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Rezystory stosowane 
w transporcie 

.



 

Rezystory dla 
systemów 

transportowych
Technologia 6GN1 stosowana jak dotąd przez GINO, oparta jest na 
indywidualnie wytłaczanych i żebrowanych elementach oporowych 
połączonych w całość, poprzez spawanie miejscowe, oraz 
zamontowanych wraz z ceramicznymi izolatorami na wspornikach 
podtrzymujących. Wsporniki podtrzymujące są także izolowane. 

Ta technologia zapewnia wysoką wydajność i jest w szczególności 
korzystna dla rezystorów chłodzonych za pomocą wentylatora. 

Wraz z wprowadzeniem do produkcji, Technologii 3PQ4, stworzonej 
i opatentowanej przez Siemens, GINO dodało kolejny wydajny 
system izolacyjny do swoich produktów. System ten również 
dodatkowo pozwala na zwiększenie zakresu temperatury pracy 
powyżej 600 ˚C, do maksymalnej termicznej wytrzymałości materiału 
rezystora, oraz ograniczenia wynikającego z budowy geometrycznej. 
Nawet jeśli ten zakres nie jest w pełni wykorzystany oferuje on 
jednak dodatkową ochronę przed przeciążeniem. 

Zapotrzebowanie na rezystory w przemyśle transportowym staje się 
większe jako, że prędkość wzrasta wraz z zasadami bezpieczeństwa 
dla tych pojazdów. 

Producenci pojazdów potrzebują kompetentnych partnerów już w 
momencie projektowania tych systemów.



Rezystory hamowania
Informacje dotyczące rezystorów hamowania:

Na podstawie zapytania o system transportowy, projektant określa 
parametry  rezystora  hamowania.  W  oparciu  o  te  parametry 
konstruktor  wykonuje  propozycję  oferty,  która  jest  zawsze 
pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy wykonaniem a ceną. 

Kryteria oceny:

1.Materiał.
Stopy niklowo – chromowe są odporne na korozję i charakteryzują 
się  wytrzymałością  na  wysokie  temperatury.  Gęstość  metalu 
określa  zmiany  oporności   pod  wpływem  ciepła.   Im  większa 
gęstość  tym  większa  zmiana  oporności.  Stopy  aluminiowo  – 
chromowe   mogą się magnesować co wpływa na emisje hałasu w 
rezystorach  w  aplikacjach  z  tranzystorem  hamowania  (typu 
chopper).

2. Waga rezystora.
Masa czynna określa dopuszczalną  pojemność oraz odporność na 
przeciążenie rezystora. 

3.Powierzchnia rezystora.
Powierzchnia czynna ma znaczący wpływ na przepływ  ciepła oraz 
na nieprzerwalne działanie.
 
4. Obudowa.
Stal nierdzewna zapewnia dożywotnią odporność na korozję i jest 
odpowiednia do zastosowania w rozwiązaniach dla tych systemów. 
Jest o wiele trwalsza  niż blacha ocynkowana lub pomalowana. 

Rezystory do 
montowania
pod podwoziem

Rezystor do montowania 
pod podwoziem metra z 

naturalnym chłodzeniem, 
konstrukcja 3PQ4, 

obudowa ze stali 
nierdzewnej.



Rezystor do montowania pod 
podwoziem metra z naturalnym 

chłodzeniem, 
w konstrukcji 3PQ4.

Rezystor do montowania pod 
podwoziem metra z wymuszoną 
wentylacją za pomocą wysokiej 

klasy wentylatora osiowego, 
w konstrukcji 6GN1, 

obudowie  ze stali nierdzewnej.

Rezystor do montowania pod 
podwoziem metra z wymuszoną 
wentylacją za pomocą wysokiej 

klasy  wentylatora osiowego, 
w konstrukcji 6GN1, 

w obudowie ze stali nierdzewnej. 
Dodatkowe właściwości : 

wlot i wylot powietrza odwrócony 
o 90˚.



Rezystory do zamontowania na dachu

Zaprojektowany do bezpośredniego 
zamontowania na dachu pojazdu w 

konstrukcji 3PQ4, 
obudowa ze stali nierdzewnej.

 

 Zaprojektowany do 
montowania na dachu 

trolejbusu w konstrukcji 3PQ4, 
obudowa ze stali nierdzewnej. 

Dodatkowe właściwości: 
potrójna izolacja.



Technologie stosowane 
w rezystorach 
hamowania:

6GN1:
 Wytłoczone i żebrowane elementy 
oporowe połączone w całość poprzez 
spawanie miejscowe, montowane są 
wraz z ceramicznymi izolatorami na 
wspornikach podtrzymujących z 
dodatkową izolacją. Dopuszczalna 
temperatura elementów oporowych: 

do 600˚C

3PQ4:
Ułożone w sposób ciągły elementy 
oporowe zamontowane są pomiędzy 
ceramicznymi izolatorami na 
wspornikach podtrzymujących. W 
związku z wysoką temperaturą oraz 
odstępem izolacyjnym nie wymaga się 
dodatkowej izolacji w strefie elementów 
oporowych. Dopuszczalna temperatura 
elementów oporowych: do 850˚C. Nie 
zużywalny i o niskich kosztach 
utrzymania.
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