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KOMPONENTY PRO ELEKTRIFIKACI VOZIDEL - HYBRID SYSTEM
- Přehled
POPIS OKRUHU ELEKTRICKÉ TRAKCE

251470

1

ACTM Elektrický trakční motor na střídavý proud – APS Modul dobíjení provozních akumulátorů ( 24 V )
vozidla (měnič stejnosměrného proudu pro napájení pomocných systému APS) – ESS Skříň (rack) s lithium-iontovými akumulátory – ISG Generátor s integrovaným spouštěčem – PCS Systém kontroly pohonu
Vozidlo má dva samostatné elektrické okruhy:
• okruh pomocných zařízení ( 24 V / 28,5 V ) (stejně jako všechna vozidla se spalovacím motorem);
• okruh elektrické trakce ( 0 - 400 V / 630 V ).
UPOZORNĚNÍ: Okruh elektrické trakce ( 0 - 400 V / 630 V ) je vyhrazen pouze pro elektrickou část hnacích
ústrojí a pro napájecí kabely, které je propojují.
Vnitřní elektrický okruh součástí (ISG, ACTM, PCS, APS a ESS) je izolován od jejich těles i od záporného a kladného
pólu.

ZÁSADY ODPOJENÍ VOZIDLA OD NAPÁJENÍ
UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí – riziko úrazu elektrickým proudem
# Odpojení vozidla od napájení je postup, který je třeba provést pro zajištění bezpečnosti pracovníků oprávněných
provádět zásahy na součástech nebo na okruzích elektrické trakce.
Postup je založen na třech principech:
• odpojení síťových zdrojů 24 V ;
• odpojení napájecích kabelů 0 - 400 V / 630 V ;
• zajištění, aby bez povolení nikdo nemohl uvést okruh elektrické trakce pod napětí.
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UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí – riziko nehody
# Pouze kvalifikovaný personál může provádět zásahy na součástech okruhu elektrické trakce.
# Oprávněný personál se musí zodpovídat dvěma nadřízeným: osobě odpovědné za odpojení vozidla od napájení
a vedoucímu.
Osoby, které vykonávají nebo dohlížejí na práce, musí být zapsané. Jedná se o tyto osoby:
• BCL: Osoba odpovědná za odpojení vozidla od napájení. Osoba, která provádí jednotlivé úkony odpojení vozidla
od napájení, aby umožnila provádění prací bez napětí
• B2L: Vedoucí
• B1L: Operátor

228056
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Aby se zamezilo uvedení vozidla pod napětí v nesprávném okamžiku, pouze jedna osoba ( (BCL) ) má klíč od
blokovacího zámku (1) (je-li součástí výbavy).
Tato osoba si klíč ponechává po celou dobu trvání prací, aby byla zaručena bezpečnost personálu, který není o
probíhajících pracích informován.

228057
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Před uzamčením zámku umístěte vhodný štítek upozorňující na odpojení vozidla od napájení, například štítek podle
vzoru na obrázku.
(SPECIMEN) = vzor
(VÈHICULE CONSIGNÈ) = vozidlo odpojené od napájení
Po odpojení vozidla od napájení oprávněným pracovníkem je povolena demontáž těchto součástí trakčního okruhu:
• ACTM
• ISG
• PCS
• APS
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UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí – riziko úrazu elektrickým proudem
# Pozor: výstup APS 24 V je připojen k akumulátorům, a proto je stále pod napětím.
UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí – riziko nehody
# Je zakázáno provádět práce ve skříni (rack) s akumulátory ESS, aniž by dotčený pracovník absolvoval školicí kurz
B1TL nebo B2TL.

POSTUP ODPOJENÍ VOZIDLA OD NAPÁJENÍ
Odpojení elektrického napájení

218915
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214832

6

1. Vypněte motor.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
3. Vypínačem (1) odpojte elektrické napájení.

Proveďte zablokování (blokovací klíč)

1. Následující úkony smí provádět pouze personál s oprávněním „BCL“ (oprávněný provést blokování).
2. Otočte klíčem v bubínku (2) a uveďte jej do polohy „C“.
3. Vytáhněte klíč z bubínku (2) . Klíč si vezměte s sebou.
3
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4. Protáhněte zámek (1) (je-li součástí výbavy) připravenými otvory.

228057
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5. Před uzamčením zámku na něj umístěte vhodný štítek upozorňující na odpojení vozidla od napájení, například
štítek podle vzoru na obrázku (SPECIMEN = vzor; VÈHICULE CONSIGNÈ = vozidlo odpojené od napájení).
6. Zámek uzamkněte. Klíč si vezměte s sebou.

Kontrola palubní desky
UPOZORNĚNÍ: Upozornění – tepelný motor
# Po otočení blokovacím klíčkem do polohy „C“, zatímco je tepelný motor v chodu, se motor okamžitě vypne. Po
odpojení vozidla od napájení se na displeji řidiče objeví informace „Vozidlo odpojeno od napájení“.

218914

8

1. Na displeji v místě řidiče se objeví symbol uvedený na obrázku.

218916

9

2. Pro ověření správné funkčnosti blokovacího klíče stiskněte spínač (1) , abyste dosáhli napájení provozních
akumulátorů ( 24 V ).
3. Pokuste se nastartovat motor stisknutím spínače (2) . Tepelný motor nesmí nastartovat.
4. Stiskněte spínač (1) pro přerušení napájení provozních akumulátorů ( 24 V ).
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Odpojení provozních akumulátorů

209252
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Ručně otočte hlavním vypínačem (2) pro odpojení akumulátorů (1) .

Osobní ochranné prostředky (OOP)

228062
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1. Používejte ochranné rukavice.
2. Používejte ochranný štít proti elektrickému oblouku.

Postup pro odpojení kabelů skříně (rack) s akumulátory (ESS)
UPOZORNĚNÍ: Upozornění – Specializovaný personál
# Tento úkon smí provádět pouze osoba s oprávněním „BCL“ vybavená nezbytnými osobními ochrannými prostředky
(OOP): ochranné izolační rukavice a ochranný štít proti elektrickému oblouku.

5
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1. Odmontujte třmen (2) , který drží napájecí kabely.
2. Odpojte konektory (1) čtyř oranžových kabelů, které vycházejí ze skříně (rack) s akumulátory (5) (ESS) směrem
k řídicím jednotkám (APS) a (PCS), abyste měli jistotu, že uvnitř skříně s akumulátory (ESS) není přítomno napětí
630 V .
3. Při odpojování konektorů (1) od skříně (rack) s akumulátory (5) (ESS) věnujte pozornost tomu, aby se nepoškodily kužele (3) .
POZNÁMKA: Dbejte maximální opatrnosti, aby kabely nespadly na zem, neboť by se mohly poškodit izolační
konektory ESS. Ve fázi opětovné aktivace okruhu, před připojením kabelů ESS, zkontrolujte, zda nejsou kužele
(3) konektorů poškozené nebo nalomené. Zkontrolujte, zda jsou drážky (4) konektorů správně nasměrované a
vyrovnané s konektory, aby se zamezilo poškození kuželů (3) .

6
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Postup odpojení napájecího kabelu (APS)

228265
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V případě výměny APS (1) nebo v případě zásahu na dvoužilovém kabelu (2) je možné odpojit dvoužilový kabel
(2) , který izoluje vstup 630 V bez použití zkoušečky napětí.

Izolování napájecích kabelů
1. Jakmile jsou napájecí kabely odpojeny, musí být uloženy do příslušného izolačního sáčku (1) .

228266
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2. Použijte izolační sáček (1) formátu 305 x 225 mm . Odkaz: 595007828.

7
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228267

3. K izolačnímu sáčku upevněte vhodný štítek upozorňující na odpojení vozidla od napájení, například štítek podle
vzoru na obrázku.

16

228057

4. (SPECIMEN) = vzor
5. (VÈHICULE CONSIGNÈ) = vozidlo odpojené od napájení

Doba vypouštění kondenzátorů skříně PCS

228268
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Jakmile jsou kabely skříně (rack) s akumulátory uloženy v izolačním sáčku, vyčkejte 4 ‘ , aby mohlo dojít k samovolnému vybití náboje kondenzátorů ve skříni PCS. V této chvíli mohou příslušní pracovníci bezpečně provést zásah;
v každém případě však musí dodržovat předpisy týkající se práce, kterou provádějí.

Kontrola nepřítomnosti napětí na konektorech systému pohonu PCS
UPOZORNĚNÍ: Upozornění – Vypusťte zbytkové napětí
# Jakmile jsou čtyři oranžové kabely odpojeny od skříně (rack) s akumulátory (ESS), není v trakčním okruhu žádné
napětí. Kondenzátory, které se nacházejí v řídicí jednotce PCS, však nemusí být zcela vybité (je zapotřebí vyčkat
přibližně 4 ‘ , aby mohlo dojít k samovolnému vybití elektrického náboje).
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1. Otevřete víko (1) umístěné nad osmi kabely PCS (3) tak, že odšroubujete osmnáct šroubů, které víko upevňují.
2. Uvnitř PCS připojte voltmetr nebo zkoušečku napětí (2) ke konektorům a proveďte měření (V) podle schématu
na obrázku.
3. Změřte napětí mezi výkonovými konektory (V) navzájem (7 měření). Hodnota napětí musí být nulová.
4. Změřte napětí na výkonových konektorech (V) a rámu skříně PCS (8 měření). Hodnota napětí musí být nulová.

9
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Kontrola nepřítomnosti napětí na konektorech trakčního motoru ACTM

228269
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1. Otevřete kryt (3) na straně napájecích kabelů ACTM (1) tak, že odšroubujete deset šroubů, které kryt upevňují.
2. Připojte voltmetr nebo zkoušečku napětí (2) ke konektorům a proveďte měření (V) podle schématu na obrázku.
3. Změřte napětí (V) výkonových konektorů mezi sebou navzájem (3 měření). Hodnota napětí musí být nulová.
4. Změřte napětí (V) mezi každým výkonovým konektorem a tělesem ACTM (1) (3 měření). Hodnota napětí musí
být nulová.
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Kontrola nepřítomnosti napětí na konektorech generátoru ISG

228270
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1. Otevřete kryt (3) na spodní straně ISG (1) tak, že odšroubujete osm šroubů, které kryt upevňují.
2. Připojte voltmetr nebo zkoušečku napětí (2) ke konektorům a proveďte měření (V) podle schématu na obrázku.
3. Změřte napětí (V) na výkonových konektorech mezi sebou navzájem (3 měření). Hodnota napětí musí být nulová.
4. Změřte napětí (V) mezi každým výkonovým konektorem a tělesem IGS (1) (3 měření). Hodnota napětí musí
být nulová.
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Schéma okruhu elektrické trakce po odpojení vozidla od napájení

228272
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Po odpojení vozidla od napájení musí být napětí v okruhu elektrické trakce: 0 V .

12

17 dubna 2018 F29032A-F29032A CS

URBANWAY EURO6 BU 12M
HYBRIDE (BH2)

5000500239

Karta odpojení vozidla od napájení

228271
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Jakmile je dokončen postup odpojení vozidla od napájení, musí osoba odpovědná za tento postup s oprávněním
BCL nebo vedoucí s oprávněním B2L vyplnit kartu odpojení vozidla od napájení v souladu s předpisy UTEC 18-550,
například podle vzoru na obrázku (SPECIMEN = vzor)
POZNÁMKA: Karta musí zůstat uložena v kanceláři odpovědné osoby po celou dobu přítomnosti vozidla.

UPOZORNĚNÍ PRO SKLADOVÁNÍ SOUČÁSTÍ HYBRIDNÍHO SYSTÉMU
Pokud jsou moduly hybridního systému skladovány (mimo vozidlo), musí být uloženy na suchém místě při teplotě v
rozmezí -40 - +65 °C . Je nezbytné chránit části chladicí soustavy a konektory, aby se zamezilo jejich ušpinění
nebo poškození.
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Kabely vysokého napětí
Elektrické kabely vysokého napětí musí být pečlivě uloženy na suchém místě a musí být chráněny před prachem.
Teplota skladování kabelů musí být v rozmezí: -40 - +95 °C .

ESS (Energy Storage System)
Od okamžiku dodání modulu akumulátorů (ESS) do okamžiku jeho použití nesmí uplynout více než rok.

MTS (Modular Traction System)
Pokud je nutné od vozidla odpojit elektromotor (ACTM) nebo generátor s integrovaným spouštěčem (ISG), je nezbytné je uložit na suchém místě s řízenou teplotou a dobře zapečetit konektory a potrubí, aby se zamezilo jejich
ušpinění nebo poškození.

STRUČNÝ PŘEHLED POSTUPU ODPOJENÍ VOZIDLA OD NAPÁJENÍ
Prvky

Kód

Popis

Úkony
Vypněte motor

765210

Předběžné kontroly

Zabrzděte parkovací brzdu
Spínačem na přístrojové desce odpojte
elektrické napájení
Otočte klíčkem
do polohy „C“
Vytáhněte klíček

765210

Zablokování

Umístěte etiketu: „Vozidlo odpojené od napájení“
Uzamkněte zámek (jeli součástí výbavy).

553710

Kontrola palubní desky

553710

Kontrola palubní desky

762020

Odpojení akumulátorů

Osobní ochranné prostředky
Postup pro odpojení kabelů ze skříně (rack)
s akumulátory (ESS)

754510

14

Zkontrolujte, zda se na displeji objeví symbol „Vozidlo odpojené od napájení“
Pokuste se nastartovat motor. Motor
nesmí nastartovat.
Odpojte napájení akumulátorů pomocí tlačítka na přístrojové desce
Ručně otočte vypínačem
Používejte ochranné rukavice
Používejte ochranný štít
proti elektrickému oblouku
Odpojte čtyři kabely
od skříně (rack) ESS
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Kód

Popis

Úkony

753533

Postup odpojení napájecího kabelu (APS)

Odpojte kabel
od skříně APS
Uložte kabely do
izolačního sáčku

754510

Izolování napájecích kabelů

753510

Doba vypouštění kondenzátorů skříně PCS

Kontrola nepřítomnosti
napětí na konektorech
systému pohonu PCS

753510

Kontrola nepřítomnosti
napětí na konektorech
trakčního motoru ACTM

751010

Zkontrolujte, zda není přítomno napětí na konektorech generátoru ISG

750310

Karta odpojení vozidla od napájení

15

K izolačnímu sáčku upevněte etiketu:
„VOZIDLO ODPOJENÉ OD NAPÁJENÍ“
Vyčkejte 4 ‘
Změřte napětí mezi konektory pomocí
zkoušečky napětí. Napětí musí být nulové.
Změřte napětí mezi konektory a skříní PCA pomocí zkoušečky napětí.
Napětí musí být nulové.
Změřte napětí mezi konektory pomocí
zkoušečky napětí. Napětí musí být nulové.
Změřte napětí mezi konektory a tělesem PCA pomocí zkoušečky napětí.
Napětí musí být nulové.
Změřte napětí mezi konektory pomocí
zkoušečky napětí. Napětí musí být nulové.
Změřte napětí mezi konektory a tělesem ISG pomocí zkoušečky napětí.
Napětí musí být nulové.

Vyplňte kartu (zodpovídá: BCL nebo B2L)
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