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POUŽITÍ A CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Krytá plastová trolej určená k napájení. Systém pro bezpečné mobilní elektrické napájení 
s pevnými drahami (rovnými či s obloukem) určený k napájení jeřábů, zdvižných zařízení, 
pohybujících se elektrických strojů a zařízení a k použití všude tam, kde je potřeba mobilní 
přívod elektrického napájení.

Charakteristika systému:
  - Bezpečný provoz.
 - Systém sestává ze 4m vyměnitelných segmentů.
 - Možnost rozšíření systému 
 - Koncové nebo průběžné napájení systému.
 - Teplotní roztažnost je absorbována v jednotlivých modulech.

Klasifikovaný stupeň ochrany modulárního systému:
LM-4 (CEI 144, DIN 40 050 a UNE 20-¬324-89) : IP 237.

VVodiče jsou zavedeny v dielektrickém PVC pouzdře. Zemnící pól je označen žlutým 
pruhem. Paralelní instalací různých systémů lze zajistit větší počet pólů a vyšší proudovou 
kapacitu. Vodiče jsou v pouzdře instalovány volně, tak je zajištěna tolerance rozdílné roztaž-
nosti mědi a PVC, dané šířením tepla podle Joulova efektu.

Systém lze instalovat jak ve vnitřních, tak i ve venkovních prostorech s provozními teplotami 
v rozmezí -30 °C až +60 °C. Při instalaci systému ve venkovním prostoru je montáž provádě-
na podle odlišného montážního plánu s použitím speciálně ošetřených komponent
se šrouby z nerezové oceli. Komponenty určené pro venkovní prostředí mají vlastní katalo-
gová čísla.

Speciální instalace: Vedení delší než 280 m, provozní oblouky, odbočení, instalace vedení 
umístěných částečně ve vnitřních a částečně ve venkovních prostorech atd. Bližší informace 
naleznete na str. 8. Konkrétní požadavky konzultujte na základě poskytnutých schémat
a popisu provozních podmínek s naším technickým oddělením.



ZÁKLADNÍ KOMPONENTY

PVC POUZDRO
Složení: Pevný samozhášecí PVC materiál (UNE 20.672.83 část 2-1). Splňuje specifické 
podmínky termoplasticity do 70 °C normy UNE 21-0995 části 9.8.1.

DIELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Dielektrická pevnost .................................... 25 kV/mm.
Příčný měrný odpor .............................1x1016ohm/cm.

MECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY
Pevnost v ohybu ......................................... 780 kg/cm2

Pevnost v tahu .......................................... >540 kg./cm2

OdolnostOdolnost vůči nárazům (DIN 53453) .... bez poškození

PROVOZNÍ TEPLOTY
Stálý provoz ........................ v rozmezí -30 °C až + 60 °C
Bod měknutí (VICAT) ............................................. 80 °C

HUSTOTA ..........................................1,49 ± 0,02 g/cm3

SOUČINITEL ROZTAŽNOSTI ................................ 0,05 

ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM
Oleje a minerální maziva........................................ ANO
Rozpouštědla.................................. všechna s výjimkou 

aromatických cetanů a chlorových rozpouštědel
Kyselina chlorovodíková............................................ NE
Kyselina sírová zředěná na 50 %................... ANO
KKoncentrovaná kyselina sírová.................................. NE
Hydroxid sodný při koncentraci 50 %...Ano při < 40°C

HOŘLAVOST
Samozhášecí, vůči ohni odolný materiál.

ABSORPCE VODY
Nedetekovatelná ............................................. < 0,07 %
 

VODIČE
Páskové měděné vodiče splňující požadavky normy DIN 1787/17670/40500 a certifikaci 
kvality CU-ETP.
Hustota: 8,9 g/cm3. Součinitel roztažnosti: 0,0165 mm/m/°C. Vodivost IACS: 100

*Hodnoty úbytku napětí při 20 °C, cos φ = 1, E.D. 80 % při třífázovém střídavém proudu.

- Při teplotě 30 °C je třeba uplatnit korekční faktor 1,04
- - Při teplotě 40 °C je třeba uplatnit korekční faktor 1,08
- Při teplotě 50 °C je třeba uplatnit korekční faktor 1,12 

- Hodnoty spotřeby při 60 % E.D: je třeba uplatnit korekční faktor 0,77.

KAT. ČÍSLO intenzita proudu 
A NAPĚTÍ V impedance Z Ω/m průřez mm2 Vzdálenost mezi 

vodiči mm
Úbytek napětí* 

V/m/A

LM-40 40 500 2x10-3 9 15 0,00346

LM-60 60 500 1,75x10-3 12 15 0,00303

LM-80 80 500 1,18x10-3 16,5 15 0,00204

LM-100 100 500 1x10-3 21 15 0,00173

LM-140 140 500 0,75x10-3 30 15 0,00123



VÝPOČTY PARAMETRU SYSTÉMU
K určení typu systému a umístění napájecích bodů je nutné uvážit intenzity proudu hlavního 
a pomocných motorů spolu s přípustným úbytkem napětí. Při výpočtu je nutné vzít v úvahu 
spotřebu motorů při spuštění a během kontinuální činnosti, s vědomím, že intenzity při 
spuštění budou vyšší, než hodnoty, které systém umožňuje v běžném provozu (po dobu 
nejvýše 2 sekund), avšak pouze za podmínky přípustného úbytku napětí.

RROZBĚHOVÉ PROUDY A JMENOVITÉ PROUDY MOTORŮ
Rozběhový proud představuje proud spotřebovaný motorem při statické poloze rotoru. 
Hodnota rozběhového proudu je technickým údajem motoru, je měřena v průběhu zkou-
šek motoru. Jmenovitý proud je proud spotřebovávaný motorem během činnosti motoru 
při jmenovitém výkonu a je vztažen ke jmenovitému napětí.Jeho hodnota je určena rovnicí:

Při výpočtu úbytku napětí je nutné započítat délku vedení (délka systému = L):
- přívod napájení na jednom konci = L/1
- přívod napájení ve středu = L/2
- přívod napájení na obou koncích = L/4
- přívod napájení v 1/6 od každého konce = L/6.

Při uvážení šířky pohybujícího se zařízení je hodnota L snížena.
DélDélka systému zahrnuje délku trolejového napájení a délku napájecího kabelu.

ÚČINÍK
Účiník (cos φ) je ukazatelem kvality využití elektřiny v motoru. Čím je hodnota účiníku vyšší, 
tím nižší bude proud potřebný k dosažení stejného výkonu. Hodnota účiníku charakterizuje 
"kvalitu" motoru z hlediska spotřeby. Maximální možná hodnota účiníku je 1.

ORIENTAČNÍ HODNOTY JMENOVITÉHO PROUDU 4 PÓLOVÉHO TŘÍFÁZOVÉHO MOTORU 
PODLE NF C63- 110.1970.

ÚBYTEK NAPĚTÍ
V případě třífázového střídavého proudu:

VÝKON JMENOVITÝ PROUD (A) POMĚR

C.V. kW 220 V 380 V 500 V IA/IN

3,0 2,2 8,7 5,0 3,8 5,0

4,0 3,0 11,5 6,6 5,0 5,0

5,5 4,0 14,5 8,5 6,5 5,2

7,5 5,5 20,0 11,5 9,0 5,4

10,0 7,5 27,0 15,5 12,0 5,4

13,3 10,0 35,0 20,0 15,0 5,6

15,0 11,0 39,0 22,0 17,0 5,8

20,0 15,0 52,0 30,0 23,0 5,8

25,0 18,5 64,0 37,0 28,5 6,0

30,0 22,0 75,0 44,0 33,0 6,0

40,0 30,0 103,0 60,0 45,0 6,2

50,0 37,0 126,0 72,5 55,0 6,8

60,0 45,0 147,0 85,0 65,0 6,8

75,0 55,0 182,0 105,0 80,0 6,8
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SESTAVA LM
Systém sestává z modulárních pouzder (kat. č. PEM) s připojovacími prvky, spojek pouzder 
(kat. č. EMP-4) a násuvných držáků (kat. č. SO-4), kat. č. LM-40........do 40 A.....modulární pouzd-
ro + spojky pouzder + násuvné držáky/2 m+ spojky vodičů.

kat. č. LM-60........do   60 A.......... "  +     " +   "
kat. č. LM-80........do   80 A.......... "  +   "     +     " +   "
kat. č. LM-100......do 100 A.......... "  +   "     +     " +   "
kat. č. LM-140......do 140 A.......... "  +   "     +  násuvné držáky / 1,33 m +   "

MODULÁRNÍ POUZDRA
Katalogová čísla PEM-40, PEM-60. PEM-80, PEM-100
a PEM-140. PVC pouzdra v 4m segmentech s vodiči
aa zabudovaným systémem připojení. Instalace delších 
vedení jsou sestaveny z dodávaných modulů kratších 
délek. Pro agresivní prostředí a venkovní instalace systé-
mu jsou určeny díly s katalogovými čísly PEM-40E, PEM-
-60E, PEM-80E, PEM-100E a PEM-140E.

NÁSUVNÝ DRŽÁK kat. č. SO-4
 - Vyrobený z galvanizované oceli.
 - Hmotnost: 210 g.
Držák lze na pouzdru posouvat. Pro agresivní prostředí
aa venkovní instalace systému jsou určeny držáky s epoxi-
dovou povrchovou úpravou a šrouby z nerezové oceli, 
kat. číslo SO-4E.

SPOJKA POUZDER kat. č. EMP-4
 - Vyrobena z izolačního materiálu.
 - Hmotnost: 180 g.
Pro agresivní prostředí a venkovní instalace systému jsou 
určeny spojky se šrouby z nerezové oceli, kat. č. EMP-4E.

Pro agresivní prostředí a venkovní instalace systému jsou určeny spojky s kadmiovou povrchovou úpravou, 
šrouby z nerezové oceli a galvanizované držáky s epoxidovým pokrytím. Těmto verzím systému odpovídají katalo-
gová čísla LM-40E, LM-60E, LM-80E, LM-I00E a LM-140E.

PEM-40 PEM-60 PEM-80 PEM-100 PEM-140

 HMOTNOST
 kg/m 1,63 1,66 1,81 1,96 2,25



Kat. č. AE-4, AE-4-I00 a AE-4-140.
Komponenty sloužící k zapojení vedení do přívodu napá-
jení na jednom konci systému.
 - Díl vyroben z izolačního materiálu.
 - Hmotnost: 280 g.
 - Se zabudovanými spojovacími prvky pro připojení
   k vedení.
Vstup kabelu kabelovou průchodkou.
 - 1 ks PG-21 pro LM-40 a LM-60 ............ kat. číslo AE-4
 - 1 ks PG-29 pro LM-80 a LM-100...... kat. číslo AE-4-100
 - 1 ks PG-36 pro LM-140 .................... kat. číslo AE-4-140
Pro venkovní instalace a agresivní prostředí je určen díl
s kat. číslem AE-4E.

Kat. č. AI-4, AI-4-100 a AI-4-140
Díly sloužící k zapojení vedení do přívodu napájení v li-
bovolném místě po celé délce systému.
 - Díl vyroben z izolačního materiálu.
 - Hmotnost: 350 g.
 - Se spojkami pouzder, které slouží jako kryt spojení   
   vodičů.

Vstup kabelu kabelovou průchodkou.
 - 1 ks PG-21 pro LM-40 a LM-60............ kat. číslo. AI-4
 - 2 ks PG-21 pro LM-80 a LM-100...... kat. číslo. AI-4-100
 - 4 ks PG-21 pro LM-140..................... kat. číslo AI-4-140
Pro venkovní instalace a agresivní prostředí je určen díl
s s kat. číslem A1-4E.

Kat. č. TE-4
Slouží jako zabezpečovací díl k ochraně konce systému.
 - Vyrobena z izolačního materiálu.
 - Hmotnost: 130 g.

Pro venkovní instalace a agresivní prostředí je určeno
kat. číslo TE-4E.

Kat. č. PF-4
Nezbytná k zamezení pohybu systému, umožňuje volné 
roztažení do obou konců.

 - Je doporučeno instalovat tento díl ve středu systému.
 - Vyrobena z galvanizované oceli.
 - Hmotnost: 400 g.

PPro agresivní prostředí a venkovní instalace systému jsou 
určeny svorky s epoxidovou povrchovou úpravou a se 
šrouby z nerezové oceli, kat. číslo PF-4E.

KONCOVÉ NAPÁJENÍ

PRŮBĚŽNÉ NAPÁJENÍ

KONCOVÁ ČEPIČKA

FIXAČNÍ SVORKA



Kat. čísla:
TO-4x35A .................................... jednoduchý proudový sběrač 35 A

TO-4x70A ............................................. dvojitý proudový sběrač 70 A

TO-4x35AC................................... sběrač pro dráhy s obloukem 35 A 

TO-4x70AC...................................sběrač pro dráhy s obloukem 70 A

- Izolační opěra
- Kuličková ložiska
- Hmotnost TO-4x35A: 950 g.
- Dodáván s 2m velmi ohebným kabelem 4x4 mm2
- Kabelová průchodka PCM 6
- - Pružinové uhlíkové kartáčky, 24x7x22 mm v kvalitě N51 
(kat. č. ETO-4).

U instalací s transfer guides je přesný pojezd zajištěn kva-
litnějšími ložisky. Pro tyto případy je určen díl s kat. číslem 
TO-4x35ATR, vyžadující pružný unašeč, kat. číslo BA-4TR.
K zajištění přívodu napájení k mobilnímu zařízení musí 
být instalovány nejméně dvě troleje.
Max. rychlost v m/min:

TO-4x35...............................................................160 m/min
TO-4x35 AC a TO-4-35ATR ................................90 m/min
TO4x70A .............................................................130 m/min
TO-4x70AC a TO-4-70ATR................................. 70 m/min

PPři revizi proudového sběrače nebo výměně uhlíkových 
kartáčků odpojte přívod napájení a sběrač na konci sys-
tému ze systému odejměte, nebo s asistencí povolte 
spojky a segmenty od sebe oddělte.

PROUDOVÉ SBĚRAČE

UNAŠEČ

Zajišťuje tažení proudového sběrače a jeho pohyb
systémem.

Kat. číslo BA-4: Jednotlivý unašeč pro sběrač TO-4x35A
a TO-4x35AC.

KKat. číslo BA-4C: Jednotlivý unašeč s připojovacím boxem. 

Kat. č. BA-70: Dvojitý unašeč s připojovacím boxem pro 
dvojitý sběrač TO-4x70A.

Kat. č. BA-TR: Pružný, určený k instalaci s transfer guides.
 - Z epoxidem pokryté oceli.
 - Hmotnost BA-4: 780 g.



SPECIÁLNÍ INSTALACE
- V případech vedení delších než 280 m a vedení s teplotními rozdíly >40°C se obraťte
na naše technické oddělení.
- Systémy s obloukem: Uveďte poloměr a stupně, poskytněte schémata a specifikaci provoz-
ních podmínek. Minimální poloměr horizontálního i vertikálního oblouku je 1 m.
-- Systémy s požadovaným proudovým zatížením větším než 140 A a systémy s více než 4 póly 
vyžadují montáž více pouzder v paralelním uspořádání.
- Systémy s odbočením a systémy instalované částečně ve vnitřním a částečně ve venkovním 
prostředí vyžadují použití doplňkových komponent. Obraťte se na naše technické oddělení.
Instalace v agresivním prostředí způsobeném vlhkostí, kyselostí, teplotními či jinými pod-
mínkami, instalaci, prosíme, konzultujte.

Systém v uzavřené smyčce Systémy s horizontálním a vertikálním obloukem

PŘÍKLADY SCHÉMAT:



IZOLAČNÍ DÍL

Kat. číslo SC-4
Díl slouží k záměrnému přerušení toku elektrického proudu 
do určené části systému.
Připojuje se mezi dva moduly pouzder.
Celková délka: 1 m.

DOPLŇKOVÉ KOMPONENTY

Kat. č. SSL-150 (DÉLKA 150 MM)
    SSL-200 (DÉLKA 200 MM)
    SSP-170 (DÉLKA 170 MM)

Standardní díl určený k přivaření na kovovou konstrukci. 
Slouží k instalaci násuvného držáku, kat. číslo SO-4, a fixační 
svorky, kat.číslo PF-4.
Je dodáván s otvoJe dodáván s otvorem umožňujícím správné umístění držáku. 
Z oceli opatřené nátěrem.

NAVAŘOVACÍ DRŽÁK

Kat. č. SU-(DÉLKA)

Z galvanizovaného ocelového materiálu. Slouží k instalaci ná-
suvných držáků na konstrukci. Eliminuje nutnost svařování
a umožňuje umístění držáku do potřebné pozice. Lze ji využít
v případě přemisťování nebo přeinstalace systému. 
Sestává ze dvou upínacích klipů a profilu s otvorem o velikosti 
010 mm. Před objednáním určete celkovou délku profilu.
Příklad: SU-500 (délka profilu 500 mm)

UNIVERZÁLNÍ KONZOLA

Kat. č. EV-4

Slouží k zajištění odvětrání sestavy. Instaluje se mezi dvě modulové sekce.
Z důvodu zamezení možné kondenzaci je nutné umožnit únik vzduchu z vnitřních 
částí systému. Díl je využíván v instalacích se změnami teploty, např. v systémech ve-
dených částečně ve vnitřním a částečně ve venkovním prostředí.
Díl EV-4 musí být instalován na rozhraní zón s odlišnými teplotami s odvětráním 
pouzdra na vnější straně. Modulová sekce je předem připravena tak, aby bylo 
možné ji připojit k dalším sekcím.

ODVĚTRÁNÍ POUZDRA



SCHÉMA MONTÁŽE SYSTÉMU LM-4

SYSTÉM PRO INSTALACI VE VNITŘNÍM PROSTORU S KONCOVÝM NAPÁJENÍM

(násuvný držák vždy po 2 metrech).

SYSTÉM PRO INSTALACI VE VNITŘNÍM PROSTORU S PRŮBĚŽNÝM NAPÁJENÍM

(násuvný držák vždy po 2 metrech).

SYSTÉM PRO INSTALACI VE VENKOVNÍM PROSTORU S KONCOVÝM NAPÁJENÍM

(násuvný držák vždy po 1,33 metru)



5. Do modulové sekce nasaďte proudový sběrač (ručním stlačením 
kartáčků), dbejte na jejich umístění do správné drážky, aby nedošlo
k přehození fází.

6. Instalujte unašeč, osu řetězu vyrovnejte s osou středu modulové 
sekce.Připojte k elektrické svorce. Kabel proudového sběrače musí 
být k unašeči připojen tak, aby vytvářel ohyb a nezpůsoboval v prou-
dovém sběrači torzi.

3. Spojení vodičů. Izolační profily a vodiče různých délek, továrně vyrobené na míru. Spojky 
zajišťují možnost vhodné dilatace v PVC. Spojení vodičů zakryjte pomocí spojek pouzder, 
kat. č. EMP-4. Upevněte do dolní drážky profilu.

Kroky 1. 2 a 3 je vhodné provádět po délkových úsecích 8-12 metru.

POKYNY K MONTÁŽI SYSTÉMU LM-4
1. Podle montážního schématu instaluje navařovací držák, nebo jiný upevňovací prvek, 
sloužící k upevnění násuvných držáků (SO-4) a fixační svorky (PF-4).

2. Instalujte trolej LM-4. Při umísťování dbejte na vodicí značení - žlutý proužek označující 
uzemnění "Earth" musí být vždy na stejně straně. Všechny moduly musí být ve shodné 
poloze.

4. Po kompletním sestavení trolejového vedení připojte díl koncového nebo průběžného 
napájení a tam, kde je potřeba, nasaďte koncovou čepičku.

Ke zvýšení bezpečnosti lze připojení napájení zakrýt izolační přilnavou páskou.

PARTS LIST

NUMBER DESCRIPTON CODE
LM-40 line until 40Amp 213257

LM-60 line until 60Amp 213258

LM-80 line until 80Amp 213259

LM-100 line until 100Amp 213261

LM-140 line until 140Amp 213264

PEM-40 P.V.C. housing+4 conductors+connections 213238

PEM-60 P.V.C. housing+4 conductors+connections 213239

PEM-80 P.V.C. housing+4 conductors+connections 213240

PEM-100 P.V.C. housing+4 conductors+connections 213241

PEM-140 P.V.C. housing+4 conductors+connections 213265

AE-4 end feed (for 40 or 60 Amp.) 1xPG-21 213208

AE-4-100 end feed (for 80 or 100 Amp.) 1xPG-29 213307

AE-4-140 end feed (for 140 Amp.) 1xPG-36 213308

AI-4 line feed (for 40 or 60 Amp.) 2xPG-21 213216

AI-4-100 line feed (for 80 or 100 Amp.) 2xPG-21 2013309

AI-4-140 line feed (for 140 Amp.) 4xPG-21 213314

PF-4 fixed point 213209

TE-4 end cap 213210

TO-4x35A Current collector trolley for 35 Amp. 213211

TO-4x70A Current collector for 70 Amp. (Conn. Box included) 213236

TO-4x35AC Current collector trolley for 35 Amp. (for curves) 213255

BA-4 simple towing arm 213212

BA-4C Simple towing arm with connection box 213319

BA-70 double towing arm 213270

EMP-4 joint 213242

SO-4 sliding hanger 213215

ETO-4 carbon brush 213235

CO-4-? Connection 213---


