
Elektrický ohřev výhybek, je zařízení, 
které slouží k tomu, aby v případě 
špatných klimatických podmínek 
nedocházelo k zamrzání pohyblivých 
částí železničních výhybek.  Samotný 
ohřev zajišťují tzv. topné tyče sálavým 
teplem.

Elektrický ohřev výměn je zařízení, 
které je uzpůsobeno pro použití různých 
napájecích soustav podle potřeb 
odběratele. Napájení může být 
provedeno z trakčního vedení napěťové 
soustavy sítě 1PEN AC 50 Hz 25 kV/TN-C, 
z trolejového vedení 3 kV DC – statickým 
měničem nebo případně z distribučního 
rozvodu NN. Síť nízkého napětí je na 
straně NN provozována v soustavě (TT). 

Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem je zajištěna samočinným 
odpojením od zdroje v síti TT, pomocí 
chráničů nebo oddělovacími 
transformátory v síti IT v jednotlivých 
napájecích větvích topných tyčí

Zařízení EOV je v běžném provozu 
ovládáno automaticky pomocí 
programovatelného automatu, na který 
jsou přímo připojena čidla venkovní 
teploty, teploty koleje a srážek (sníh-
mrznoucí déšť). 

Elektrický ohřev 
výhybek – EOV
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Technologie EOV tvoří 
následující části 

 Kiosek z aluzinku (v nabídce jsou dvě 
velikosti), nebo z betonu

 Napájecí část

 Rozváděč NN

 Svorkovnicové skříně v kolejišti

 Topné tyče a propojovací kabely

 Snímač srážek, teploty vzduchu 
a koleje

Možnosti napájení EOV
 z trakčního vedení 25 kV AC 50Hz – 

za použití kioskové transformační 
stanice (TS) 

 z trakčního vedení  25 kV, event. 
22 kV AC 50Hz – za použití stožárové 
transformační stanice 

 z trakčního vedení 3 kV DC za použití 
vn měniče 

 z distribučního rozvodu veřejné 
energetické sítě.

Ovládání je možné místní z rozváděče NN 
nebo dálkové z ovládacího rozváděče 
pomocí programovatelného automatu 
(např. umístěného v dopravní kanceláři), 
případně lze použít i dálkové řízení 
z kteréhokoliv místa s využitím již 
existujících přenosových médií (vnitřní 
intranet SŽ, dálkové kabely, vnitřní 
telefonní linky) nebo s využitím sítě GSM 
operátorů. Pro potřeby řízení a ovládání 
je vyvedena do míst ovládání i signalizace 
provozních stavů, poruch a archivace 
událostí. Použité topné tyče, jejich 
uchycení na kolejnici a jejich napájecí 
přívody neomezují podbíjení pražců 
(umístění a uchycení se řídí vzorovými 
listy SŽ). Svorkovnicové skříně jsou 
umísťovány dle požadavků odběratele. 
Standardně je prováděn ohřev opornic 
a prostorů táhel, závěrů výměn 
a u křižovatkových výměn pohyblivé 
srdcovky (PHS).

Řídící systém
Řídicí systém rozvaděče REOV je navržen 
jako autonomní zařízení pracující 
automaticky bez nutnosti vazby na 
nadřazený systém. Zařízení má možnost 
vazby, jak na nadřazený systém DDTS 
(Dálková diagnostika technologických 
systémů), tak i na místní dohledové 
pracoviště MSEOV umístěno většinou 
v dopravní kanceláři pro kontrolu 
a dálkové nastavení typu provozu.

Systém sestává z neomezeného počtu 
řízených okruhů (rozváděče REOV) 
elektrického ohřevu výměn.  
Jednotlivé okruhy jsou řízeny volně 
programovatelným automatem (PLC) 
a vzájemně komunikačně propojeny. 
V případě osazení dohledového 
pracoviště MSEOV v dopravní kanceláři, 
které je tvořeno průmyslovým 
terminálem se signalizačním tablem či 
průmyslovým počítačem s dotykovou 
obrazovkou, pomocí komunikační sítě 
komunikuje zařízení se všemi částmi 
systému, vizualizuje celý systém, 
zajišťuje jednoduchý a přehledný styk 
obsluhy se systémem, provádí archivaci 
důležitých informací. 
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