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Informace o schváleném výrobku Ev. číslo TPV: 24/2015 – Z 

 

Transformátor NTU-4 

  

 Schváleno Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, odborem automatizace a elektrotechniky 

č.j. 16969/2015-O14 ze dne 21.4.2015 

 Sjednaná dokumentace:        Technické podmínky TP AŽD 423, 4. vydání  

Technický popis T 51 339, revize 0 

 Odkazy:  ZL 12/2005-SZ, ZL 16/2009-SZ 

   Výrobce: 

AŽD Praha, s. r. o. 

Žirovnická 2/3146 

106 17 Praha 10 

Dodavatel: 

AŽD Praha, s. r. o. 

Zásobovací a odbytový závod, 

Železniční 1 

779 00 Olomouc 

 Zpracoval: Milan Karban   972 244 475 

 

1. Všeobecně 

Transformátor NTU-4 je speciální jednofázový transformátor určený pro napájení ukazatelů rychlosti na železničních 

světelných návěstidlech. Podle sjednaných technických podmínek se vyrábí pouze v provedení NTU-4C se 

svorkovnicemi WAGO. 

Dnem 24.4.2015 končí platnost technických podmínek TP AŽD 423, 3. vydání, zahrnujících také provedení 

NTU-4b. Provedení NTU-4b se svorkovnicemi AMP nesmí být aplikováno nově do staveb po tomto datu a ve 

stávajících aplikacích ho lze nahradit provedením NTU-4C. 

 

2. Popis zařízení 

Hlavní částí transformátoru je elektromagnetický obvod vytvořený toroidním jádrem, na kterém jsou navinuta 

celkem tři samostatná a elektricky oddělená vstupní a pět samostatných a elektricky oddělených výstupních vinutí. 

Hlavní část transformátoru je vložena do plastového pouzdra. Na víku plastového pouzdra jsou odděleně umístěny tři 

samostatné svorkovnice X1, X2 a X3. Uvnitř plastového pouzdra je zbývající volný prostor vyplněn zalévací hmotou 

tak, že transformátor pospolu představuje nerozebíratelný celek.  

 

3. Podmínky prostředí pro zařízení 

Transformátor NTU-4C je určen do prostředí klimatické třídy T1 podle ČSN EN 50125-3 v přístrojové skříni 

s teplotním rozsahem od –25 °C do +70 °C o relativní vlhkosti vzduchu 5 % až 100 %.  

 

4. Elektrické parametry  

Vstupní napětí jmenovité:  230 V, 50 Hz  

Výstupní napětí naprázdno při vstupním napětí 230 V:  

a) při souhlasně sériově spojených sekcích 44 V, 3 V a 1 V :  max. 55,2 V  

b) při souhlasně sériově spojených sekcích 27 V, 9 V, 3 V a 1 V :  max. 46 V  

 

Výstupní maximální proud všech výstupních sekcí: 1,7 A 

Jmenovitý výkon:  

Maximální výkon:    80 VA  

Ztrátový výkon při jmenovité zátěži: 90 VA 
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5. Mechanické parametry 

Hlavní rozměry (D x Š x V):  120 mm x 103 mm x 83 mm 

Hmotnost   max. 1,9 kg 

 

6. Odběratelsko – dodavatelské údaje 

Objednávání 

a) Objednávky obchodně-technické dokumentace vyřizuje: 

AŽD Praha s.r.o., RSP – Technický úsek, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 

b) Objednávky výrobku a jeho náhradních dílů vyřizuje: 

AŽD Praha s.r.o., Zásobovací a odbytový závod, Železniční 1, 779 00 Olomouc.  

 

* * * * * 


