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

jedno- a dvoupólové provedení 
jmenovité napětí 1,5 a 3 kV DC 
jmenovitý proud 630 až 6300 A 
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Manipulace a skladování 

Po obdržení zásilky odpojovač pečlivě vybalte. Při vybalování zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy  
k poškození přístroje. Případná poškození ihned hlaste dodavateli.  

Při manipulaci zvedejte odpojovač 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 

Odpojovače jsou určeny pro vertikální montáž otočným kontaktem dolů. 

Upevnění odpojovače 
Při utahování upevňovacích šroubů nesmí dojít k deformacím a vzniku pnutí v základovém rámu odpojovače 
(v případě potřeby použijte vyrovnávacích podložek). 

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

 
 

Montáž ručního pohonu DK 

Kloub pákového pohonu DK umožňuje maximální svislé vychýlení pohonu 
vůči hřídeli přístroje 45° – viz obrázek. Odpadá nutnost vyztužení čela kobky. 

Kuželový převod navlékneme na hřídel a zkolíkujeme pomocí dodaného kolíku 
(na hřídeli přístroje je předvrtaná díra). Dbáme na správnou orientaci 
kuželového převodu – určuje směr otáčení pohonu VYP-ZAP! 

Do čela kobky vyvrtáme díry dle nákresu. Střed ovládací části pohonu musí být 
v ose s pastorkem kuželového převodu. V případě potřeby využijeme 
prodloužení hřídele přístroje. Ovládací část pohonu uchytíme pomocí dvou 
šroubů M10 s maticemi – součást dodávky. Zlehka dotáhneme. 

Odměříme potřebnou délku propojovací tyče. Měříme od osy díry pro čep na 
pastorku kuželového převodu k ose díry pro čep na výstupu ovládací části 
pohonu DK – viz obrázek. Pastorek a výstup ovládací části směřují proti sobě.  

Celková délka spojovací tyče je pak rovna součtu délky odměřené (x) a 40 mm. Tedy l = x + 40. Tyč zakrátíme ze 
strany čela kobky (část s izolační návlečkou je u kuželového převodu). 

Demontujeme ovládací část pohonu DK. Do pastorku ozubeného převodu vložíme spojovací tyč a zajistíme 
čepem. Na spojovací tyč nasuneme zepředu kobky ovládací část pohonu a na tyči označíme střed díry pro druhý 
čep (označujeme z obou stran výstupu ovládací části pohonu). Na tyči vyvrtáme díru pro čep.  

Sestavíme celou sestavu pohonu – tyč spojíme pomocí dodaných čepů s kuželovým převodem a ovládací částí 
pohonu. Ovládací část pohonu na čelu kobky dotáhneme. 

Několikerou manipulací odzkoušíme funkci pohonu. Po úspěšném odzkoušení navlékneme v koncové poloze 
(přístroj v ZAP nebo VYP) ukazatel stavu – výřez ukazatele bude ukazovat aktuální polohu přístroje. 
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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 

Jednopólové odpojovače 1250 a 2000 A mohou být vybaveny na noži izolačním okem. Takto vybavené 
odpojovače jsou ovládány izolační tyčí tažením za oko na kontaktním noži.  

Odpojovače s ručním pohonem DK jsou ovládány pákou se šestihranem. 

Všechny odpojovače mohou být vybaveny motorovým pohonem. Ruční nouzové ovládání je umožněno pomocí 
šestihranu umístěného na pohonu odpojovače (plochý klíč nebo GOLA), případně klikou se čtyřhranem. Směr 
otáčení kliky do zapnuté polohy je po směru hodinových ručiček, do vypnutí potom proti směru hodinových 
ručiček. 

 
 

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 (ve vypnuté poloze)  

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

 
 

 

Doporučené schéma zapojení – 230 V AC 

 
 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny. DRIBO 05/2015 


