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OBECNÉ INFORMACE
Sběrač proudu SPL je ideální řešení pro výrobce 
a provozovatele tramvají a lehkých kolejových vozidel, kteří 
hledají efektivní a spolehlivé zařízení pro sběr proudu. 
Díky dlouhému pracovnímu zdvihu (500 – 3300 mm nad 
střechou) a rekordně ploché konstrukci (300mm nad 
střechou) má sběrač SPL vynikající parametry při snížené 
hmotnosti a vysoké tuhosti konstrukce. 
Jeho jedinečný systém odpružení smykadla nabízí vynikající 
dynamické vlastnosti a významně přispívá ke spolehlivému 

kontaktu mezi pantografem a nadzemním vedením, jakož 
i k životnosti uhlíkových lišt. Sběrače SPL jsou důkladně 
testovány a překonávají standardní požadavky, takže zcela 
splňují normy EN 50126-2/IEC 60494-2 a EN/IEC 61373.
Sběrače proudu SPL fungují v komerčním provozu v různých 
tramvajových sítích po celé Evropě již řadu let a potvrdily 
svou robustní konstrukci a spolehlivost v různých provozních 
a klimatických podmínkách.

ÚDAJE PRO VÝBĚR VÝROBKU
Symbol Jednotka SPL26 / SPL30

Mechanické vlastnosti
Maximální rychlost jízdy VMAX [km/h] 80 (volitelně 100)
Statická přítlačná síla  [N] 60 – 110
Maximální hmotnost (bez izolátorů) [kg] 158 ±5
Hlavní vysokonapěťový obvod
Jmenovité napětí [VDC] 900 nebo 1 800
Jmenovité izolační napětí (rozdíl vysokonapěťových 
a nízkonapěťových částí) [VDC] 2 300

Jmenovitý proud [A] 1 000
Špičkový proud [A] 1 500
Maximální klidový proud [A] 200
Kategorie přepětí  OV4

NÍZKONAPĚŤOVÉ OBVODY
Jmenovité napětí  [VDC] 24, 36/37,5
Rozsah napětí   [0,7–1,25] Un

Jmenovitý provozní výkon [W]/[S] 260/10
Mechanický rozpínací čas to [s] ≤ 10
Mechanický zapínací čas tc [s] ≤ 10
Pomocné kontakty 2 přepínací (CO)
Nízkonapěťový konektor Harting HAN 16E

PRACOVNÍ PODMÍNKY
Instalace  Venkovní
Pracovní teplota okolního prostředí Tamb [°C] -25 °C to +40 °C
Otřesy a mechanické vibrace (podle normy IEC 61373) kategorie 1, třída A
Vlhkost   Třída 5K2
Stupeň znečištění PD4

 

kontaktní lišty smykadlo

přenosová vačka

KONSTRUKCE

Jednoduchá konstrukce ze 4 hlavních prv-
ků zaručuje provozovatelům spolehlivý 
provoz sběrače proudu:
1.  Rám základny vyrobený z ocelo-

vého svařovaného lehkého profilu 
umožňuje upevnění sběrače na vo-
zidlo pomocí čtyř izolátorů. V rámu 
jsou všechny ostatní části (sestava 
spodních a horních ramen, lineární 
pohon tlumiče, vysoko a nízkonapě-
ťové elektrické rozhraní).

2.  Spodní i horní ramena, vyrobená 
z tenkých svařovaných ocelových 
trubek, jsou osazena bezúdržbovými 
izolačními ložisky. Tuhost zajišťují dvě 
výstužné nerezové tyče. Pružný oplet 
umožňuje bezpečné elektrické připo-
jení. 

3.  Smykadlo upevněné na tlumicím sys-
tému listových pružin, je navrženo 
tak, aby umožňovalo volný pohyb ve 
všech potřebných směrech, aby bylo 
vždy zaručeno elektrické spojení mezi 
kontaktními lištami a nadzemním ve-
dením.

4.  Ovládání sběrače zajišťuje kombino-
vaný lineární pohon s hlavní pružinou.
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INTEGRACE VÝROBKU
Všechny rozměry a charakteristiky uvedené v této brožuře 
platí pro standardní sběrače tramvajových a lehkých 
kolejových vozidel.
Pokud používáte jiné rozhraní mezi vozem a sběračem, 
kontaktujte společnost Sécheron.
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Aby se omezilo poškození smy-
kadla způsobené abnormální-
mi rázy během provozu, lze 
namontovat zařízení pro samo-
činné stažení sběrače umožňu-
jící rychlé stažení pantografu.

ZAŘÍZENÍ PRO 
SAMOČINNÉ STAŽENÍ 
SBĚRAČE (ADD)

MOŽNOSTI
RUČNÍ OVLÁDÁNÍ 
ZAŘÍZENÍ (MOD)

Připojení k lineárnímu pohonu

Detektor otřesů na smykadle

Pokud není k dispozici pomoc-
ný zdroj, lze sběrač proudu 
ovládat ručně prostřednictvím 
pružné hřídele spojené s line-
árním pohonem, která je pří-
stupná zevnitř vozidla.
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Tento dokument není smluvní a obsahuje informace odpovídající úrovni výrobků k datu tisku. Sécheron si vyhrazuje právo kdykoli provádět úpravy a/nebo zdokonalení výrobku, jehož vlastnosti 
jsou popsány v těchto dokumentech, jak to budou vyžadovat nové technologie. Je povinností kupujícího informovat se, bez ohledu na okolnosti, o podmínkách a požadavcích na údržbu. Sécheron 
si vyhrazuje veškerá práva, zejména ta, která vyplývají z našich „Všeobecných dodacích podmínek“.
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Sécheron SA 
Rue du Pré-Bouvier 25
1242 Satigny - Geneva
CH – Švýcarsko

Tel.:  +41 22 739 41 11
Fax: +41 22 739 48 11
info@secheron.com
www.secheron.com
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KÓD VÝROBKU PRO OBJEDNÁNÍ
• Nezapomeňte si stáhnout nejnovější verzi brožury, ve které najdete správný kód výrobku. Naleznete ji na našich 

webových stránkách: www.secheron.com.
• Z technických důvodů nelze některé varianty a možnosti uvedené v kódu výrobku kombinovat. Proto před odesláním 

objednávky ověřte dostupnost konfigurace u zástupce společnosti Sécheron.
• Požadujete-li jiné konfigurace, které nejsou v této brožuře popsané, obraťte se na společnost Sécheron.

KÓD VÝROBKU
Řada Popis Označení Norma Možnosti Volba 

zákazníka
10 Typ výrobku SPL SPL SPL SPL
11 Max. pracovní délka nad střechou SPL30: 3 300 mm •

SPL26: 2 900 mm •
12 Jmenovité pracovní napětí 900 VDC •

1 800 VDC •
13 Maximální proud za provozu 1 000 A •

1 500 A •
14 Maximální klidový proud 100 A •

150 A  •
200 A  •

Níže zadejte volitelný maximální klidový proud

15 Vysokonapěťové rozhraní 4 × M12  •
4 × M10 •
3 × M16  •

16 Umístění vysokonapěťového rozhraní Pod smykadlem / na obou stranách • X
17 Řídicí napětí (elektrický pohon) 24 VDC •

36 / 37,5 VDC •
18 Barva Tmavě šedá (RAL7011) •

Uveďte kód RAL volitelné barvy •
19 Zařízení pro ruční ovládání (MOD) Ne •

Ano •
20 - Délka pružné hřídele MOD 1,5 m •  

Volitelná délka 2,0 a 2,5 m •
21 - Spínací výstup MOD Nízkonapěťový konektor •

Kabely s volným koncem (20 cm × 3) •
22 Zařízení pro samočinné stažení sběrače (ADD) Ne •  

Ano •

A: celková šířka: __________________________________________  mm
B: vzdálenost mezi středem lišt: _________________________  mm
C: šířka lišty:  _____________________________________________  mm

D: délka lišty:  ____________________________________________  mm

Materiál rohu  Hliník  Izolační materiál
Materiál lišty  Uhlík  Kovem impregnovaný uhlík  Měď

B

C

D

A

VLASTNOSTI SMYKADLA

Maximální klidový proud: ________________ A
Délka pružné hřídele MOD: ________________ mm ± __________ mm Barevná varianta: RAL __ __ __ __

ÚDAJE PRO SPOTŘEBITELE


