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Návod k montáži, obsluze a údržbě 
venkovních odpojovačů pro trakční 
aplikace FTr 25-xxxx/31,5-1B a 
FTr 3-xxxx/31,5 

jednopólové provedení 
jmenovité napětí 25 kV AC, 3 kV DC 
jmenovitý proud 2000 a 3150 A 
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Všeobecně 
Odpojovače FTr 25-2000/31,5-1B a FTr 25-
3150/31,5-1B  jsou konstruovány speciálně pro 
trakční aplikace a jsou určeny pro použití na 
střídavé trakci. Vyhovují požadavkům normy ČSN 
EN 50152-2. 

Odpojovače FTr 3-2000/31,5 a FTr 3-3150/31,5 jsou 
konstruovány speciálně pro trakční aplikace a jsou 
určeny pro použití na stejnosměrné trakci. Vyhovují 
požadavkům norem ČSN EN 50123-1 a ČSN EN 
50123-4. 

Odpojovače jsou dodávány ve variantě bez 
uzemňovače, s uzemňovačem nebo s izolovaně 
odděleným uzemňovačem. Pohon uzemňovače je 
spřažený s pohonem odpojovače. K uzemnění 
dochází automaticky při uvedení odpojovače do 
vypnuté polohy. Na přání zákazníka může mít 
uzemňovač také samostatné ovládání. U izolovaně 
odděleného uzemňovače je kontakt izolovaně 
oddělený od rámu přístroje. 

Každý přístroj je vybaven zemnicí svorkou. 
Odpojovač s izolovaně odděleným uzemňovačem je 
vybaven navíc samostatným připojovacím 
kontaktem uzemňovače. 

Proudovodné díly jsou vyrobeny z galvanicky 
postříbřené mědi. Všechny ocelové díly jsou žárově 
pozinkovány. Díky použití nerezových materiálů a 
povrchové ochraně má přístroj zvýšenou odolnost 
vůči korozi. Odpojovače jsou dodávány 
s podpěrkami z cykloalifatické pryskyřice. 

Pohon pro ovládání odpojovače je dodáván 
samostatně. 

Základní konstrukční části odpojovačů: 

1. Proudovodná dráha s kontakty a zhášecími 
růžky 

2. Izolátory 
3. Základový rám 
4. Uzemňovač (izolovaně oddělený) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Výrobce nepřebírá záruku za ty škody, které vznikly 
aplikací přístroje pro jiné než stanovené účely a dále 
za závady vzniklé nedodržením zásad uvedených 
v tomto montážního návodu. 

 
 

Klimatické podmínky 
maximální teplota °C + 40 
minimální teplota °C - 30 
maximální relativní vlhkost vzduchu % 100 
maximální tlak větru Pa (m/s) 700 (34) 
maximální tloušťka ledu nebo námrazy mm 20 
typická nadmořská výška m n.m. do 1000 

 
Použití ve vyšších nadmořských výškách konzultujte s výrobcem. 

Použité podpěrné izolátory vyhovují oblasti stupni znečištění PD 4A podle ČSN EN 50124-1. 

 
 

Manipulace a skladování 
Při přepravě a manipulaci je povoleno zvedat 
odpínače pouze za základový rám. Nikdy ne za 
proudovodnou dráhu nebo izolátory. 

Skladování je možno jak ve vnitřních, tak ve 
venkovních prostorech. Přístroje skladujte na 
vodorovném podkladě. Při přepravě i při skladování 
chraňte přístroje před poškozením. 

 

 

Montáž přístroje 
Odpojovač se upevňuje na vrchol příhradového 
stožáru nebo betonového sloupu tak, aby 
v důsledku nerovností nedošlo ke vzniku pnutí uvnitř 
rámu. V případě potřeby je nutno použít podložky  
k vyrovnání nerovností. 

Rám přístroje musí ležet svou spodní plochou na 
nosníku nebo pomocném rámu. Upevnění se 
provede čtyřmi šrouby M16 za rám přístroje. 
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Údržba 
Venkovní odpojovače FTr jsou nenáročné na údržbu.  

Je-li přístroj delší dobu v rozepnutém stavu (déle než jeden rok) doporučuje se provést, pokud je to možné, 
několik manipulací naprázdno za účelem očištění kontaktních spojů a ověření mechanické činnosti pohonu. 

Při pochůzce 1x ročně kontrola pomocí dalekohledu: 

• Zjišťování zjevných závad kontaktů (opaly, deformace kontaktů). 
• Kontrola stavu izolátorů. 
• Kontrola celistvosti ovládacího mechanismu. 

Při lezecké revizi podle řádu preventivní údržby – minimálně však 1x za 10 let se provádí následující činnosti: 

• Kontrola správnosti spínací funkce přístroje několikerým zapnutím a vypnutím. 
• Kontrola stavu kontaktů (opaly), popř. výměna. 
• Kontrola správného seřízení přístroje.  
• Čištění kontaktů rozpouštěcím a odmašťovacím prostředkem. 
• Namazání kontaktů (vazelína Barrierta L 55/1, výrobce – fa. Klüber Lubrikation SRN). 

 
! POZOR ! Kontakty není dovoleno mazat žádným jiným tukem! 

 
• Kontrola chodu všech ložisek a kloubových spojů a jejich namazání (Omnigliss – Spray, fa. Dow 

Corning). 
• Kontrola izolátorů z hlediska případného poškození. 
• Očištění izolátorů. 

Mazací materiály: 

Oblast použití Doporučené materiály Výrobce 
Kontaktní plochy Kontaktní tuk Barrierta L 55/1 KLÜBER LUBRIKATION 
Všechna ložisková místa Sprej Omnigliss nebo jiný sprej obsahující Molykote DOW CORNING 
Podpěrné izolátory Čistící pasta SÄKA SÄKAPHEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny. DRIBO 03/2018 


