. 
V prípade brzdenia je energia prednostne rekuperovaná do pomocných spotrieb vozidla a do trolejovej 
siete. Až v prípade, kedy nie je možné energiu rekuperovať z dôvodu nedostatočného odberu do siete, 
je iba prebytok energie zmarený v brzdovom odporníku vozidla prostredníctvom DC-DC meniča. 
Odporník je prirodzene chladený, pričom dimenzovanie výzbroje je navrhnuté tak, aby v jazdnom 
alebo brzdovom režime nemohlo dôjsť k zníženiu spoľahlivosti, napr. prehriatím zariadenia. 
Pri návrhu elektrických výzbrojí sú plne rešpektované bezpečnostné aspekty, najmä v brzdnom 
režime, kedy je zaručená úplná nezávislosť nábehu brzdy a celého brzdenia na stave napájacej 
trolejovej siete. Elektrodynamická brzda sa uvádza do činnosti aj pri stiahnutom pantografe. Pri 
nemožnosti prijať celú alebo čiastočnú elektrickú rekuperačnú energiu do trakčnej siete, automaticky 
dochádza k úplnému alebo čiastočnému prechodu na odporovú brzdu, pričom tento prechod sa 
neprejaví v zhoršeniu brzdných vlastností vozidla. Je zaistený bezpečný brzdný režim aj pri 
tvrdom skrate v napájacej trakčnej sieti. Pre ľahké riadenie vozidla je možné použiť tzv. 
TEMPOMAT, ktorý zaistí jazdu zvolenú konštantnou rýchlosťou pri prejazde zložitých koľajových 
kombinácií, križovatiek, slučiek apod. keď vodič musí inak opakovane zadávať jazdu alebo brzdu pre 
udržanie konštantnej nízkej rýchlosti. Činnosť tempomatu je signalizovaná na displeji vodiča. 
Tempomat je automaticky vyradený ktoroukoľvek z nasledujúcich udalostí: radič opustí polohu jazdy 
(návrat do výbehu), opätovné stlačenie tlačidla tempomat, je stlačené tlačidlo záchrannej brzdy vodiča 
alebo cestujúcich, prerušenie zadania jazdy z dôvodu roztrhnutia dverí, poruchy pohonu apod., 
tempomat nie je schopný udržať nastavenú rýchlosť (napr. z dôvodu sklzu, šmyku). 
Systém ovládania výhybiek je kompatibilný so systémom používaným zákazníkom a to dvoma 
nezávislými spôsobmi:  
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a) ovládanie elektromagnetom,  
b) ovládanie rádiovým vysielačom s väzbou na palubný počítač cez fyzicky oddelenú dátovú zbernicu 
RS485 s protokolom MODBUS ASCII. Oba systémy pracujú nezávisle jeden na druhom.  

Rekuperačný IGBT spínač zaistí rýchle odpojenie strešnej jednotky od siete v prípade skratu na troleji 
alebo nízkeho napätia na troleji tak, aby mohol byť prednostne realizovaný požadovaný brzdový 
výkon bez ohľadu na stav trolejového napätia. Ak sú trakčné motory pomocou striedačov raz 
nabudené, pomocou tohto prvku v súčinnosti z riadením meniča je zabezpečená nezávislosť elektrickej 
brzdy na trolejovom napätí bez ohľadu na to, či došlo ku skratu alebo výpadku napájania v režime 
jazda, výbeh alebo brzda. 
Konštrukčné prevedenie tzv. kontajnerového typu zaručuje odolnosť proti vysokofrekvenčnému 
rušeniu a vnikaniu nečistôt. 
Prevádzková spoľahlivosť tranzistorovej elektrickej výzbroje je zaručená použitím bezkontaktných 
zariadení s vysokou spoľahlivosťou. Konštrukčný návrh kontajneru aj regulátoru zaisťuje odolnosť 
proti elektrickým preskokom či skratom spôsobeným nečistotami, vodou, atď. K riešeniu 
mimoriadnych prevádzkových udalostí zaručuje navrhované riešenie výzbroje dobeh električky 
aj pri poruche zariadenia na jednom podvozku. K zlepšeniu jazdných a brzdných vlastností vozidla 
je použitá protišmyková ochrana. 

Na streche vozidla sú umiestnené celkom 3 kontajnery pohonu, na článku A je jeden kontajner a na 
článku B dva kontajnery. Jeden kontajner zabezpečuje napájanie vždy 2 kusov paralelne radených 
asynchrónnych trakčných motorov v jednom podvozku v režimoch jazda a brzda. Každý podvozok má 
vlastný striedač a brzdový menič. Prístup ku všetkým komponentom a pripojenie káblov kontajnera je 
z pochôdznych lávok strechy. Chladenie kontajnera pohonu zabezpečuje 1 kus asynchrónneho 
motorventilátoru, intenzita chladenia je regulovaná zaťažením trakčných motorov. Prívody riadiacich a 
ovládacích obvodov 24 V sú urobené pomocou konektorov. 
Kontajner obsahuje všetky potrebné zariadenia pre reguláciu 2 paralelne zapojených trakčných 
motorov umiestnených v jednom podvozku. Kontajner v kompletnom obsadení sa skladá z napäťového 
striedača, brzdového meniča, LC-filtra, brzdového odporníku, snímačov prúdu, snímačov napätia, 
motorventilátoru a regulátoru pohonu so samostatným istením, ktorý zabezpečuje všetky prevádzkové, 
diagnostické a komunikačné funkcie súvisiace s pohonom jedného podvozku. 
Bezkontaktný napäťový striedač riadi smer jazdy a veľkosť prúdov asynchrónnych motorov v režime 
jazda a brzda. 

 

8.3 Opis funkcie špeciálnych častí vozidla 

8.3.1 Vizuálny informačný systém 

Panely informačného systému sú plne kompatibilné s existujúcim systémom DPMK, a.s. a 
umiestnené: 

vonkajšie: 

bočný typ BS 210.19-112-11: v hornej časti stredného okna medzi prvými a druhými dverami, 
čelný panel typ BS 210.19-112-11: v hornej časti čelného okna, 
1x zadný panel typ BS 210.19-028-11 

Sú použité panely s LED diodami.  
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vnútorné: 

vnútorné elektronické informačné panely, LCD TFT technológia, zobrazovanie čísla linky, cieľa, 
tarifného pásma, jednotného času, nasledujúcich zastávok na trase linky a možnosť zobrazovať ďalšie 
dopravné a tarifné informácie 

• 1 ks vonkajší panel bočný na ľavej strane (len číslo linky), parametre ako zadné číslo 

• 2 ks vnútorný obojstranný panel, monitor, min. 19“ 

• 1 ks zariadenie na hlasovú komunikáciu medzi nevidiacim (slabozrakým) cestujúcim a vodičom 

• reproduktory pre hlásenie informácii cestujúcim vo vozidle, vonkajšie reproduktory, 
 reproduktor prípočúvania v kabíne vodiča pre hlásenie nevidiacim (slabozrakým) 

• tlačidlo na prístrojovej doske pre hlásenie vodiča cez mikrofón do priestoru pre cestujúcich 

• 1 ks jednotný mikrofón (komunikácia vodiča s cestujúcimi vo vozidle a na zastávke) 

• montáž rádiostanice a antény na zabezpečenie prenosu informácií medzi vozidlom a riadiacim 
centrom kompatibilný s používanými v súčasnosti. 

Použité vysielačky v DPMK, a.s.: 

• BOSCH - MOTOROLA typ MR 1145 SD - R - A25 -10 na frekvencii 459,550 MHz (je možná
 zmena frekvencie do doby dodania tovaru), verzia so samostatným ovládaním, včítane antény 
• rýchlo výmenný držiak pre rádiostanicu MR 1145 SD- R typ SWH 
• ručný mikroreproduktor s indikátorom typ HBT 11. 
• Rádiostanica  zabezpečuje prenos dát pomocou BIS protokolu. 
• menič pre napájanie rádiostanice 24/12 V. 

Vonkajšie informačné panely sú zabudované tak, aby bolo možné čistiť sklo pred informačným 
panelom z vnútornej strany bez demontáže panelu (vyklopenie panelu, pri ktorom sa panel 
nevyberá z držiakov, nerozpája sa kabeláž a nie je nutná zvláštna kvalifikácia ani fyzická 
zdatnosť personálu). 

Automatické počítanie cestujúcich {APC) 

• zariadenie je schválené pre prevádzku v prostriedkoch MHD 
• rozhranie na komunikáciu APC systému s palubným počítačom vozidla pomocou                         
         komunikačného portu Ethernet 
• počítanie cestujúcich len pri otvorených dverách, bez potreby prepojenia s dverovým kontaktom 
• pre každé dvere vozidla (do šírky 1 500 mm) použitie len jedného snímača 
• počítanie cestujúcich s presnosťou najmenej 98% 
• nominálne napájacie napätie 24V 
• priame napájanie 
 
Súčasťou dodávky APC systému je podporný a aplikačný softvér na vyhodnocovanie získaných 
údajov, ktorý pracuje v prostredí Windows XP, Widows7/8. 

Vozidlo je vybavené v kombinácii s optickými panelmi BS digitálnym informačným systémom EM 
TEST v konfigurácii: 
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• palubný počítač v pulte vodiča EM TEST EMX 7 + WIFI karta 
• odbavovací systém jednotného typu používaného na vozidlách v DPMK 
• digitálny hlásič zastávok EMAMP 126X, rozvodná doska EMRD1 verzia 3, modul GPS 
• 4x čítačka BČK s integrovaným označovačom cestovných lístkov EM 316io 
• 2x označovač cestovných lístkov EM 316io 
 
Presná špecifikácia rádiovej siete alebo GPS siete bude konzultovaná podľa aktuálneho stavu 
využiteľnosti jednotlivých variantov. 

Vozidlo je ďalej vybavené elektronickým tachografom, elektromerom na meranie spotreby elektrickej 
energie a na meranie spotreby trakčnej energie, alternatívne na meranie spotreby trakčnej + spotreby 
ostatnej elektrické energie. 

Zapojenie akustických signálov je zhotovené podľa vnútropodnikovej normy DPMK. Všetky 
komponenty odbavovacieho a komunikačného systému sú umiestnené v uzamykateľnom priestore 
rozvádzača na stanovišti vodiča. 
 
8.3.2 Akustický informa čný systém 

Vozidlo je vybavené akustickým systémom s digitálnym záznamom na vnútornom pamäťovom 
médiu a s možnosťou priameho vstupu vodiča prostredníctvom mikrofónu v kabíne vodiča. 

Pod predným čelom je umiestnený výstražný zvonec. 
 
8.3.3 Nadradený riadiaci systém 

K prenosu riadiacich a príkazových signálov z počítača nadradeného riadenia vozidla je použitá 
zbernica CAN. Pri strate komunikácie riadiaceho systému po zbernici CAN umožňuje elektrické 
zapojenie vozidla núdzovú jazdu (režim núdze). 

Nadriadené riadenie sa skladá z: 

 1) riadiaci počítač VCU 
 2) moduly vstupov a výstupov IOU 
 3) farebný displej vodiča 10,4“ s dotykovou obrazovkou 
 4) riadiace jednotky trakčných meničov TCU 

 

9. Bezpečnosť, hygiena a ovplyvnenie vonkajšieho prostredia 
 

9.1 Určené technické zariadenia použité na vozidle, podliehajúce štátnemu dozoru 

Výzbroj vozidla je celoelektrická, brzdy stradačového typu sú elektromechanické. 

9.2 Rušenie rádiového a televízneho príjmu 

Úroveň rádiového rušenia vozidla spĺňa požiadavky normy ČSN EN 50 121-3-1. 
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9.3 Použitý spôsob ochrany pred nebezpečenstvom dotyku 

Všetky živé časti elektrických zariadení vo vozidle sú vybavené zodpovedajúcim krytím. Elektrické 
zariadenia sú ukostrené, vozidlo je vybavené štyrmi uzemňovačmi. Všetky elektrické zariadenia sú 
zabezpečené pred nebezpečenstvom dotyku podľa ČSN EN 50153. 

9.4 Použité protipožiarne zariadenia a hasiace prístroje 

Vo vozidle je umiestnený práškový hasiaci prístroj typu PG6L. 

9.5 Nehorľavosť použitých materiálov 

Na obloženie bočníc a stropu vozidla, a na podlahu sú použité materiály, ktoré svojimi parametrami 
požiarnej odolnosti spĺňajú požiadavky príslušných noriem. Zástena vodiča vrátane bočného 
rozvádzača je vyrobená z hliníkových profilov a výplní. 

9.6 Veľkosť prechodového elektrického odporu 

Technické prevedenie vozidla zodpovedá ČSN EN 60077-1. 

9.7 Izolačný odpor vozidla 

Technické prevedenie vozidla zodpovedá ČSN EN 50125 čl.8.6.3. 

9.8 Vonkajší hluk emitovaný vozidlom 

Vyhovuje ČSN ISO 3095. Skutočné namerané hodnoty sú súčasťou protokolov typových skúšok. 

9.9 Podmienky pre mechanizované umývanie a čistenie 

Umiestnenie sedadiel umožňuje využiť mechanizované umývanie podlahy. Umývanie a čistenie 
vonkajších častí vozidla zodpovedá podmienkam mechanizovaného umývania. 

9.10 Opatrenie proti úniku škodlivých látok mimo vozidlo 

Batérie sú umiestnené v samostatných skriniach zamedzujúcich únik elektrolytu. Výpustné miesta 
prevodoviek sú riadne utesnené. 

9.11 Spôsob zabezpečenia kabíny vodiča (pri tra ťových strojoch aj priestor na obsluhu) z 
 hľadiska pasívnej bezpečnosti vo vzťahu k deformáciám vyvolaným nežiaducimi 
 vonkajšími silami  

Stanovište vodiča je z čelnej a bočných strán chránené trubkovým rámom. Tvary zariadení na 
stanovišti vodiča sú zaoblené. Odolnosť rúrkovej konštrukcie pri čelnom a bočnom náraze bola 
pevnostne kontrolovaná metódou konečných prvkov programom SYSTUS. 

9.12 Spôsob zabezpečenia priestorov pre cestujúcich z hľadiska pasívnej bezpečnosti vo vzťahu 
 k deformáciám vyvolaným nežiaducimi vonkajšími silami, spôsob zabezpečenia státia pre 
 invalidné vozíky a detské kočíky 

Skriňa vozidla je tuhej konštrukcie. Obe čela vozidla sú vybavené ochranným rúrkovým rámom. 
Hrubá stavba vozidla pevnostne s dostatočnou rezervou vyhovuje požiadavkám stanovených normou 
ČSN EN 12 663 pre tento druh vozidla. V priestore pre cestujúcich sú predpísané zaoblenia. V 
priestore pre invalidné vozíky sú miesta pre ich uchytenie. 
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9.13 Druh použitých okien a skiel 

Predné a zadné čelo je zasklené bezpečnostným vrstveným sklom. Okná mimo čela vozidla a okien s 
informačnými panelmi sú posuvné a úplne nového konštrukčného riešenia. Električka je vybavená 
kladivkami pre núdzové rozbitie skiel. Kladivká sú zaistené lankom proti odcudzeniu. Upevnenie 
okien je prevedené lepeným spojom. Alternatívne je možné použiť tónované sklá. Na želanie 
zákazníka môže byť dodaný predné čelné sklo s integr. odporovým vyhrievaním. 
Vonkajšie informačné panely sú zastavané tak, aby bolo možné čistiť sklo pred informačným panelom 
z vnútornej strany bez demontáže panelu (konštrukčné prevedenie uchytenie panelu umožňuje 
vyklopenie panelu, pri ktorom sa panel nevyberá z držiaka, nerozpojuje sa kabeláž a nie je potrebná 
osobitná kvalifikácia ani fyzická zdatnosť personálu). Zadný a bočný panel je zabezpečený 
mechanicky tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu zobrazovacej plochy panelu cestujúcim. Bočný 
informačný panel je umiestnený na druhom okne od prvých dverí u vodiča. 

9.14 Druh a počet použitých dverí, ovládanie dverí, zaistenie proti zovretiu, sila pri zatváraní 
 dverí, spôsob voľby otvárania dverí 

Električka je vybavená po pravej strane celkom štyrmi zvonka výklopnými dverami s 
elektromechanickým ovládaním typu PD10AU od firmy Alfa Union a.s. Šírka všetkých dverí je 1 300 
mm. Dverné krídla sú kovové, lepené, vzájomne utesnené gumovými profilmi. Pri zvislých ovládacích 
tyčiach dverí je u prvých a štvrtých dverí vykonané z dôvodu zvýšenej bezpečnosti dolné bočné 
uchytenie s výstuhou. V prípade poruchy alebo núdze možno prvé dvere (u vodiča) mechanicky 
odblokovať a otvoriť i z vonku električky.  

Ovládanie dverí 
Dvere sa otvárajú pomocou predvoľby cestujúcimi z vonku i z vnútra vozidla tlačidlami. Zo stanovišťa 
vodiča je možné dvere otvoriť, zatvoriť a prepnúť na otváranie cestujúcimi pomocou predvoľby. 
Zatváranie dverí po zvukovom znamení je uskutočnené u všetkých vstupov naraz. Vedľa každých 
dverí vo vnútri vozidla je umiestnený ovládač núdzového otvorenia dverí. Pomocou ochranného skla je 
zaistený proti zneužitiu. Salón pre cestujúcich a miesto pre invalidov je vybavené signalizačnými 
tlačidlami k vodičovi, ktoré sú umiestnené na držadlách u dverných výstupov a v nízkopodlažnej časti 
vozidla v priestore invalidného vozíka. Tlačidlá sú čiernej farby s červeným podsvietením a 
konštruované tak, že max. obmedzujú možnosť neúmyselného stlačenia cestujúcim. Miesto pre 
invalidné vozíky je vybavené bezpečnostným pásom.  

Zaistenie proti zovretiu 

Zovretie v priebehu zatvárania je zabránené prúdovou ochranou motora dverného mechanizmu, klznou 
trecou spojkou a kontaktným gumovým profilom na styčnej hrane dverných krídiel. Funkcie dverí 
spĺňa podmienku blokovania rozjazdu električky pri neuzavretých dverách. 

Sila pri zatváraní dverí 

Je daná nastavením prúdovej ochrany motora a nastavením trecej spojky tak, aby dvere bolo možné 
zastaviť silou menšou než 147 N. 

9.15 Únikové cesty pre prípad nebezpečenstva 

Únikové cesty sú riešené deštrukciou bočných okien kladivkami ľahko dosiahnuteľnými v priestore 
pre cestujúcich, a možnosťou ručného núdzového odblokovania nástupných dverí. 

9.16 Systém osvetlenia 
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Pre osvetlenie v priestoroch pre cestujúcich je použité LED osvetlenie formou dvoch svetelných 
kanálov. Napájacie napätie žiarivkových telies je 24 V. Pri výpadku statického meniča sa prepne 
osvetlenie na napájanie z batérie a po 30 sekundách (v prípade, že nedôjde znovu k pripojeniu vozidla 
k troleji) sa systém vozidla prepne do stavu núdzového osvetlenia a svieti iba časť telies určených k 
núdzovému osvetleniu. Nástupné hrany sú osvetlené doplnkovými svietidlami. Intenzita osvetlenia v 
priestoroch pre cestujúcich zodpovedá Smernici o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie. 
Je umožnený režim polovičného, alebo plného osvetlenia. 

9.17 Intenzita osvetlenia priestoru a prístrojov v kabíne vodiča  

Osvetlenie prístrojov je vybavené reguláciou tak, aby nedochádzalo k oslňovaniu osoby riadiacej 
dráhové vozidlo. Priestor stanovišťa vodiča je osadený stropným osvetlením. 

9.18 Tepelná a hluková izolácia 

Skriňa vozidla je vo vnútri priestoru bočníc, čiel a stropu tepelne a hlukovo izolovaná minerálnou 
vlnou. Pod podlahou vozidla je tiež tepelná izolácia, spodok vozidla je v strednej časti zhotovený s 
nástrekom proti premŕzaniu s obchodným označením ThermoShield top coat, alebo polyetylénovou 
penou s uzavretou štruktúrou materiálu, absolútne nenavlhavou, v samozhášavom prevedení. 

9.19 Spôsob vykurovania kabíny vodiča, vrátanie potrebného príkonu 

Kabína vodiča je vykurovaná kaloriferom s ventilátorom. Zariadenie zaisťuje tiež ofukovanie čelného 
a bočných skiel proti zahmlievaniu. Celkový výkon vykurovacích článkov kaloriferu je 6,3 kW. 
Kalorifer je istený proti prehriatiu. Teplota je nastaviteľná prepínačom v kabíne vodiča. 

9.20 Spôsob regulácie vykurovania kabíny vodiča 

Teplota v kabíne vodiča je v dvoch stupňoch regulovateľná. Vodič s ovládacieho pultu reguluje 
teplotu, ale nie objem vystupujúceho vzduchu. 

9.21 Spôsob vetrania kabíny vodiča, vrátane potrebného príkonu 

Kabína vodiča je vetraná nútene pôsobením ventilátoru kaloriferu. Prirodzene je kabína vetraná 
samovoľnou výmenou vzduchu pri otvorení posuvnej časti bočného okna na ľavej strane kabíny 
vodiča (za čelným sklom). Kabína vodiča je vybavená klimatizačnou jednotkou KL20E firmy 
Konvekta AG. Klimatizačná jednotka z dôvodu zníženia hlučnosti v kabíne vodiča je na streche 
upevnená cez silentbloky a strop je navyše zvlášť odhlučnený prídavnou izoláciou. 

9.22 Spôsob regulácie vetracej sústavy kabíny vodiča 

Množstvo vzduchu dodávaného kaloriferom (pri vypnutom vykurovaní) reguluje vodič z ovládacieho 
panelu vodiča.  

 

9.23 Teploty vzduchu v určených miestach kabíny vodiča pri danej vonkajšej teplote vzduchu a 
 rýchlosť prúdenia vzduchu, pri traťových strojoch aj v priestoroch na obsluhu  
Spôsob vykurovania je riešený v súlade s odporúčaním normy pre električkové vozidlá. 
Vetracia sústava je dimenzovaná tiež tak, aby hodnoty objemového prietoku vonkajšieho vzduchu na 
osobu s dostatočnou rezervou spĺňali minimálne limity dané normou. 
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9.24 Vnútorný hluk na stanovišti vodiča  

Hladina vnútorného hluku vyhovuje ČSN ISO 3381 a spĺňa požiadavky dané normou ČSN 28 1300. 
Namerané hodnoty sú súčasťou protokolov typových skúšok. 

9.25 Vibrácie na stanovišti vodiča  

Vibrácie spĺňajú limity a dosiahnuté akostné číslo chodu je uvedené v protokole príslušnej časti 
typovej skúšky. Vibrácia je závislá aj od okamžitej rýchlosti vozidla a stavu trate a zodpovedá ČSN 
ISO 2631-1. 

9.26 Spôsob zabezpečenia kabíny vodiča proti vnikaniu prachu 

Vzduch z kaloriferu je nasávaný zvonku vozidla cez filter, ktorý je možné čistiť, pri väčšom znečistení 
vymeniť. 

9.27 Usporiadanie stanovišťa vodiča  

Usporiadanie stanovišťa vodiča bolo riešené v súlade s ergonomickými požiadavkami pre prácu, 
vrátane spolupráce so Štátnym zdravotným ústavom Českej republiky, Expertíza č: 4014757, S 
415/04. Kabína vodiča je od priestoru pre cestujúcich oddelená medzistenou s uzamykateľnými 
presklenými dverami osadenými smerom do interiéru posuvným otváracím okienkom. Vodič má 
výhľad dopredu aj do strán. Dvere kabíny vodiča sú posuvné so zarážkou v uzavretej aj otvorenej 
polohe. 

9.28 Typ a rozmery sedadla vodiča 

Sedadlo vodiča je v prevedení od firmy CIEB s kompresorom typ 561 40 s poťahom podľa priania 
zákazníka, vrátane hlavovej a lakťovej opierky, výškovo a pozdĺžne nastaviteľné. Sedadlo má 
elektricky vyhrievanú sedaciu a opernú časť. 

9.29 Typ zariadenia na mazanie okolesníkov  

Podvozok a vozidlová skriňa je vybavená tlakovým mazaním okolesníkov - typ OK-1 od firmy 
TRIBOTEC, s.r.o. Mazané sú okolesníky 1. nápravy. 

9.30 Kabína vodiča, fyziologické podmienky, použité materiály, opatrenie proti oslneniu 
Na stanovišti vodiča sú použité materiály vytvárajúce vodičovi dobré pracovné prostredie. Celkové 
prevedenie stanovišťa uľahčuje vodičovi riadenie vozidla a zamedzuje jeho zraneniu v prípade kolízie. 
Panel vodiča je riešený moderným spôsobom s multifunkčným farebným grafickým displayom a 
ergonomickým prehľadne usporiadaným rozložením ovládacích prvkov. Na ľavej strane je ručný radič 
so zariadením na kontrolu bdelosti a možnosťou odbrzdenia mechanických bŕzd. Na stanovišti je aj 
mechanicky výškovo nastaviteľná nožná podpera. Nad čelným sklom a ľavej strane bočného skla je 
umiestnená sťahovacia protislnečná clona zabraňujúca oslneniu. Stieranie čelného skla zaisťuje jeden 
veľkoplošný stierač od firmy PAI Beroun s ostrekovacou sadou APO 050 od SEV Litovel. Cyklovanie 
je riešené pomocou nadradeného systému. Detailné spresnenie vybavenia stanovišťa vodiča je riešené 
v spolupráci so zákazníkom. Na stanovišti sú vymedzené priestory pre ručný hasiaci prístroj 
predpísanej veľkosti, lekárničku, výhybkovú tyč, autorádio, chladničku (2x PET fľaše), vešiak na 
vrchný odev a odkladacie miesto na osobné veci. 

9.31 Druh a typ spätných zrkadiel, ich umiestnenie a ovládanie 

Vozidlo je vybavené na pravej aj ľavej strane vonkajším spätným vykurovaným zrkadlom s 
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možnosťou nastavenia z miesta vodiča. Pravé spätné veľkoplošné zrkadlo Mekra je navyše na otočnom 
ramene typu BAHOZA nastaviteľnom zo stanovišťa vodiča. Výška spodnej hrany zrkadiel je min. 2.25 
m nad TK. Pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky hlavne pri výjazde zo stanice je na ľavej strane zrkadlo 
pre výhľad vodiča do priestoru tesne pred čelom vozidla. Ďalej je na vozidle umiestnené vnútorné 
zrkadlo na stanovišti vodiča. 

9.32 Intenzita osvetlenia v priestoroch pre cestujúcich 

Osvetlenie v priestoroch pre cestujúcich je zabezpečené dvomi stropnými svetelnými LED kanálmi. 
Nástupné hrany a schody sú osvetlené doplnkovými svietidlami. Intenzita osvetlenia v priestoroch pre 
cestujúcich zodpovedá Smernici o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie.  

9.33 Spôsob vykurovania priestoru pre cestujúcich, vrátane potrebného príkonu 

Priestor pre cestujúcich je vykurovaný šiestimi elektrickými ohrievačmi typ TR 3000 umiestnenými 
pod sedadlami cestujúcich. Celkový inštalovaný výkon vykurovania je 18 kW pri 600 V. 

9.34 Spôsob regulácie vykurovacej sústavy priestoru pre cestujúcich 

Vykurovanie priestoru pre cestujúcich je ovládané z kabíny vodiča vozidla. Vlastná regulácia je 
riadená cez termostaty vnútornej a vonkajšej teploty.  

9.35 Spôsob vetrania priestoru pre cestujúcich, vrátane potrebného príkonu 

Priestor pre cestujúcich možno vetrať prirodzene posuvnými oknami. Náporové vetranie zabezpečuje 
päť vetracích klapiek umiestnených v streche vozidla. 

9.36 Spôsob regulácie vetracej sústavy priestoru pre cestujúcich 

Regulácia vetrania je ručná podľa polohy nastavenia vetracích miest. 

9.37 Teploty vzduchu v priestoroch pre cestujúcich pri danej vonkajšej teplote a rýchlosť jeho 
 prúdenia 

Spôsob vykurovania priestoru pre cestujúcich je riešený v súlade s požiadavkami príslušnej normy. 

9.38 Výkon vetracej sústavy 

Vetracia sústava je dimenzovaná tak, aby hodnoty objemového prietoku vonkajšieho vzduchu na 
osobu s dostatočnou rezervou spĺňali minimálne limity dané príslušnou normou. 

9.39 Vnútorný hluk v priestoroch pre cestujúcich 

Hladina vnútorného hluku vyhovuje ČSN ISO 3381 a spĺňa jej požiadavky. Namerané hodnoty sú 
súčasťou protokolov typových skúšok. 

9.40 Vibrácie v priestore pre cestujúcich 

Vibrácie v priestore pre cestujúcich a dosiahnuté akostné číslo chodu je uvedené v protokole príslušnej 
časti typovej skúšky. 

9.41 Systém klimatizácie 

Priestor pre cestujúcich nemá klimatizáciu. Klimatizovaná je iba kabína vodiča. 
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9.42 Priestor pre cestujúcich, rozmery, typ sedadiel, vzdialenosť sedadiel a plocha podlahy pre 
 stojacich cestujúcich 

Rozmiestnenie sedadiel typu MX od firmy STER sp. z.o.o. zodpovedá priloženému typovému výkresu 
0193-00.03.00. Celková plocha pre stojacich cestujúcich je 26.23m2. Rozostupy a vzdialenosti 
sedadiel s rezervou spĺňajú limity dané smernicou EHK 36 pre mestské autobusy. Sedadlá pre 
cestujúcich sú plastové korpusy s odnímateľným, hladkým textilným čalúnením odolným proti 
poškodeniu cestujúcimi. Farebné prevedenie korpusu je podľa výberu zadávateľa. Pre osoby so 
zníženou schopnosťou pohybu sú označené sedadlá v priestore pri stredných nástupných dverách. 
Konzoly a korpusy sedadiel sú upevnené na držiakoch do bočnice. Pre nástup cestujúceho s 
invalidným vozíkom alebo detským kočíkom je nutné využiť druhé dvere od prednej časti vozidla so 
zníženou podlahou na 350 mm nad TK a zabudovanou výsuvnou nástupnou plošinou s elektrickým 
ovládaním vodičom vozidla typ NP-04S od firmy CTS servis spol. s r.o. Okřínek. Plocha pre invalidný 
vozík je s min. rozmermi šírky 750 mm a dĺžky 1300 mm s polohou umiestnenia v pozdĺžnom smere 
jazdy vozidla. Podlaha v tomto priestore je protišmyková zhodne ako v celom vozidle, ale navyše 
označená symbolom invalidného vozíka. Použitie tohto priestoru pre invalidný vozík je naviac 
zdôraznené nápisom "Prosím uvoľnite tento priestor pre používateľa invalidného vozíka". Priestor 
pre invalidný vozík je vybavený držadlom vo výške 75 cm na bočnej strane a bezpečnostným pásom 
pre zvýšenie stability vozíka pri jazde. Pre komunikáciu osoby na vozíku s vodičom vnútri vozidla je v 
rozsahu výšky 500 -1200 mm umiestnené podsvietené veľkoplošné tlačidlo so symbolom invalidného 
vozíka, ktoré umožňuje ovládanie aj dlaňou. Prevedenie tlačidla je v kontrastných farbách s 
vyznačením symbolov použitia. Ďalším dopytovým tlačidlom je tlačidlo so symbolom kočíka. 
Vodičovi je tento stav signalizovaný dvoma kontrolkami s rozlíšením vozík a kočík. 

9.43 Požiadavky na výrobu, zváranie, kontrolu a skúšky 

Električkové vozidlo sa vyrába podľa schválenej technickej dokumentácie a v súlade s týmito TP. Na 
výrobu je použitý materiál, ktorého druh, kvalita a spôsob spracovania sú uvedené v príslušných 
výrobných podkladoch. Nie sú použité žiadne materiály obsahujúce azbest. Prednostne sú použité 
recyklovateľné materiály. Rozmery, medzné odchýlky a drsnosť plochy všetkých dielov zodpovedajú 
údajom, ktoré sú uvedené vo výrobnej dokumentácii. Kontrola rozmerov sa vykonáva obvyklými 
meradlami, ak nie je stanovené inak. Drsnosť povrchu sa kontroluje porovnaním s príslušným 
etalónom. Všetky zváračské práce sa vykonávajú v súlade s normou EN 15085. 
U pevnostne exponovaných zvarových spojov je predpísaný príslušný stupeň prevedenia zvarov a 
spôsob jeho kontroly. 

Mimo rozsah predpísaných skúšok vykonáva dodávateľ nasledujúce kontroly: 

- kontrola polarity batérie 

- kontrola funkcie statického meniča a nabíjania batérií 

- kontrola funkcie systému vykurovania 

- kontrola funkcie ventilátorov 

- kontrola funkcie koľajnicových bŕzd 

- kontrola funkcie pieskovačov 
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9.44 Spôsob a rozsah prenosu informácií medzi priestorom pre cestujúcich a stanovišťom 
 vodiča 

Komunikácia medzi salónom cestujúcich a kabínou vodiča je vykonaná dopytovými tlačidlami a 
tlačidlami znamenie vodiča. Spätná väzba vodiča a cestujúcich môže byť riešená akustickým 
informačným systémom. 
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