
BEZPEÈNOSTNÍ ODDÌLOVACÍ
TRANSFORMÁTOR OTB 231

Špička v energetice

EEIKA Brno, s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno, 
tel./fax: +420 545 232 303, e-mail: eeika@eeika.cz
www.eeika.cz

pøi ochranì pøed úrazem elektrickým
proudem v tìchto prostorech principu napájení oddìlenými obvody. Konstrukèní øešení i výstupní parametry umo�òují OTB
vyu�ít i pro práci ve "stísnìných prostorech". Ty ÈSN 33 2000-4-41 definuje jako prostory, kde nelze zajistit minimální vzdálenost
od vodivých pøedmìtù na 2,25 m.

EEIKABrno, s.r.o., vyvinula a dodává typovou øadu bezpeènostních oddìlovacích transformátorù OTB 231.
Bezpeènostní oddìlovací transformátory OTB 231 jsou dùle�itou bezpeènostní pomùckou pro ochranu pøed úrazem elektrickým 
proudem pøi práci s ruèním elektrickým náøadím. Jsou urèeny pro práci v omezených vodivých prostorech" (dle ÈSN 33 2000-7-706). 
Omezenými vodivými prostorami se rozumí místa obklopená vodivými kovovými konstrukcemi, stìnami a pøedmìty a kde je
omezená mo�nost pøerušení kontaktu s nimi. V souladu s uvedenou normou vyu�ívá OTB 231

231

Situace vymezené výše uvedenými normami se vyskytují
v široké škále odvìtví a lidských èinností. Ukázkovým
pøíkladem je oprava vnitøního pláštì kotle - pracovník se
nachází pøímo uvnitø kovem obklopeného prostoru.
Obdobné situace vznikají pøi montá�ích a opravách
plechových støech, pracích v kolektorech, kabelových
kanálech, kovových nádr�ích i jinde ve strojírenském,
chemickém prùmyslu i ve stavebnictví - všude tam, kde
jsou prostory s kovovými materiály.
Bezpeènostní oddìlovací transformátory OTB
umo�òují bezpeèné napájení veškerého bì�ného

231

ruèního náøadí - ruèních vrtaèek, rozbrušovaèek, 
ruèních pil, brusek apod. napìtím 231 V. Nìkteré typy 
OTB 231 umo�òují, díky své konstrukci, souèasnou 
práci dvou kusù náøadí i pøipojení osvìtlení nebo jiného 
zaøízení napájeného bezpeèným napìtím 24 V.

VYU�ITÍ OTB 231

OTB 231 je uzavøen v pevné nárazuvzdorné skøíòce s 
krytím IP 55. Je opatøen madlem a koleèky pro snadnou 
manipulaci a pøesuny mezi více pracovišti. Bì�nou 
manipulaci a obsluhu oddìlovacího transformátoru -
pøesun na pracovištì, mezi dvìma pracovišti, instalaci, 
zapojení, vèetnì pøipojení ruèního náøadí zvládne bez 
problémù jedna osoba.

MANIPULACE

EEIKABrno, s.r.o., dodává bezpeènostní oddìlovací transformátory standardnì se specifikacemi dle uvedených typových oznaèení. 
Pro vyu�ití v konkrétních situacích je pøipravena vyrobit nestandardní typy se specifikací dle potøeb odbìratele.

Škála typù OTB 231 pokryje bì�né potøeby obvyklých pracovních èinností.
Pøi volbì vhodného typu bezpeènostního oddìlovacího transformátoru je nutné pøihlédnout k pøedpokládanému vyu�ití. 
K charakteru prací, mno�ství a druhu pou�itého náøadí, po�adavku na osvìtlení pracovištì, ale i k úèiníku pou�itého náøadí.

VOLBA TYPU
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Umo�òuje napájení jednoho kusu
ruèního náøadí o menším
a støedním pøíkonu (do 1170 W).

Napájecí napìtí U - V/50 Hz
Jmenovitý proud I - 5,6 A
Sekundární napìtí S - V
Jmenovitý výkon S - 1300 VA
Hmotnost - 39 Kg
Krytí - IP 55

231

231

Umo�òuje napájení jednoho kusu
ruèního náøadí o menším
a støedním pøíkonu (do1170 W),
umo�òuje pøipojení osvìtlení nebo
jiného zaøízení napájeného 24 V.

V/50 HzNapájecí napìtí U - 231
Jmenovitý proud I - 9,9 A 
Sekundární napìtí S1 - V231 
Sekundární napìtí S2(bn) - 24 V 
Jmenovitý výkon S1 - 1300 VA 
Jmenovitý výkon S2(bn) - 100 VA 
Hmotnost - 39 Kg
Krytí - IP 55

Umo�òuje napájení jednoho kusu 
tì�kého ruèního náøadí o velkém 
pøíkonu (do 2610 W).

Napájecí napìtí U - 231 V/50 Hz 
Jmenovitý proud I - 12,6 A 
Sekundární napìtí S1 - 231 V 
Jmenovitý výkon S1 - 2900 VA 
Hmotnost - 50 Kg
Krytí - IP 55

Umo�òuje napájení jednoho kusu 
tì�kého ruèního náøadí o velkém 
pøíkonu (do 2610 W), umo�òuje 
pøipojení osvìtlení nebo jiného 
zaøízení napájeného 24 V.

Napájecí napìtí U - 231 V/50 Hz 
Jmenovitý proud I - 13,1 A 
Sekundární napìtí S1 - 231 V 
Sekundární napìtí S2(bn) - 24 V 
Jmenovitý výkon S1 2900 VA 
Jmenovitý výkon S2(bn) - 100 VA 
Hmotnost - 50 Kg
Krytí - IP 55

Umo�òuje souèasné napájení
dvou kusù ruèního náøadí
o menším a støedním pøíkonu
(do 1170 W ka�dého).

V/50 Hz
Jmenovitý proud I - 11,3 A
Sekundární napìtí S1 - V
Sekundární napìtí S2 - V
Jmenovitý výkon S1 - 1300 VA
Jmenovitý výkon S2 - 1300 VA
Hmotnost - 50 Kg
Krytí - IP 55

Napájecí napìtí U - 231

231
231

Umo�òuje souèasné napájení
dvou kusù ruèního náøadí
o menším a støedním pøíkonu
(do 1170 W ka�dého), umo�òuje
pøipojení osvìtlení nebo jiného
zaøízení napájeného 24 V.

V/50 Hz
Jmenovitý proud I - 11,9 A
Sekundární napìtí S1 - V
Sekundární napìtí S2 - V
Sekundární napìtí S3(bn) 24 V
Jmenovitý výkon S1 - 1300 VA
Jmenovitý výkon S2 - 1300 VA
Jmenovitý výkon S3(bn) - 100 VA
Hmotnost - 50 Kg
Krytí - IP 55

Napájecí napìtí U - 231

231
231

TYP OTB 231 1,3 TYP OTB 231 1,3bn

TYP OTB 231 2,9bn

TYP OTB 231 2x1,3 TYP OTB 231 2x1,3bn

TYP OTB 231 2,9
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