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Návod k montáži, obsluze a údržbě 
trakčních odpínačů a odpojovačů 
řady Fla 15/97-1B, Fla 15/9700-1B  
a FTr-1B, FTr 25-1600-31,5-1B 
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Všeobecné informace
Tento návod k obsluze a údržbě musí být vždy  
k dispozici na místě instalace přístroje a musí být 
vždy přístupný pro obslužný personál. Personál 
obsluhy a údržby si musí před začátkem práce 
přečíst tento návod k obsluze a musí mu 
porozumět.  

Bezchybný a bezpečný provoz spínacích přístrojů 
předpokládá, že doprava, skladování, usazení na 
místě, montáž a také obsluha a opravy budou 
prováděny odborným a odpovídajícím způsobem.  

 
 

Záruka
Firma DRIBO, spol. s r.o. nepřebírá záruku za ty 
škody, které vznikly aplikací přístroje pro jiné než 
stanovené účely, zásahem neodborným způsobem 

nebo nezaškolenými osobami a také nepřebírá 
záruky vůči třetím osobám.  

 
 

Doprava a skladování
Po obdržení dodávky spínač zkontrolujte. Případná 
poškození, která vznikla dopravou nahlaste 
dodavateli. Po vybalení je třeba přístroje a 
příslušenství chránit až do okamžiku instalace před 
poškozením a znečištěním.  

Při dopravě zvedáme spínací přístroje pouze za 
rám, nikdy ne za kontaktní systémy!  

 
 

Provozní podmínky
Instalaci přístrojů provádíme do míst s nadmořskou 
výškou do 1000 m n. m. Při instalačních výškách 
nad 1000 m n. m. je třeba odpovídajícím způsobem 
upravit jmenovitou izolační hladinu přístroje. Tyto 
spínací přístroje jsou určeny pro použití v 
normálních provozních podmínkách podle definice 
normy ČSN EN 62271-1.  

Podle této normy platí mimo jiné následující mezní 
hodnoty:  

Teplota okolí:  
Maximální hodnota:    + 40 °C 
Maximální střední hodnota za 24 hodin:  + 35 °C 
Minimální hodnota (odp. „minus 40 venk.“): – 40 °C 

 
 

Montáž a uvedení do provozu
Instalační poloha 
Drážní spínací přístroje Fla 15/97-1B a FTr-1B jsou 
určeny pro instalaci ve vodorovné poloze (izolátory 
ve svislé poloze), s umístěním na speciální 
konstrukci nebo stožár. Typy Fla 15/9700-1B  
a FTr 25-1600-31,5-1B je možno instalovat ve svislé 
nebo vodorovné poloze (požadavek pro svislou 
montáž uveďte v objednávce). 

Upevnění spínače 
Pro upevnění jsou základní rámy přístrojů opatřeny 
kruhovými, případně oválnými otvory. Při utahování 
šroubů nesmí dojít k prohnutí rámu (v případě 
nutnosti je nutné použít vyrovnávací podložky).  

Připojení spínače 
Přívody musí být provedeny tak, aby nezpůsobovaly 
přídavné namáhání přístroje. Připojovací šrouby 
utahujeme krouticím momentem 120 Nm (přidržíme 
druhým klíčem). U odpínačů Fla 15/97-1B a FTr-1B 
dbáme na to, aby nedošlo k narušení pohyblivosti 
výklopné opěrky a aby nebyly zmenšeny elektrické 
vzdálenosti.  

Nastavení pohonu 
Soutyčí pohonu je třeba nastavit tak, aby v obou 
spínacích směrech bylo bezpečně dosaženo 
koncových poloh. U motorického pohonu je třeba 
dbát na to, aby maximální doba spínání nepřesáhla 
5 sekund.  

Uzemnění 
Na rámu spínače je umístěn zemnicí šroub. Průřez 
zemnících vodičů by měl být 50 mm2. Při montáži na 
uzemněnou konstrukci může být uzemnění 
provedeno použitím odpovídajících kontaktních 
podložek. 

Čištění izolačních dílů  
Před uvedením do provozu musí být prvky pohonu  
a izolační díly očištěny.  

Zkušební spínací cykly 
Po skončení montáže je třeba před vlastním 
uvedením do provozu provést několik zkušebních 
zapnutí / vypnutí přístroje. Následně zkontrolujeme 
správné utažení šroubových spojů.  
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Spínání odpínačů s vakuovými zhášecími komorami 
Zapínání 
Při pohybu výklopné opěrky do zapínacího směru 
se kontaktní rameno (3) nasouvá do spínací vidlice 
(2) komory (1).  
Touto vidlicí se při dalším pohybu do koncové 
polohy uvede vakuová zhášecí komora do 
zapnutého stavu.  
V této koncové poloze je zaručeno spolehlivé 
sepnutí hlavních kontaktů (4) a (7). Za provozu se 
vakuová komora nachází v paralelní větvi.  

Vypínání 
Při vypnutí dojde nejprve k rozpojení hlavních 
kontaktů (4) a (7), takže proud prochází přes 
vakuovou komoru. Během další etapy vypínání 
vypne vakuová trubice ve spínací komoře a přeruší 
zatěžovací proud. Vypnuté polohy je dosaženo  
v okamžiku, kdy hlavní kontaktní systém má 
dostatečnou odpojovací vzdálenost.  
U bezchybné spínací komory nevzniká během 
spínání elektrický oblouk na viditelných kontaktních 
částech. 

 

poloha ZAP poloha VYP  

 
zemnicí šroub 

Obr. 1: Zapnutí a vypnutí odpínače 

Trvání spínacího cyklu, tzn. doba od počátku 
pohybu motorového pohonu až do okamžiku 
dosažení příslušné koncové polohy, nesmí 
překročit 5 sekund. 

 
 

Výměna kontaktního systému odpínače Fla 15/97 

 
Obr. 2: (De)montáž spínací komory 

 
Obr. 3: (De)montáž spínací komory 

 
Obr. 4: (De)montáž hlavního kontaktního systému 

 
Obr. 5: Nastavení kontaktů

Dojde-li po delší době používání k opotřebení 
stříbrné vrstvy na hlavních kontaktech (4) a (7), je 
třeba kontakty vyměnit a zajistit tak příznivou 
hodnotu přechodového odporu.  

V případě výměny nejdříve demontujeme zhášecí 
komoru tak, že povolíme oba upevňovací šrouby (9) 
na základně hlavních kontaktů (obr. 2 a 3). 

Po demontáži zhášecí komory je možno 
odmontovat základnu (8) s páry kontaktních palců  
a to povolením upevňovacích šroubů (10) (obr. 4). 

 

Při montáži nové základny (8) dbáme na to, aby 
pohyblivý kontakt (4) osově najížděl do pevného 
páru kontaktních palců (7) (obr. 5). Šroub zarážky 
mezi kontaktními palci (11) v poloze ZAP nastavíme 
tak, aby zasunutí pohyblivého kontaktu do 
kontaktních palců (4) bylo maximálně 25 mm  
(obr. 5).  

Následně je třeba utáhnout oba upevňovací šrouby 
nové základny, utahovacím momentem 50 Nm.  

Nakonec namontujeme zhášecí komoru pomocí 
upevňovacích šroubů M10x35 (obr. 2 a 3).  

Poznámka: 
U odpojovačů typu FTr 25-2000-1B postupujeme při výměně systému hlavních kontaktů podle obr. 4 a 5. 
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Montáž prvků pohonu DRIBO 

 
Obr. 8. Uspořádání pohonu  

 
Obr. 9. Boční pohled s hlavicí upínací tyče 

 
 

Kontrola – údržba – opravy 
Všeobecně 
Spolehlivost výrobků firmy DRIESCHER je dána 
dlouholetými zkušenostmi a robustní konstrukcí. 
Abychom mohli zaručit požadavky kladené na 
přístroj a zabránit případným poruchám, je třeba po 
určité době provozu spínače, která závisí na 
četnosti spínání a velikosti spínaného proudu, 
podrobit přístroje kontrolám, údržbě a případné 
opravě.  

Kontrola 
Po dvou letech by měla být kromě pravidelné 
vizuální kontroly provedena celková kontrola 
přístroje, a to i v případě, že s ním bylo málo 
spínáno nebo s ním bylo spínáno při malé zátěži.  

Údržba 
Údržba se omezuje na mazání hlavních kontaktů  
a ložiskových míst a na kontrolu a čištění izolačních 
dílů. Mechanické prvky nevyžadují žádnou údržbu.  

Při údržbě je zapotřebí provést následující úkony:  
a) podle znečištění očistíme kontakty 

(benzínem nebo čisticím prostředkem)  
a naneseme na ně tenkou vrstvu mazacího 
tuku BARRIERTA L 55/1 (přípravek firmy 
Klüber), 

b) zkontrolujeme volný chod všech ložiskových 
a kloubových míst a namažeme je sprejem 
Omnigliss (výrobce Dow Corning), 

c) očistíme izolátory, 
d) několika zkušebními sepnutími zkontrolujeme 

řádný průběh spínání, 
e) zkontrolujeme všechna šroubová spojení, 

zvláště u svěrných pák pohonu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny.  DRIBO 01/2017 

Dotažení momentem  
56 Nm Dotažení  

momentem  
32 Nm 


