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Návod k obsluze  
motorového pohonu s možností 
dálkového ovládání - DOU 1111G-B 
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Úvod 
Systém dálkového ovládání je zařízení pro dálkové ovládání úsekových odpínačů a vypínačů. Systém je chráněn 
proti rušivým náhodným signálům, proti interferencím i proti statické elektřině. 

Na sloupu nebo stožáru umístěn napájecí transformátor, anténa a skříň ovládání s elektromechanickým 
pohonem. Pohon má velkou rezervu síly a dokáže se spínačem manipulovat i za námrazy. V krajních polohách je 
samosvorný.  

Vodiče jsou na sloupu nebo stožáru chráněny ochranou trubkou se zaústěním do skříně dálkového ovládání.  

Přednosti: 

• řídicí systému GSM-GPRS ELVAC 
• spolehlivý přenos povelů a dat 
• on-line přenos analogových měření PQUI atd. (vybavení na přání) 
• možnost stahování poruchových záznamů 

 
 

Skříň pohonu  
Skříň motorového pohonu je konstruována pro náročné podmínky 
venkovního provozu. Je svařena z ocelového plechu tloušťky 2,5 mm 
a její rozměry jsou 1000x525x230 mm (výška x šířka x hloubka). Krytí 
skříně odpovídá IP43.  

Povrchová úprava je provedena žárovým zinkováním. Horní stěna 
skříně je vytvořena jako stříška, zabraňující přímému pronikání deště 
na styk dveří s tělesem skříně. Na zadní stěně skříně je vytvořen 
vnější uzemňovací bod - šroub M12. Ve skříni je osvětlení. Skříň má 
dvoje nezávislé dveře se speciálními zámky.  

Skříň se montuje na betonový nebo ohraňovaný sloup pomocí 
třmenů a objímek, na příhradový stožár pomocí speciální konstrukce 
a držáků.  

V levé části skříně je umístěn motorový pohon s možností ručního 
nouzového ovládání. V pravé části skříně je řídicí elektronika včetně 
modemové vstupně/výstupní jednotky. Skříň je vybavena ovládacími 
tlačítky (VYP, ZAP) a přepínačem místně-dálkově.  

Na dně skříně jsou umístěny dva gelové bezúdržbové olovněné akumulátory s kapacitou 28 Ah. Akumulátory 
umožňují po dobu 48 hodin provoz skříně DO bez napájení včetně možnosti manipulací s odpínačem.  

V případě poklesu teploty ve skříni pod 3 °C řídící jednotka zapíná automaticky 60 W topení pro temperaci skříně. 
 

 
Komunikační jednotka RTU7M-5  

Konfigurace (karty) jednotky RTU7M-5 (v případě využití sítě GSM): 

• PWRI-230 BAT24/10 
• COMIO4 GSM 
• DI10-DAM DO05-D 

Konfigurace (karty) jednotky RTU7M-5 (v případě využití sítě GSM-R), komunikace pomocí GSM-R routeru Conel 
RR75i v2: 

• PWRI-230 BAT24/10 
• COMIO4 232-485 
• DI10-DAM DO05-D
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Rozmístění komponentů ve skříni DO  
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Legenda: MD jednotka GSM RTU7M a ovládací a signalizační panel 
   R GSM-R router Conel RR75i v2 (v případě využití sítě GSM-R) 
   CR časové relé 
   KM1,2 ovládací stykače 
   FA jističe 
   EH1 topení 
   SQ1 koncový spínač otevření dveří 
   AKU1,2 gelové baterie 12V, 28Ah, Panasonic   
   M motorový pohon UM 20 
   X svorkovnice 
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Rozpis základních dílů skříně DO 

Označení Název Typ Počet 
ks 

MD Řídící modemová jednotka včetně V/V části GSM RTU7M-5 1 
(R) (GSM-R router Conel RR75i v2) (Conel RR75i v2) (1) 

AKU 1,2 Gelová baterie, Panasonic LC-P1228P 2 
M Motorový pohon UM 20 SL  1 

EH1 Topení T230 1 
X Svorkovnice napájení a vstupů Weidmuller 1 

SQ1 Koncový spínač dveří  1 
F1 Jistič 1-pol. 4A – osvětlení LTN C4/1 1 

FA1 Jistič 2-pol. 6A – napájení 57,7V A LTN C6/2 1 
FA2 Jistič 1-pol. 16A – pohon LTN C16/1 1 
FA3 Jistič 1-pol. 6A – nabíjení AKU LTN C6/1 1 

KM1,2 Ovládací stykače LP1-K1201 BD3 2 
CR Čas. relé 24V CR7s 1 

 

 

Seznam signálů a povelů 

Svorka  Signály RTU 

X2:1 S1:4 Signalizační napětí DI:A- 
X2:2 S1:3 Odpínač vypnut DI:A0 
X2:3 S2:3 Odpínač zapnut DI:A1 
X2:4 FA1:22 Signalizační napětí  
X2:5 FA1:21 Vypnutí jističe ovládacího napětí DI:A2 
X2:6 SA1:6 Signalizační napětí  
X2:7 SA1:5 Ovládání místně - dálkově DI:A3 
X2:8 FA2:22 Signalizační napětí  
X2:9 FA2:21 Vypnutí jističe akumulátorů DI:A4 
X2:10 SQ1:14 Signalizační napětí  
X2:11 SQ1:13 Otevření dveří DI:A5 
X2:12  Signalizační napětí  
X2:13   DI:A6 
X2:14   DI:A7 
X2:15  Signalizační napětí  
X2:16   DI:A8 
X2:17   DI:A9 

 

Svorka  Povely RTU 

X3:6  Povel Odpínač vypnut DO:S0 
X3:8  Povel Odpínač zapnut DO:S1 
EH1  Termostat topení DO:S3 
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Obsluha systému dálkově ovládaného odpínače 
Otevření dveří pohonu 

Před otevřením dveří skříně pohonu je nutné neprodleně toto oznámit dispečerovi. 

Při signalizaci otevření dveří skříně bez předchozího oznámení bude považováno za neoprávněné vniknutí 
nepovolané osoby. 

Manipulace 

Manipulace (vypnutí nebo zapnutí) s dálkově ovládaným úsekovým odpínačem lze provádět třemi způsoby: 

a) dálkově z dispečinku: 

• podmínkou je, že přepínač stavu MÍSTNĚ - DÁLKOVĚ je ve stavu dálkově. Při nastavení místně je 
zaslání povelu blokováno. Při otevření dveří skříně je zaslání povelu z dispečinku blokováno – ovládat 
lze pouze místně. 

b) místně přímo ve skříni dálkového ovládání tlačítkem VYPNI nebo ZAPNI: 

• přepínač MÍSTNĚ - DÁLKOVĚ musí být v poloze místně. 
  Je-li přepínač MÍSTNĚ - DÁLKOVĚ v poloze dálkově je manipulace blokována elektronikou skříně. 

c) ručně pomocí kliky uložené ve skříni: 

• Zapínání se provádí otáčením klikou vpravo a vypínání vlevo (z jedné krajní polohy do druhé, až na 
mechanický doraz). Směr otáčení je označen na pohonu. Při zasunutí kliky se automaticky odpojí 
napájení motoru pohonu a nemůže se stát, že by se pohon rozběhl po stisknutí tlačítka. 

Při obsluze v noci je možné využít světlo zapínané pomocí jističe F1. 

Signalizace stavu odpínače: 

• zelená –  odpínač v zapnutém stavu 
• červená  –  odpínač ve vypnutém stavu 

Zajišťování pracoviště 

Zajištění vypnutého dálkově ovládaného venkovního odpínače se provádí dle níže uvedeného postupu: 

• Po vypnutí odpínače přepnout přepínač MÍSTNĚ - DÁLKOVĚ do polohy místně 
• Vypnout jistič pro ochranu obvodů pohonu FA2 (16A) 
• Skříň DO uzamknout přidělenými klíči 
• Pohonný mechanizmus odpínače (zadní část skříně z venku) uzamknout zajišťovacím visacím zámkem 

a opatřit výstražnou tabulkou. 

Servisní kontrola 

Při nahlášení nefunkčnosti dálkově ovládaného odpínače (stanice nekomunikuje, nelze ovládat z dispečinku ani 
místně pomocí tlačítek) provést kontrolu: 

• Polohy přepínače MÍSTNĚ – DÁLKOVĚ 
• Stav jističů FA1 (linkové napětí), FA2 (jištění pohonu) 
• Provést RESET systému vypnutí a zapnutí jističů FA1 a FA3 

V případě zjištění “nesouladu” uvést přístroje do provozního stavu, jinak nahlásit poruchu na dispečink. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.  DRIBO 10/2018 


