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7.1

VŠEOBECNĚ
Tato kapitola poskytuje základní technický popis soustav letounu Z 242L a další informace nutné
při provozu letounu.
Vybavení dodávané na přání a navigační a komunikační vybavení je uvedeno v kapitole 9 DODATKY.

7.3

DRAK
a)

Trup:
Je smíšené konstrukce. Střední nosná část trupu je příhradové konstrukce, je svařena z
ocelových trubek a kryta karosérií z duralových plechů a skelných laminátů. Zadní část
trupu je poloskořepina. Přední a zadní část trupu je spojena čtyřmi svorníky. Kryt kabiny
se otvírá posouváním dopředu.

b)

Křídlo:
Je celokovové s hlavním a pomocným nosníkem. Konstrukce křídla je u trupu dělená.
Hlavní nosník křídla je spojen s centroplánem v trupu pomocí dvou kuželových čepů s
válcovými pouzdry. Horní čep je orientován svisle, spodní vodorovně. Zadní pomocný
nosník je spojen s trupem vodorovně orientovaným válcovým čepem. Půdorys křídla je
obdélníkový. Potah křídla je z duralového plechu, plátovaného hliníkem. Vztlakové klapky
a křidélka jsou štěrbinové, celokovové, rozměrově shodné. Křidélka jsou vybavena
pevnými vyvažovacími ploškami. Konce křídla jsou zakončeny tvarovanými laminátovými
oblouky pro snížení indukovaného odporu.

c)

Ocasní plochy:
Jsou samonosné celokovové, potažené duralovým plechem. Kormidla jsou částečně
hmotově a aerodynamicky vyvážena. Výškové kormidlo má jednu odlehčovací a jednu
ovladatelnou vyvažovací plošku. Směrové kormidlo má pevnou vyvažovací plošku.
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SOUSTAVA ŘÍZENÍ
Řízení je dvojité a umožňuje provádění pilotního výcviku. Ruční řízení je pákové, nožní
pedálové.
a)

Podélné řízení:
Výškové kormidlo je ovládáno řídící pákou pomocí pák, vahadel a táhel. Schéma řízení je
znázorněno na obrázku 7-1.

b)

Příčné řízení:
Křidélka jsou ovládána řídící pákou pomocí pák a táhel. Výchylky křidélek jsou
diferencovány. Schéma řízení je znázorněno na obrázku 7-1.

c)

Směrové řízení:
Směrové kormidlo je ovládáno pedály směrového řízení pomocí táhel, kulisy a lanové
soustavy. Řízení směrového kormidla je zpřaženo s řízením příďového podvozku.
Schéma řízení je znázorněno na obrázku 7-1.
Pedály levého i pravého směrového řízení jsou podélně přestavitelné v rozsahu 75 mm.
Přestavování pedálů se provádí ovládací kličkou umístěnou pod přístrojovou deskou před
každým sedadlem.

Obr. 7-1 Schéma řízení
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d)

Vyvážení:
1)

Podélné vyvážení:
je mechanické, pomocí kolečka podélného vyvážení (umístěného na středním
panelu mezi sedadly) je přes lanovou soustavu ovládán samosvorný šnekový
mechanismus, od kterého je pohyb přenášen zdvojeným táhlem na vyvažovací
plošku výškového kormidla.
Schéma řízení je znázorněno na obrázku 7-2.
Smysl ovládání:
(i)
otáčením kolečka dopředu - letoun bude těžký na hlavu
(ii)
otáčením kolečka dozadu - letoun bude těžký na ocas
POZNÁMKA:
Vyvažovací ploška je v neutrální poloze tehdy, je-li značka na štítku podélného
vyvážení nastavena na VZLET.

Obr. 7-2 Schéma podélného vyvážení

2)

REVIZE č. 3
25.2.2017

Směrové vyvážení:
je mechanické, pomocí kolečka směrového vyvážení (umístěného na středním
panelu mezi předními sedadly) se ovládá předpětí pružiny, která ovlivňuje síly v
nožním řízení.
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PŘÍSTROJOVÁ DESKA

7.7.1

Pilotní prostor

12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 -

ZLIN AIRCRAFT a.s.

Letová příručka Z 242 L

řídící páka
tlačítko interkomu (IC)
tlačítko vysílače (VHF)
aretace krytu kabiny v otevřené poloze
páka nouzového odhozu krytu kabiny
teploměr vnějšího vzduchu
ovládací klika stavitelných pedálů
nožního řízení
magnetický kompas I
ovladač vlečného zařízení
ovladač větrání a vytápění
přepínač magnet
hlavní vypínač
ovladač připustí
tablo světelné signalizace
tlačítko kontroly signalizace
ovladač vrtule
ovladač směsi
ovladač parkovací brzdy

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 -

regulace osvětlení přístrojů
ukazatel tlaku dusíku v pásnici hlavního
nosníku
páka vztlakových klapek
ovladač podélného vyvážení
ovladač směrového vyvážení
zdířky pro sluchátka
ovladač palivového kohoutu
západka uzamykání ručního řízení
spínače
pojistky
větrací okénko
palubní hasicí přístroj
páka seřízení polohy sedadla
šlapka brzdy na nožním řízení
spínače COM/NAV 1 a COM/NAV 2
regulační šroub alternativního zdroje
statického tlaku
ovladač alternativního zdroje statického tlaku

Obr. 7-3A Typické uspořádání pilotního prostoru do v.č. 0791 včetně
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12345678910 11 12 13 14 15 16 -

řídící páka
tlačítko vysílače (VHF)
aretace krytu kabiny v otevřené poloze
páka nouzového odhozu krytu kabiny
teploměr vnějšího vzduchu
ovládací klika stavitelných pedálů
nožního řízení
magnetický kompas I
ovladač vlečného zařízení
ovladač větrání a vytápění
přepínač magnet
hlavní vypínač
ovladač připustí
tablo světelné signalizace
tlačítko kontroly signalizace
ovladač vrtule

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 -

ovladač směsi
ovladač parkovací brzdy
regulace osvětlení přístrojů
ukazatel tlaku dusíku v pásnici hlavního
nosníku
páka vztlakových klapek
ovladač podélného vyvážení
ovladač směrového vyvážení
zdířky pro sluchátka
ovladač palivového kohoutu
západka uzamykání ručního řízení
spínače
pojistky
větrací okénko
palubní hasicí přístroj
páka seřízení polohy sedadla
šlapka brzdy na nožním řízení
spínače COM/NAV 1 a COM/NAV 2
regulační šroub alternativního zdroje
statického tlaku
ovladač alternativního zdroje statického tlaku

Obr. 7-3B Typické uspořádání pilotního prostoru od v.č. 0792 včetně
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POZNÁMKY:
1)

Položky popsané v seznamu kurzívou jsou dodávány pouze na přání.

Přístrojová deska

7.7.2

V tomto článku jsou uvedeny obrázky typických variant přístrojového vybavení.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

- rychloměr I
- umělý horizont I
- výškoměr I
- zatáčkoměr I
- směrový setrvačník (ukazatel HSI)
- variometr I
- ukazatel radiokompasu
- hodiny
- ukazatel VOR/ILS
- ukazatel DME
- otáčkoměr
- tlakoměr plnění motoru
- rychloměr II

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

- umělý horizont II (zatáčkoměr II)
- výškoměr II
- čtyřnásobný ukazatel motoru
- čtyřnásobný ukazatel palivoměru
- variometr II
- ukazatel CHT/EGT
- akcelerometr
- VA metr
- VA metr (alternativní umístění)
- blok avioniky
- počítadlo motohodin

Obr. 7-4A Příklad provedení přístrojových desek do v.č. 0791 včetně
POZNÁMKA :
Položky popsané v seznamu tučně jsou přístroje dodávané v základním provedení.
Otvory pro neosazené přístroje jsou na přístrojové desce letounu zakryty záslepkami.
Skutečné znázornění přístrojové desky s ohledem na skutečné vybavení konkrétního letounu je
uvedeno v Kapitole 9 – DODATKY.
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1A
1B
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- primární letový displej (PFD)
- multifunkční letový displej (MFD)
- rychloměr I
- výškoměr I
- zatáčkoměr I
- čtyřnásobný ukazatel motoru
- směrový setrvačník (ukazatel HSI)
- variometr I
- čtyřnásobný ukazatel palivoměru
- ukazatel CHT/EGT
- hodiny

11
12
13
14
15
16
17

- akcelerometr
- VA metr
- otáčkoměr
- tlakoměr plnění motoru
- počítadlo motohodin
- ovládací panel ELT
- blok avioniky

Obr. 7-4B Příklad provedení přístrojových desek od v.č. 0792 včetně
POZNÁMKA :
Položky popsané v seznamu tučně jsou přístroje dodávané v základním provedení.
Otvory pro neosazené přístroje jsou na přístrojové desce letounu zakryty záslepkami.
Skutečné znázornění přístrojové desky s ohledem na skutečné vybavení konkrétního letounu je
uvedeno v Kapitole 9 – DODATKY.
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Tablo světelné signalizace
V horní části palubní desky je umístěno tablo světelné signalizace. Nad tablem světelné
signalizace je umístěno sklopné stínítko, kterým lze v případě potřeby snížit intenzitu svítivosti
tabla (při nočním provozu).
(1)

(žlutá)

(2)

L FUEL
LOW LEVEL
(5)

(červená)

(žlutá)

(3)

R FUEL
LOW LEVEL
(6)

OIL PRESS
LOSS

(žlutá)

(bílá)

(4)

GENERATOR
(7)

STALL. WARN.
FAILURE
(6)

(žlutá)

(zelená)

EXT. POWER
SOURCE
(8)

PITOT
HEATING
(7)

STALL. WARN.
INACTIVE

(bílá)
PITOT
TEST

(žlutá)

(zelená)
STATIC
HEATING

(8)

(bílá)
STATIC
TEST

POZNÁMKY:
č. (1) -

L FUEL LOW LEVEL (L NIZKÁ ÚROVEŇ PALIVA) - min. zůstatek paliva v levé nádrži

č. (2) -

R FUEL LOW LEVEL (P NIZKÁ ÚROVEŇ PALIVA) - min. zůstatek paliva v pravé nádrži

č. (3) -

GENERATOR (GENERÁTOR) - generátor (pokles napětí v elektrické síti pod 26,2 V).

č. (4) -

EXT. POWER SOURCE (VNĚJŠÍ ZDROJ) - vnější zdroj elektrické energie.

č. (5) -

OIL PRESS LOSS (POKLES TLAKU OLEJE) - pokles tlaku oleje pod 172 kPa
(25 p.s.i.).

č. (6) -

STALL. WARN. FAILURE (SIGN. PÁDU MIMO FUNKCI (od v.č. 0651 do v.č. 0740)
nebo STALL. WARN. INACTIVE (SIGN. PÁDU MIMO FUNKCI) (od v.č. 0741 a výš)
- mikrospínačem ovládaným stlačením pravé podvozkové nohy je rozpojen obvod
varování pádové rychlosti

č. (7) -

PITOT TEST (TEST PITOT) (od v.č. 0651 do v.č. 0689) nebo
PITOT HEATING (VYTÁPĚNÍ PITOT) (od v.č. 0691 a výš) - vytápění Pitotovy hubice
a sondy pádové rychlosti

č. (8) -

STATIC TEST (TEST STATIK) (od v.č. 0651 do v.č. 0689) nebo
STATIC HEATING (VYTÁPĚNÍ STATIK) (od v.č. 0691 a výš) - vytápění sond
statického tlaku
Obr. 7-5 Tablo světelné signalizace
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7.7.4

Popis spínačů
a)

Na středním přístrojovém panelu je umístěn "HLAVNÍ VYPÍNAČ", který vypíná všechny
okruhy včetně nouzového zdroje elektrické energie, s výjimkou osvětlení kabiny a
zapalování.

b)

Na středním přístrojovém panelu mezi sedadly se nachází blok úsekových spínačů:
"PŘIST. SVĚTL." -

zapíná a vypíná přistávací světlomet

"POJÍŽĎ. SVĚTL." -

zapíná a vypíná pojížděcí světlomet

"MAJÁK" -

zapíná a vypíná protisrážkový maják a přisvětlovací svítilnu (pro letouny do v.č. 0813 včetně a od v.č. 0814 pouze na přání)

"PŘISVĚTL." -

zapíná a vypíná přisvětlovací svítilnu (pro letouny od v.č. 0814 včetně)

"POLOH. SVĚTL." -

zapíná a vypíná polohová světla

"OSVĚTL." -

zapíná a vypíná osvětlení přístrojů a štítků

"ZÁBLESK. SVĚTLA" -

zapíná a vypíná záblesková světla (jsou-li namontována)

"VNĚJŠÍ ZDROJ" -

připojuje nebo odpojuje palubní síť letounu od vnějšího zdroje

"BATERIE" -

připojuje nebo odpojuje baterii k síti

"GENERÁTOR" -

připojuje nebo odpojuje alternátor k síti

"PAL. ČERP." -

zapíná a vypíná elektrické palivové čerpadlo

"MOTOR. PŘÍSTR." -

zapíná a vypíná palivoměry, čtyřnásobný ukazatel (tlak paliva a
oleje, teplota oleje, spotřeboměru paliva) a počitadlo motohodin
(je-li instalováno)

"LETOVÉ PŘÍSTR." -

zapíná a vypíná umělý(é) horizont(y), zatáčkoměr(y),
směrový(é) setrvačník(y), kontrolu signalizace tabla, signalizaci
pádové rychlosti, kontrolu signalizace rozpojení obvodu
varování pádové rychlosti a signalizaci minimálního tlaku oleje.

"VYTÁPĚNÍ PITOT" -

zapíná a vypíná vyhřívání sondy celkového tlaku a sondy
varování pádové rychlosti

"VYTÁPĚNÍ STATIK" -

zapíná a vypíná vyhřívání sond statického tlaku

c)

Na středním přístrojovém panelu se nacházejí spínače "COM/NAV 1" a
"COM/NAV 2" (je-li instalován), které zapínají a vypínají radiokomunikační a navigační
vybavení.

d)

Na pravé palubní desce se nacházejí pomocné spínače "NOUZOVÝ SPÍNAČ COM 1" a
"NOUZOVÝ SPÍNAČ ADF/NAV" (jsou-li instalovány), které v případě poruchy ovládací
skříňky umožňují zapnout ovládání radiostanice 1 a zapnout odposlech signálů ADF a
NAV 1.

POZNÁMKA:
Smysl zapínání spínačů je následující:
ZAPNUTO - poloha páčky dopředu nebo nahoru; VYPNUTO - poloha páčky dozadu nebo dolů.
UPOZORNĚNÍ :
NIKDY NEZAPÍNEJTE NEBO NEVYPÍNEJTE SPÍNAČE, POKUD NEZNÁTE PŘESNĚ JEJICH
FUNKCI.
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OVLÁDÁNÍ NA ZEMI
Při manipulaci na zemi pozemním personálem se používá řídicí oj, nasazená na osu příďového
kola. Maximální úhel natočení příďového kola je 38o na obě strany od osy letounu.

7.13

VZTLAKOVÉ KLAPKY
Vztlakové klapky jsou štěrbinové, celokovové, ovládané mechanicky pomocí páky umístěné mezi
sedadly. Vztlakové klapky mají 3 aretované polohy: ZAVŘENO (0o), VZLET (14o), PŘISTÁNÍ (37o).
Aretace se ovládá tlačítkem na páce. Klapky se vysunují při pohybu páky směrem nahoru.
UPOZORNĚNÍ:
NESTOUPEJTE NA VZTLAKOVÉ KLAPKY - HROZÍ NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ. PŘI
VYSTUPOVÁNÍ NEBO NASTUPOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH NEBO PILOTŮ OTEVŘETE KLAPKY DO
POLOHY VZLET - PŘI NÁHODNÉM STOUPNUTÍ NA KLAPKU JE SNÍŽENO NEBEZPEČÍ
JEJÍHO POŠKOZENÍ
(v poloze VZLET a PŘISTÁNÍ je klapka aretována pouze ve smyslu zavřeno).

Obr. 7-6 Schéma ovládání vztlakových klapek
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7.15

PŘISTÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

Přistávací zařízení tvoří pevný tříkolový podvozek sestávající z hlavního a příďového podvozku.
Hlavní podvozek tvoří ploché ocelové pružiny, uchycené na nosníku centroplánu.
Příďový podvozek je uchycen pomocí vzpěr k první přepážce kostry trupu a je vybaven
hydropneumatickým tlumičem a tlumičem bočních kmitů.
Kola hlavního podvozku jsou vyrobeny z lehké hliníkové slitiny a jsou vybaveny hydraulickými
diskovými brzdami.
Příďové kolo je nebrzděné.

7.17

ZAVAZADLOVÉ PROSTORY

Zavazadlový prostor (odkládací plocha v kabině) je umístěn za hlavovými opěrkami pilotních
sedadel a je přístupný z kabiny letounu. Podlaha zavazadlového prostoru je opatřena popruhy a
sítí pro upevnění zavazadel.
UPOZORNĚNÍ:
ZAVAZADLA MUSÍ BÝT VŽDY ZAJIŠTĚNA PROTI POSUNUTÍ POMOCÍ POPRUHŮ.

7.19

SEDADLA, BEZPEČNOSTNÍ PÁSY A RAMENNÍ POPRUHY

a)

Sedadla:
Pilotní sedadla jsou v podélném směru stavitelná do pěti poloh, ve kterých jsou
automaticky aretována. Páka seřízení polohy sedadla je umístěna pod přední částí
sedadla. Pohybem páky nahoru se sedadlo uvolní pro přestavění.

b)

Bezpečnostní pásy:
Obě sedadla jsou vybavena pětibodovými upínacími bezpečnostními postroji, které se
skládají z břišních popruhů, dvou ramenních popruhů, rozkrokového popruhu a zámku
bezpečnostního postroje „A“.
Zámek bezpečnostního postroje „A“ se ovládá otočnou kulisou na přední stěně zámku,
kterou lze nastavit do tří poloh:

REVIZE č. 3
25.2.2017

1)

Poloha „LOCKED“ (UZAMČENO), zelená tečka
- západky upínacích popruhů jsou uzamčeny
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- poloha pro uvolnění západek
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Postup pro použití bezpečnostních postrojů:

c)

1)

Posaďte se pohodlně na sedadlo, srovnejte si upínací popruhy tak, aby nebyly
překroucené.

2)

Otočnou kulisu zámku „A“ nastavte do polohy „DON“ (VKLÁDÁNÍ)

3)

Západky volných konců popruhů zapněte do tělesa zámku.

4)

Otočnou kulisu zámku „A“ nastavte do polohy „LOCKED“ (UZAMČENO)

5)

Zkrácení délek popruhů proveďte tahem za volné konce popruhů.

6)

Při rozepnutí upínacích pasů pootočte kulisu zámku „A“ do polohy „RELEASE“
(OTEVŘENO), v této poloze dojde k uvolnění všech tří západek. Kulisa se po
uvolnění vrátí silou pružiny do polohy „DON“ (VKLÁDÁNÍ)

Hlavové opěrky
Pilotní sedadla jsou vybavena hlavovými opěrkami, které jsou výškově přestavitelné do
pěti poloh. Jednotlivé polohy jsou pružně aretovány. Přestavování poloh opěrek se
provádí tlakem nebo tahem ve smyslu nastavení opěrky.

A
A

rukojeť seřízení
polohy sedadla
Obr. 7-7 Sestava sedadla s bezpečnostním postrojem a detailem zámku
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7.21

DVEŘE, OKNA A VÝCHODY
Letoun je vybaven krytem kabiny, který se otevírá posouváním dopředu a má zařízení pro
nouzový odhoz. Zajištění krytu kabiny v otevřené poloze se na zemi ovládá páčkou aretace na
levé straně krytu kabiny. Zavírání krytu kabiny se ovládá pákou umístěnou na horní straně krytu
kabiny. V zavřené poloze směřuje páka zavírání dozadu. Otevření kabiny se dosáhne otočením
páky o 180o dopředu a odsunutím krytu kabiny. Při parkování letounu je možno kryt kabiny
uzamknout zámkem.
Nouzový odhoz krytu kabiny:
Páka nouzového odhozu krytu kabiny je umístěna na levé i pravé straně kabiny, má červenou
barvu a je zajištěna plombou. Pomocí páky nouzového odhozu krytu kabiny je ovládán lankový
mechanismus, který odjišťuje kolíky spojující rám kabiny s rolničkami ve vodících lištách na
trupu. Lankový mechanismus neovládá otevírání zámku krytu kabiny!

1 - posuvný kryt
2 - zasklení kabiny
3 - větrací okénka

1 - páka nouzového odhozu krytu kabiny
2 - závěsy krytu kabiny
3 - klika se zámkem pro otevírání krytu kabiny
4 - zástavba havarijního kladívka (viz bod 7.65)

Obr. 7-8 Schéma posuvného krytu kabiny se systémem nouzového odhozu
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BLOKOVÁNÍ ŘÍZENÍ
Ruční řízení je možno při parkování letounu uzamknout pomocí červené západky, která je
umístěna pod levou přístrojovou deskou blíž ke střednímu panelu. Pilot je o uzamčení ručního
řízení informován:
a)

nepřirozenou polohou ručního řízení (řídící páky jsou v poloze potlačeno a vpravo)

b)

výstražným štítkem "VAROVÁNÍ - ŘÍZENÍ UZAMČENO", který se objeví po uzamčení
řízení.

Obr. 7-9 Systém uzamykání ručního řízení
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7.25

MOTOR
Motor TEXTRON LYCOMING AEIO-360-A1B6 je pístový, čtyřdobý, vzduchem chlazený, plochý,
pravotočivý čtyřválec s max. trvalým výkonem 200 HP (149 kW) při 2700 ot/min. Motor nemá
reduktor a není přeplňován (nemá kompresor).

7.25.1

Popis ovládání motoru a vrtule
Jednotlivé ovladače motoru jsou umístěny na středním panelu pod přístrojovou deskou. Pohyb
od ovladačů k jednotlivým agregátům je přenášen ohebnými táhly viz Obr. 7-10a nebo
Obr. 7-10b.
a)

Připusť výkon motoru -

černou rukojeti připustí se ovládá výkon motoru.
Zatlačováním se zvyšuje, vytahováním snižuje. Tuhost
chodu ovládání připustí lze upravit dotažením nebo
povolením matice na táhlu připustí.
Pro akrobacii se používá levý ovladač připustí.

b)

Nastavení otáčky vrtule -

modrou rukojeti se ovládá nastavení otáček vrtule.
Zatlačováním se otáčky zvyšují (malý úhel),
vytahováním snižují (velký úhel). Rukojeť je aretována
v poloze bílé rysky vpravo. Pro změnu nastavení
otáček vrtule se rukojeť-ovladač odaretuje pootočením
o 90o proti smyslu otáčení hodinových ručiček a poté
se zatlačováním nebo vytahováním nastaví příslušné
otáčky. Po uvolnění rukojeti-ovladače se tato vrátí do
aretované polohy, torzní pružností ohebného táhla.
Pro nastavení cestovního režimu (2450 ot/min.) je v
táhle ovládání vrtule zápich, do kterého zapadá
pružina. Tento mechanismus umožňuje pilotu rychle a
bez potíží volit často používaný cestovní režim.

c)

Bohatost směsi -

červenou rukojeti se ovládá bohatost směsi.
Zatlačováním se směs obohacuje, vytahováním
ochuzuje. Úplným povytažením (v poslední fázi
ochuzování) se uzavírá přívod paliva do motoru!

d)

Chlazení motoru -

u letounů do v.č. 0689 včetně jsou letouny vybaveny
klapkou chlazení motoru.
Zatlačováním černé rukojeti se klapka chlazení
uzavírá, vytahováním se klapka chlazení otevírá.
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1 - ovladač klapky chlazení
motoru
2 - ovladač směsi
3 - ovladač vrtule
4 - ovladač připustí
5 - ovladač připustí levý

Obr. 7-10a Schéma ovládání motoru, vrtule, připustí, směsi a klapky chlazení motoru
pro letouny do v.č. 0689 včetně

2 - ovladač směsi
3 - ovladač vrtule
4 - ovladač připustí
5 - ovladač připustí levý

Obr. 7-10b Schéma ovládání motoru, vrtule, připustí, směsi pro letouny od v.č. 0691 včetně
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7.25.2

Olejový systém
Olejovou nádrž tvoří motorová skříň (1). Množství oleje v motorové skříni je možno kontrolovat
olejovou měrkou (16) - max. plnění je 7,6 litrů (8 quart).
Olej je dopravován čerpadlem (15) přes plnoprůtokový olejový filtr (4) k mazaným místům
motoru. Při dosažení teploty oleje asi 85oC termostatický ventil (13) uzavírá přímý průtok oleje
filtrem a olej začíná protékat chladičem oleje (5) a přes filtr se vrací do motoru. Tlak oleje je
řízen redukčním ventilem (2). Skříň motoru je odvětrána přes separátor oleje (7) do atmosféry,
olej ze separátoru se vrací hadicí do motoru.
Na Obr. 7-11 je také znázorněno měření tlaku oleje pomocí vysilače tlaku oleje (9), signalizace
min. tlaku oleje pomocí spínače minimálního tlaku oleje v (17) a měření teploty oleje pomocí
vysilače teploty oleje (3).
Olej lze vypustit (odkalit) pomocí vypouštěcího (odkalovacího) ventilu).

Normální let

Let na zádech

1 - motorová skříň
2 - redukční ventil tlaku oleje
3 - vysílač teploty oleje
4 - plnoprůtokový olejový filtr
5 - chladič oleje
6 - jednosměrný klapkový ventil
7 - separátor oleje
8 - tlakoměr oleje (čtyřnásobný ukazatel motoru)
9 - vysílač tlaku oleje
10 - gravitační ventil

11 - odvzdušňovací potrubí
12 - olejová vana
13 - termostatický ventil
14 - filtrační sítko
15 - olejové čerpadlo
16 - víčko plnícího hrdla s měrkou
množství oleje
17 - tlakový spínač
18 - tablo světelné signalizace

Obr. 7-11 Schéma olejové instalace
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Motorové přístroje
Pro kontrolu chodu motoru slouží tyto přístroje:
Tlak oleje: se odebírá ze zadní stěny motoru (nad pravým magnetem) a má dvě větve. První
větev je zakončena snímačem tlaku oleje, kde se hodnota tlaku převádí na elektrický signál.
Druhá větev je zakončena spínačem minimálního tlaku oleje (při poklesu tlaku oleje pod min.
hodnotu dojde k rozsvícení nápisu " POKLES TLAKU OLEJE“ na table světelné signalizace).
Teplota oleje: se měří odporovým snímačem, který je umístěn v adaptéru olejového filtru.
Tlak paliva: se odebírá z tělesa injektoru (vstřikovacího čerpadla motoru) a přes snímač tlaku se
převádí na elektrický signál.
Okamžitá spotřeba paliva: je měřena nepřímo, snímán je tlak ve vstřikovací soustavě motoru.
Termoelektrický snímač teploty hlav válců: je umístěn v hlavě pravého zadního válce.
Termoelektrický snímač teploty výfukových plynů (EGT): je umístěn ve výfukovém potrubí
pravého zadního válce.
Otáčkoměr: je mechanický a je poháněn flexibilním hřídelem, vyvedeným ze zadní stěny motoru.
Tlakoměr plnění motoru: Hodnota podtlaku v sacím potrubí je odebírána od prvního válce
vpravo.
POZNÁMKA:
Indikace hodnot teploty oleje, tlaku oleje, tlaku paliva a okamžité spotřeby paliva jsou sdruženy
sdružené do čtyřnásobného ukazatele.

7.25.4

Systém startování a zapalování
Systém zapalování se skládá ze dvou magnet, stíněných vysokonapěťových kabelů a
zapalovacích svíček. Magneta jsou umístěna na zadní stěně motoru. Pořadí zapalování
jednotlivých válců je 1-3-4-2.
Pro usnadnění spouštění motoru je levé magneto vybaveno odtrhovou spojkou.
Motor je vybaven elektrickým startérem.
Použití přepínače zapalování:
jednotlivé polohy přepínače zapalování mají následující význam:
"VYP." (“OFF“)
- zapalování vypnuto
"L" (“L“)
- zapnuto pouze levé magneto
"P" (“R“)
- zapnuto pouze pravé magneto
"OBĚ" (“BOTH“)
- zapnuta obě magneta zapalování
"START" (“START“)
- zapnuta obě magneta zapalování a startér protáčí motorem
Po uvolnění vrátí pružina přepínač do polohy „OBĚ“ (“BOTH“).
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7.25.5

Systém sání a chlazení motoru
Chladící vzduch k válcům motoru, chladiči oleje (je umístěn na pravé zadní části vnitřních
motorových krytů) a agregátům je přiváděn otvory v přední části motorových krytů.
Ze zadní části vnitřních krytů se přivádí chladící vzduch k palivovému čerpadlu na motoru (5),
regulátoru napětí (6) a elektrickému palivovému čerpadlu (7).
Při nízkých teplotách vnějšího vzduchu lze zvýšit nízké teploty oleje, nebo hlav válců montáží
clon do vstupních otvorů chladicího vzduchu v masce motorových krytů.
Ve spodní části motorových krytů je otvor, kterým se přes filtr sání přivádí vzduch do motoru.
Z prostoru filtru se odebírá vzduch ke chlazení alternátoru (9).

1 - vzduch ke chlazení válců motoru
2 - vzduch k olejovému chladiči
3 - vzduchový filtr
4 - vzduch nasávaný do motoru
5 - chlazení palivového čerpadla motoru
6 - chlazení regulátoru napětí
7 - chlazení elektrického palivového čerpadla
8 - chlazení palivového filtru
9 - chlazení alternátoru
10 - vstup vzduchu do filtru
11 - sekundární přívod vzduchu
12 - chlazení agregátů motoru
13 - klapka chlazení motoru - do v.č. 0689 včetně.
Obr. 7-12 Schéma systému chlazení a sání motoru
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Systém vstřikování paliva
Motor je vybaven systémem vstřikování paliva BENDIX RSA - 5AD1 s ručním ovládáním směsi
a dorazem zastavení motoru. Z injektoru (vstřikovacího čerpadla) (22) je palivo vedeno do
rozdělovače paliva (21), odkud je palivo vedeno ke vstřikovacím tryskám (20) jednotlivých válců.
Zde je palivo vstřikováno do prostoru sacích ventilů motoru.
Schéma systému vstřikování paliva je znázorněno na obr. č. 7-13.

7.25.7

Výfuková soustava
Výfukové plyny jsou vedeny od válců žáropevným potrubím do tlumiče hluku, na jehož vnějším
plášti je výměník tepla. Ve výměníku tepla se ohřívá vzduch pro vytápění kabiny. Z tlumiče hluku
se odvádí výfukové plyny pod letoun do volné atmosféry.
Výfuková soustava a vytápění kabiny je znázorněna na obr. č. 7-16.

7.25.8

Provoz nového motoru - doporučení výrobce
Při zástavbě nového motoru, motoru po generální opravě nebo motoru po výměně jednoho nebo
více válců, by měl být během letu používán cestovní výkon v rozmezí 65% a 75% až do
dosažení 50 provozních hodin, nebo do ustálení spotřeby oleje.
U všech nových, nebo nově opravených motorů, je nutno po prvních 25 hodinách provozu
provést 50-ti hodinovou prohlídku motoru včetně vypuštění oleje a jeho výměny.
Pro prvních 50 hodin provozu se používá pouze minerální letecký olej.
POZNÁMKA:
Bližší informace jsou uvedeny v "Příručce pro provoz motoru LYCOMING" v aktuálním znění.

7.27

VRTULE
Vrtule MTV-9-B-C/C-188-18 nebo vrtule HARTZELL HC-C3YR-4BF/FC 6890 je třílistá
hydraulicky stavitelná vrtule.
Přestavování listů vrtule zajišťuje regulátor, který udržuje nastavené otáčky vrtule nezávisle na
rychlosti letounu a výkonu motoru.
Rozsah přestavení omezují mechanické dorazy malého a velkého úhlu listů vrtule. Při poklesu
tlaku oleje v regulátoru se listy vrtule automaticky přestaví na velký úhel. Tlak oleje v regulátoru
působí v jednom smyslu na malý úhel listů vrtule a na velký úhel listů vrtule (při otáčení vrtule)
přestavují odstředivou sílou protizávaží na listech.
Ovládání vrtule pomocí ovladače je uvedeno v článku 7.25.1(b).
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7.29

PALIVOVÁ SOUSTAVA
Palivové nádrže jsou umístěny v křídlech - hlavní nádrže (2) o celkovém obsahu 2x60 l (2x16
US.gal) jsou ve střední náběžné části křídel, vnější nádrže (19) o celkovém obsahu 2x55 l
(2x14,5 US.gal) l jsou u konců křídel před okrajovými oblouky.
Každá palivová nádrž má v nejnižším místě odkalovací ventil pro odkalování a pro vypouštění
paliva z jednotlivých nádrží. K odkalování palivové soustavy a k centrálnímu vypouštění paliva z
této soustavy slouží ventil (13), umístěný na spodní straně trupu.
V nejvyšším místě hlavních palivových nádrží jsou kuličkové odvzdušňovací ventily (18), které
jsou potrubím propojeny s vnějšími nádržemi. Odvzdušnění palivové soustavy v levém a pravém
křídle je propojeno potrubím, dva vývody odvzdušnění (14) jsou umístěny na spodní straně
trupu.
Palivo z nádrží protéká přes akrobatické komory (17) umístěné uvnitř hlavních nádrží přes
palivový kohout (10) a odtud je přes filtr (9) nasáváno motorovým čerpadlem paliva (7) do
injektoru. V případě, že je zapnuto elektrické palivové čerpadlo (5), uzavře obtokový ventil (4),
umístěný za čističem, přímou trasu paliva z čističe do motorového čerpadla (7) a otevře cestu z
čističe přes elektrické palivové čerpadlo (5) do motorového čerpadla (7).
Elektrické palivové čerpadlo (5) je připevněno na kostře trupu ve střední části pod podlahou a
slouží k zaplavení palivové soustavy palivem při spouštění motoru. Při poruše palivového
čerpadla (7) motoru je možno nouzově použít elektrické palivové čerpadlo (5) k dokončení letu.
Ventil (13) slouží k odkalování palivové soustavy a k vypouštění paliva z palivové soustavy. K
přepínání odběru paliva slouží palivový kohout (10). Ovládací rukojeť kohoutu pro přepínání
odběru paliva je umístěna na panelu mezi pilotními sedadly.
Čtyřnásobný ukazatel palivoměru (12) na přístrojové desce je připojen el. vodiči k plovákovým
zařízením (3, 3) v jednotlivých palivových nádržích. Zbytek paliva v levé a pravé nádrži je
signalizován na table světelné signalizace (25).
Schéma palivové soustavy je znázorněno na obr. č. 7-13.
Ovládání palivového kohoutu:
Otáčením kohoutu lze volit odběr paliva z jednotlivých skupin nádrží.
L
- nádrže v levém křídle
L+P
- nádrže v obou křídlech
P
- nádrže v pravém křídle
ZAV.
- palivo zavřeno
POZNÁMKA :
Do polohy „ZAV“ lze kohout přepnout pouze po předchozím povytažení ovládací rukojeti.
POZNÁMKA:
Palivová soustava umožňuje provádět akrobacii a lety na zádech (pouze v kategorii způsobilosti
AKROBATICKÉ (A) a CVIČNÉ (U).

REVIZE č. 3
25.2.2017

Schváleno EASA

7 - 23

Kapitola 7
Popis a provoz letounu a jeho soustav

ZLIN AIRCRAFT a.s.

Letová příručka Z 242 L

1 - uzávěr palivové nádrže
2 - hlavní palivová nádrž
3.- plovákové zařízení
3 - plovákové zařízení (pro letouny od v.č.
0741 včetně)
4 - palivový obtokový ventil
5 - elektrické palivové čerpadlo
6 - vysílač tlaku paliva
7 - palivové čerpadlo motoru
8 - vysílač spotřeboměru
9 - palivový filtr
10 - palivový kohout
11 - čtyřnásobný ukazatel (tlak oleje,
teplota oleje, tlak paliva, spotřeba
paliva)
12 - čtyřnásobný palivoměr
13 - vypouštěcí ventil

14 - výstup odvzdušnění
15 - jednosměrný klapkový ventil
16 - pohyblivá hadice
17 - akrobatická komora
18 - kuličkový odvzdušňovací ventil
19 - vnější palivová nádrž
20 - tryska
21 - rozdělovač paliva
22 - vstřikovací čerpadlo
23 - sítko odběru paliva
24 - odkalovací ventily
25 - signalizační tablo: L zbytek paliva
R zbytek paliva
26 - vstup do akrobatické komory
- odkalovací ventily

Obr. 7-13 Schéma palivové soustavy
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7.33

BRZDOVÁ SOUSTAVA
Letoun je vybaveny hydraulickými diskovými brzdami s kovokeramickým obložením. Brzdy mají
mechanismus pro automatické vymezování vůle.
Brzdy se ovládají samostatně pomocí šlapek brzd umístěných na pedálech směrového řízení.
Pro krátkodobé stání je možno letoun zabrzdit pomocí parkovací brzdy, která ovládá obě brzdy
současně.

POZNÁMKA:
POKYNY PRO OBSLUHU PARKOVACÍ BRZDY
a)

b)

ZABRZDĚNÍ (1) Brzdové pedály současně

-PLNĚ SEŠLÁPNOUT

(2) Ovladač parkovací brzdy

-TAHEM ZAPNOUT

(3) Brzdové pedály současně

-KONTROLA: SEŠLÁPNOUT

ODBRZDĚNÍ (1) Ovladač parkovací brzdy
(2) Brzdové pedály současně

-OTOČENÍM DOLEVA O 90o A
ZATLAČENÍM VYPNOUT
-2x PLNĚ SEŠLÁPNOUT

POZNÁMKA:
Parkovací brzdu nelze ovládat pomocí brzdových pedálů z pravého pilotního sedadla.

UPOZORNĚNÍ:
NESEŠLAPUJTE BRZDOVÉ PEDÁLY Z PRAVÉHO PILOTNÍHO SEDADLA, JE-LI POUŽITA
PARKOVACÍ BRZDA. MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ ARETAČNÍHO MECHANISMU
PARKOVACÍ BRZDY.

Obr. 7-14 Schéma brzdové soustavy
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ŘÍZENÍ PŘI POJÍŽDĚNÍ
Při pojíždění se letoun ovládá pedály nožního řízení. Pohyb pedálů nožního řízení přes lanovou
soustavu natáčí příďový podvozek, maximální vychýlení je 15o.
V zatáčkách o malém poloměru se používá plné vychýlení směrového řízení spolu s přibrzděním
vnitřního kola. V tomto případě, pružiny zařazené do lanového soustavy/systému nožního řízení,
umožňují maximální vychýlení příďového podvozku na 38o.

7.37

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA

Elektrická soustava je jednovodičová (+ pól), zemnící vodič tvoří kovová kostra letounu (- pól).
Stejnosměrná síť o jmenovitém napětí 28 V je napájena alternátorem poháněným motorem.
Alternátor je schopen dodávat proud 60 A.
Pomocným zdrojem el. energie je akumulátorová baterie umístěná v bateriovém prostoru
v trupu. Je přístupná po otevření dvířek na pravé straně trupu.
Nouzový zdroj el. proudu, složený ze dvou baterií je umístěn v zavazadlovém prostoru. Napájí
zatáčkoměr(y) a přisvětlovací svítilnu při úplném výpadku el. soustavy letounu, např. při
současném selhání alternátoru a akumulátorové baterie a při ručním nebo automatickém
vypnutí okruhu letových přístrojů spínačem "LETOVÉ PŘÍSTROJE". V takovém případě se
nouzový zdroj automaticky zapne, takže zatáčkoměr(y) a přisvětlovací svítilna zůstávají bez
přerušení v činnosti. Současně se rozsvítí zelené kontrolní světlo u indikátoru zatáčkoměru na
přístrojové desce (štítek NOUZOVÝ ZDROJ), které signalizuje zapojení nouzového zdroje a
správnou funkci zatáčkoměru. Baterie nouzového zdroje jsou při provozu letounu dobíjeny ze
sítě.
Elektrická soustava sestává z jednotlivých elektrických okruhů, které se připojují k hlavní
sběrnici přes příslušné úsekové spínače, které současně fungují jako jističe.
Elektrická schémata těchto okruhů jsou detailně vyobrazena v Návodu pro údržbu Z 242 L, část I.
Hlavní vypínač ovládá všechny okruhy mimo zapalování a osvětlení kabiny. Okruh zapalování
(magneta) je ovládán přepínačem magnet.
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Obr. 7-15 Zjednodušené schéma elektrické soustavy

7.37.1

Voltampérmetr
Voltampérmetr je sdružený přístroj, který ukazuje velikost napětí a proudu v elektrické síti
letounu.
1)

levá ručička ukazuje hodnotu napětí (rozsah 0 až 40 V).

2)

pravá ručička ukazuje hodnotu proudu:
a) (+) dobíjení baterie - rozsah 0 až 20 A (ukazuje dolů od nuly)
b) (-) odběr z baterie - rozsah 0 až 60 A (ukazuje nahoru od nuly).
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Ochrana elektrických obvodů
Spínače umístěné na panelu mezi pilotními sedadly a spínače COM/NAV 1 a COM/NAV 2
fungují zároveň jako automatické jističe. V případě přetížení obvodu dojde k automatickému
vypnutí - toto vypnutí je indikováno polohou páčky spínače - VYPNUTO. Každý spínač-jistič je
označen štítkem s označením okruhu, který jistí. Odtud jsou napájeny buď přímo, nebo přes
samostatné jistící prvky jednotlivé elektrické spotřebiče letounu.
Tyto jistící prvky, tavné pojistky nebo jističe, jsou umístěny na panelu pod přístrojovou deskou.
Každý jistič je označen štítkem, s označením spotřebiče, který je daným jističem jištěn. Každé
pouzdro s tavnou pojistkou je označeno štítkem s označením spotřebiče, který je danou tavnou
pojistkou jištěn a proudovou hodnotou příslušné tavné pojistky.
Postup sepnutí jističe (jsou-li instalovány)
Odpojení spotřebiče jističem je signalizováno bílým proužkem na tělese tlačítka jističe,
viditelným pouze v případě, že jistič je ve vypnutém stavu. Napájení spotřebiče se obnovuje
stlačením tlačítka jističe do sepnutého stavu.
Postup výměny pojistky (jsou-li instalovány):
Zatlačte na kryt pojistky a pootočením proti smyslu otáčení hodinových ručiček kryt vyjměte. Je-li
pojistka přepálená, vyměňte ji. Kryt s novou pojistkou vložte do tělesa držáku pojistky, zatlačte a
pootočením ve smyslu otáčení hodinových ručiček kryt zajistěte.
UPOZORNĚNÍ:
PŘI VÝMĚNĚ DÁVEJTE POZOR NA SPRÁVNOU PROUDOVOU HODNOTU POJISTKY (JE
VYRAŽENA NA JEDNOM KOVOVÉM KONCI POJISTKY).
POZNÁMKA:
Náhradní tavné pojistky jsou uloženy s označením hodnoty v pilotní kabině v kapse na boku
kabiny.
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Význam názvů na štítku u tavných pojistek:

7.37.3

COM 1, COM 2

(6,3 A)

- radiostanice 1 a 2

NAV

(3,15 A)

- navigační vybavení

ADF

(1 A)

- radiokompas

XPDR

(3,15 A)

- odpovídač

MKR

(1 A)

- přijímač pozemních návěstidel

DME

(3,15 A)

- dálkoměr

GPS

(3,15 A)

- navigační systém GPS

PALIVO L

(1 A)

- palivoměry levé

PALIVO P

(1 A)

- palivoměry pravé

GIC

(4 A)

- gyroindukční kompas

ELT

(1 A)

- nouzový vysílač polohy

AUDIO

(2 A)

- přepínací skříňka

STARTER

(2 A)

- startér

TABLO

(2 A)

- signalizační tablo

VA METR

(2x1 A)

- voltampérmetr

KONTROLA

(1 A)

- kontrola signalizace

ZATÁČKOM.

(1 A)

- zatáčkoměr

UM. HORIZ.

(1 A)

- umělý horizont

SM. SETRV.

(1 A)

- směrový setrvačník

OSV. INT.

(1 A)

- vnitřní osvětlení

MOT. PŘÍS.

(2 A)

- motorové přístroje

SIGN. PÁD.

(2 A)

- varování pádové rychlosti

OSV. PŘÍS.

(3,15 A)

- osvětlení přístrojů

OSV. ŠTÍT.

(1 A)

- osvětlení štítků

BATERIE

(3,15 A)

- dobíjení baterie nouzového zdroje

BUZENÍ

(4 A)

- buzení generátoru

PŘISVĚTL.

(1 A)

- přisvětlovací svítilna

EXT.GPS

(3,15 A)

- zásuvka napájení externího GPS

HODINY

(1 A)

- hodiny

Použití vnějšího zdroje elektrického proudu
Zásuvka pro připojení vnějšího zdroje je na levé straně trupu.
Provedení zásuvky znemožňuje přepólování.
UPOZORNĚNÍ:
POUŽÍVEJTE POUZE VNĚJŠÍ ZDROJ S MAXIMÁLNÍM JMENOVITÝM NAPĚTÍM 28V.
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Postup připojení vnějšího zdroje:
(1)

Vnější zdroj

- PŘIPOJIT

(2)

Spínač "VNĚJŠÍ ZDROJ"

- ZAPNOUT

(3)

Kontrolka "VNĚJŠÍ ZDROJ"
na table světelné signalizace

- KONTROLA - SVÍTÍ

Postup odpojení vnějšího zdroje:
(4)

Spínač "VNĚJŠÍ ZDROJ"

- VYPNOUT

(5)

Kontrolka "VNĚJŠÍ ZDROJ"
na table světelné signalizace

- KONTROLA - NESVÍTÍ

Vnější zdroj

- ODPOJIT

(6)
7.37.4

Radiokomunikační a navigační vybavení
Radiostanice a navigační vybavení mají na svých ovládacích panelech samostatné vypínače
OFF - ON (VYPNUTO - ZAPNUTO). V případě potřeby však lze najednou vypnout veškeré
radiokomunikační a navigační vybavení spínači "COM/NAV 1" a "COM/NAV 2" (je-li instalován).
UPOZORNĚNÍ:
PŘED SPOUŠTĚNÍM, ZASTAVENÍM MOTORU NEBO PŘED ZAPOJENÍM VNĚJŠÍHO
ZDROJE A PO DOBU PŘIPOJENÍ PALUBNÍ SÍTĚ NA VNĚJŠÍ ZDROJ MUSÍ BÝT SPÍNAČE
„COM/NAV 1", „COM/NAV 2" (JE-LI INSTALOVÁN), „LETOVÉ PŘÍSTR.", „OSVĚTL.“ VYPNUTY
- HROZÍ NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ RADIOKOMUNIKAČNÍHO, NAVIGAČNÍHO A
PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ NAPĚŤOVOU ŠPIČKOU.

7.39

OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY

7.39.1

Vnější osvětlení
a)

Polohová světla
- zelené (na pravém okrajovém oblouku křídla)
- červené (na levém okrajovém oblouku křídla)
- bílé (na výškovém kormidle).
Polohová světla se zapínají spínačem "POLOH. SVĚTL.".

b)

Přistávací a pojížděcí světlomety
jsou umístěny v náběžné hraně levého, případně i pravého křídla u vnějších palivové
nádrže.
Přistávací světlomet se zapíná spínačem "PŘIST. SVĚTL.".
Pojížděcí světlomet se zapíná spínačem "POJÍŽĎ. SVĚTL.".
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c)

Protisrážkový maják (na přání)
je umístěn na horní části směrového kormidla.
Protisrážkový maják se zapíná spínačem "MAJÁK".

d)

Záblesková světla (na přání)
jsou umístěna na okrajových obloucích křídla.
Záblesková světla se zapínají spínačem "ZÁBLESK. SVĚTLA".
UPOZORNĚNÍ:
NEZAPÍNEJTE ZÁBLESKOVÁ SVĚTLA V MLZE, MRACÍCH NEBO OPARU, DOCHÁZÍ K
ODRAZU SVĚTELNÝCH PAPRSKŮ, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT DEZORIENTACI
NEBO ZÁVRAŤ. ZÁBLESKOVÁ SVĚTLA BY NEMĚLA BÝT POUŽÍVÁNA NA ZEMI, PŘI
POJÍŽDĚNÍ, VZLETU A PŘISTÁNÍ.

7.39.2

Vnitřní osvětlení
a)

Osvětlení kabiny
Pro osvětlení kabiny slouží stropní svítilna (je-li instalována), umístěná na pevném krytu
kabiny. Svítilna se zapíná spínačem, který je umístěn přímo v tělese světla. Stropní
svítilna je přímo zapojena na palubní baterii, z toho důvodu není nutno před jejím použitím
zapínat "HLAVNÍ VYPÍNAČ" a spínač "BATERIE".

b)

Osvětlení štítků a přístrojů
Osvětlení štítků a přístrojů se zapíná spínačem "OSVĚTL.". Svítivost jednotlivých sekcí
přístrojů lze samostatně regulovat pomocí tří regulátorů osvětlení přístrojů, které jsou
umístěny na středním panelu.

c)

Přisvětlovací svítilna
Přisvětlovací svítilna je umístěna na pohyblivém rámu kabiny. Zapíná se a její jas se
reguluje spínačem - potenciometrem, umístěným na tělese svítilny, poblíž spínače je
tlačítko, po jehož stlačení svítí svítilna maximálním jasem. Před zapnutím přisvětlovací
svítilny musí být zapnut spínač "PŘISVĚTL.". V případě výpadku dodávky elektrické
energie je přisvětlovací svítilna napájena z nouzového zdroje el. energie.
POZNÁMKA:
Svítilnu lze zapnout pouze, je-li kryt kabiny zavřený.
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7.43

VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ, ODMRAZOVÁNÍ A KLIMATIZACE

7.43.1

Vytápění
Vnější vzduch prochází jímkou v přední části spodního krytu motoru do dvou výměníků tepla (1),
(2) na výfukovém potrubí. Ve výměnících se vzduch ohřívá a podle nastavení otočného
šoupátka v regulační komoře (4) proudí do kabiny nebo je odváděn kanálem na požární
přepážce pod letoun. Šoupátko je ovládáno řetězem od hřídele ovládače vytápění (5)
umístěného na panelu pod přístrojovou deskou.
Funkce vytápění podle nastavení ovládače vytápění:
1.

Při nastavení ovladače vytápění šipkou vlevo k nulové značce na štítku je přívod teplého
vzduchu do prostoru kabiny uzavřen. Teplý vzduch proudí do vnějšího ovzduší pod
trupem letounu.

2.

Otočením ovladače vytápění šipkou nahoru se uzavírá výstup teplého vzduchu do
vnějšího ovzduší a otevírá se jeho přívod na přední část krytu kabiny.

3.

Při otočení ovladače vytápění šipkou vpravo se teplý vzduch rozděluje a proudí na přední
část krytu kabiny a do prostoru pro nohy posádky.

4.

Nastavením ovladače vytápění šipkou dolů je otevřen přívod teplého vzduchu do prostoru
pro nohy posádky, přívod na přední část krytu kabiny je uzavřen.

Ovladačem vytápění (5) je možno otáčet dle potřeby dokola bez dorazů. Vhodným natočením a
povytažením ovladače lze volit libovolnou kombinaci intenzity a rozsahu vytápění a větrání
předního prostoru kabiny.

1 - výměník tepla I
2 - výměník tepla II
3 - odvod teplého
vzduchu mimo letoun
(vytápění zavřeno)
4 - regulační komora
(rozdělovač)
5 - ovladač vytápění
6 - vývod teplého
vzduchu na průhledný
kryt kabiny
7 - vývod teplého
vzduchu do prostoru
posádky
8 - odvod výfukových
plynů do atmosféry
9 - vstup vzduchu do
výměníku

Obr. 7-16 Schéma výfukové soustavy a vytápění kabiny
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7.43.2 Větrání
Čerstvý vzduch vstupuje do regulační komory otvorem před posuvným krytem kabiny. Větrání
uzavírá a otevírá a reguluje klapka (3), ovládaná strunou od ovladače větrání (4) na středním
ovládacím panelu pod přístrojovou deskou. Klapka je uzavřena při poloze ovladače větrání
vpředu. Vytahováním ovladače větrání směrem k pilotovi se klapkou usměrňuje vzduch do
žebrovatých otvorů, směřujících na přední část krytu kabiny. Ručně stavitelnými vzduchovými
sprchami (6) je možno regulovat přívod vzduchu k oběma členům posádky.
Na přání je možno instalovat po stranách posuvného krytu kabiny větrací okénka.

1 - výstup vzduchu na průhledný kryt kabiny
2 - vstup vnějšího vzduchu do regulační komory
3 - regulační klapka
4 - ovladač větrání
5 - výstup vnějšího vzduchu k posádce
6 - nastavitelná větrací klapka (vzduchová sprcha)
Obr. 7-17 Schéma větrání prostoru kabiny
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TLAKOVÁ SOUSTAVA PITOT
Z Pitotové hubice (10) se celkový tlak přivádí do rychloměrů. Pitotova hubice je umístěna na
spodní straně levého křídla. Vedení je vybaveno kondenzační nádobkou (5), která je umístěna na levé
straně spodní části trupu.
Pitotova hubice je vybavena elektrickým vyhřívacím tělískem.

7.51

SOUSTAVY STATICKÉHO TLAKU
Statický tlak pro barometrické přístroje se přivádí ze sond statického tlaku (11), které jsou
umístěny na levé a pravé straně trupu před kýlovou plochou.
Vedení je vybaveno kondenzační nádobkou (5), která je umístěna na levé straně spodní části trupu.
Větev vedení statického tlaku je vybavena dvoucestným kohoutem (12), kterým lze v případě
poruchy hlavní soustavu statického tlaku přepnout na náhradní zdroj statického tlaku (je-li
instalována soustava s B, C, D). Náhradní statický tlak se přivádí z motorového prostoru (na
protipožární stěně) a z kabiny letounu. Regulačním šroubem seřízení náhradního zdroje
statického tlaku (16) lze kompenzovat velikost náhradního statického tlaku tak, aby odpovídal
statickému tlaku v hlavní větvi (je-li instalována soustava D) - toto nastavení se provádí u
výrobce při záletu letounu a je po seřízení zajištěno krytkou.
POZNÁMKA:
Přepnutí z hlavní soustavy statického tlaku na náhradní zdroj statického tlaku nezpůsobuje
významnou odchylku v indikaci výškoměru a rychloměru.

7.57

SOUSTAVA SIGNALIZACE PŘED PŘETAŽENÍM NEBO PŘEKROČENÍM KRITICKÉHO
ÚHLU NÁBĚHU
Rychloměr je vybaven signalizací pádové rychlosti. Princip činnosti spočívá v porovnávání
celkového tlaku a tlaku přiváděného ze sondy varování pádové rychlosti (9), která je umístěna
na spodní straně levého křídla poblíž náběžné hrany. Po dosažení kritického poměru těchto
tlaků se ozve, při rychlosti o 5 - 10 knots (9 - 18 km/h) vyšší než je pádová rychlost, výstražný
zvukový signál.
Na zemi je elektrický obvod varování pádové rychlosti rozpojen. Rozpojení obvodu zajišťuje
mikrospínač, jehož zapnutí nebo vypnutí ovládá táhlo, připojené k pravé podvozkové pružině.
Je-li letoun na zemi (pružiny podvozku jsou prohnuty), je obvod rozpojen a na tablu světelné
signalizace svítí žlutý nápis "SIGN. PÁDU MIMO FUNKCI“. Po vzletu se podvozek odlehčí a
mikrospínač sepne obvod varování pádové rychlosti - nápis "SIGN. PÁDU MIMO FUNKCI“
přestane svítit.
Vedení je vybaveno kondenzační nádobkou (5), která je umístěna na levé straně spodní části trupu.
UPOZORNĚNÍ:
SVÍTÍ-LI ZA LETU NÁPIS „SIGN. PÁDU MIMO FUNKCI“ JE OBVOD VAROVÁNÍ PÁDOVÉ
RYCHLOSTI NEFUNKČNÍ.
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A – soustava bez alternativního zdroje statického tlaku – pouze pro VFR lety
B – soustava s alternativním zdrojem statického tlaku na letounech do v.č. 0659 včetně
C – soustava s alternativním zdrojem statického tlaku na letounech od v.č. 0660 až 0689 včetně
D – soustava s alternativním zdrojem statického tlaku na letounech od v.č.0691 včetně
1 - výškoměr II
2 - výškoměr I (kódovací výškoměr)
3 - variometr
4 - rychloměr I se signalizací pádové rychlosti
5 - kondenzační nádobka
6 - potrubí statického tlaku
7 - potrubí celkového tlaku
8 - potrubí signalizace pádové rychlosti
9 - sonda varování pádové rychlosti – vytápěná
10 - Pitotova hubice – vytápěná
11 - sondy statického tlaku - vytápěné
12 - přepínač alternativního zdroje statického tlaku
13 - rychloměr II
14 - sonda statického tlaku alternativního zdroje statického tlaku
15 - protipožární stěna
16 - regulační šroub seřízení náhradního zdroje statického tlaku
17 - záslepky sond statického tlaku
18 - záslepka sondy varování pádové rychlosti
19 - kryt Pitotovy hubice
20 - kodér výšky
Obr. 7-18 Schéma pitot-statické soustavy letounu a signalizace varování pádové rychlosti
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ODMRAZOVACÍ A PROTINÁMRAZOVÉ ZAŘÍZENÍ
Sondy statického tlaku, Pitotova hubice a sonda varování pádové rychlosti jsou vybaveny
elektrickými topnými tělísky, které v případě potřeby zabraňují jejich zamrznutí.
Vytápění sond statického tlaku se zapíná spínačem "VYTÁPĚNÍ STATIK". Po zapnutí se musí
na table světelné signalizace rozsvítit kontrolka "VYTÁPĚNÍ STATIK" nebo „STATIK TEST“.
Vytápění Pitotovy hubice a sondy varování pádové rychlosti se zapíná spínačem "VYTÁPĚNÍ
PITOT". Po zapnutí se musí na table světelné signalizace rozsvítit kontrolka “VYTÁPĚNÍ PITOT"
nebo „PITOT TEST“.
UPOZORNĚNÍ:
NEROZSVÍCENÍ KONTROLEK " VYTÁPĚNÍ STATIK" NEBO „STATIK TEST“ NEBO
"VYTÁPĚNÍ PITOT" NEBO „PITOT TEST“ SIGNALIZUJE PORUCHU VE VYHŘÍVÁNÍ
JEDNOTLIVÝCH SOND.

7.61

LETECKÉ PŘÍSTROJE
Na letounu jsou zastavěny standardně schválené letecké přístroje (viz bod 7.7.2) nebo dle přání
zákazníka. Pak jejich popis funkce a význam je uveden v kapitole 9 – DODATKY.

7.65

VYBAVENÍ KABINY
V kabině letounu jsou tyto prostředky pro použití ve stavu ohrožení:
a) Nouzový vysílač polohy (na přání zákazníka)
Nouzový vysílač polohy je určen k identifikaci polohy po nouzovém přistání nebo po havárii
letounu. Nouzový vysílač polohy se po nehodě automaticky aktivuje; lze jej aktivovat i
dálkovým ovladačem z kabiny letounu.
Hlavní jednotka vysílače je umístěna v trupu letounu a ovládací panel je umístěn na
přístrojové desce.
Další informace o použití nouzového vysílače polohy jsou uvedeny v Kapitole 9 –
DODATKY.
b) Nouzový odhoz krytu kabiny
Nouzový odhoz posuvného krytu kabiny je určen pro případ opuštění letounu padákem, po
nouzovém přistání letounu a v jiných nouzových případech, kdy došlo k takové deformaci, že
kryt kabiny nelze odsunout.
Popis funkce a způsobu nouzového odhozu kabiny je uveden v bodě 7.21 a v Kap. 3
NOUZOVÉ POSTUPY bodě 3.19.3
c) Havarijní kladívko
Havarijní kladívko je určeno k rozbití skla kabiny v nouzovém případě, kdy není možno
použít nouzový odhoz krytu kabiny. Havarijní kladívko je uchyceno v držáku na horní části
rámu posuvného krytu kabiny. Je zakryto krytem (3) zajištěným nití o pevnosti 85 aţ 95 N a
plombou
d) Lékárnička
Lékárnička je umístěna v rámečku za pilotními sedadly.
e) Palubní hasící zařízení
Palubní hasící přístroj je určen k hašení požáru v kabině letounu. Je umístěn v držáku pod
levým pilotním sedadlem.
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