
 
Návod k montáži, obsluze a údržbě 
vnitřních přepojovačů  
pro trakční aplikace 

jedno-, dvou- a trojpólové provedení 
jmenovité napětí 1,5 a 3 kV DC 
jmenovitý proud 630 ~ 2000 A 
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Manipulace a skladování 
Po obdržení zásilky přepojovač pečlivě vybalte. Při vybalování zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy  
k poškození přístroje. Případná poškození ihned hlaste dodavateli.  

Při manipulaci zvedejte přepojovač pouze za základový rám. Nikdy ne za proudovodnou dráhu. Při skladování 
chraňte přístroj před poškozením, vlhkostí a znečištěním.  
 

 

Provozní podmínky 
Přístroje jsou určeny pro použití za normálních 
provozních podmínek, definovaných normou  
ČSN EN 60721, resp. ČSN EN 50123-1.  

Zařízení jsou vhodná pro použití v nadmořských 
výškách do 1400 m. Při použití ve výškách nad 
1400 m je třeba příslušným způsobem upravit 
jmenovitou izolační hladinu přístroje.  

Podle výše uvedených norem platí následující 
mezní hodnoty pro teplotu okolí:  

• minimální teplota okolí:  – 25 °C,  
• maximální denní průměrná  

teplota okolí: + 35 °C, 
• absolutní maximální teplota  

okolí:  + 40 °C. 

 

 

Montáž odpojovače 
Přepojovače jsou určené pro montáž v jakékoliv poloze. 
Upevnění přepojovače 
Při utahování upevňovacích šroubů nesmí dojít k deformacím a vzniku pnutí v základovém rámu přepojovače 
(v případě potřeby použijte vyrovnávacích podložek). 

Připojení přípojnic nebo kabelových koncovek 
Při připojování je třeba dbát na to, aby na přívodech přepojovače nedošlo k pnutí. Přípojné šrouby utahujte 
momentem 70 Nm (s využitím druhého klíče v protipoloze).  

 
 

Funkční zkouška před uvedením do provozu  

Kontrola proudovodné dráhy 
Vlivem nesprávné manipulace během přepravy může dojít k poškození přístroje. Před uvedením do provozu by 
proto mělo být zkontrolováno, zda nožový kontakt nabíhá symetricky na kontakt pevný. 

Kontrola pomocných spínačů 
Pokud je přístroj vybaven signalizací polohy, je třeba tuto funkci před uvedením do provozu odzkoušet. 
 

 

Obsluha 
Obsluha nevyžaduje zvláštní odborné znalosti. Přepojovače jsou vybaveny ručními nebo motorovými pohony. 

Ruční ovládání je umožněno koncovkou s vnitřním 12-ti hranem – ovládání pákou se 6-ti hranem. 

U provedení s ručním pohonem přes převodovku je ovládání umožněno klikou se čtyřhranem. Směr otáčení kliky 
odpovídá směru pohybu nože přepojovače. Při tomto ovládání je nutno sledovat dosažení koncových poloh 
přepojovače. Přepojovače jsou vybaveny signalizací. Po sepnutí signalizačního spínače je možno klikou otáčet 
ještě asi ½ otáčky. 

Motorové pohony jsou ovládány tlačítky z ovládací skříně. Ruční nouzové ovládání je umožněno pomocí 
šestihranu umístěného na pohonu odpojovače (plochý klíč nebo GOLA), případně klikou se čtyřhranem. Směr 
otáčení kliky odpovídá směru pohybu nože přepojovače. Při ručním nouzovém ovládání je nutno sledovat 
dosažení koncových poloh přepojovače. Přepojovače jsou vybaveny koncovými spínači motorového pohonu. 
Tato koncová poloha je shodná i pro ruční nouzové ovládání. 
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Údržba 
Údržba se za normálních provozních podmínek provádí po 10 letech nebo 2000 spínacích cyklech. V rámci 
údržby se provádí činnosti: 

Čištění  
- izolátory  
- spínací nožové kontakty  

Mazání 
- plochy hlavních kontaktů smí být mazány jen předepsaným mazivem ve velmi tenké vrstvě 

 
Místo použití Předepsané prostředky 
plochy hlavních kontaktů Rivolta S.K.D. 4002 

Po skončení údržbových prací proveďte několik zkušebních sepnutí. 
 

 

Doporučené schéma zapojení – 24, 48, 60, 110 a 220 V DC 

 
 

 



  4 

Doporučené schéma zapojení – 230 V AC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny. DRIBO 10/2017 


