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Návod k montáži, obsluze a údržbě 
lineárních motorových pohonů  
LM 50  
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Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí 

 slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů, uzemňovačů a odpínačů 
 pohony jsou umístěny přímo na přístroji 
 umožňují dodatečnou montáž motorového pohonu na již namontované přístroje s ručním pohonem 
 svojí vysokou jmenovitou výstupní sílou až 3000 N zaručují spolehlivé ovládání spínacích přístrojů 
 přes svoji vysokou výkonnost se vyznačují malým příkonem a tím nízkými energetickými nároky 
 jednoduchá konstrukce a využití provozem ověřených dílů vede ke spolehlivé funkci bez nároků na údržbu 
 konstrukce pohonu zaručuje spolehlivé dosažení koncových poloh a zaručuje přitom bezchybné hlášení 

polohy zapnuto a vypnuto v závislosti na poloze hřídele přístroje 
 

 

Popis pohonu a jeho funkce 

Lineární elektromechanický pohon LM50 slouží k převodu rotačního pohybu elektromotoru na přímočarý pohyb.  

Rotační pohyb hřídele elektromotoru se převádí pomocí šnekové převodovky  
a trapézového šroubu na přímočarý pohyb výsuvné části. Výsuvná část pohonu 
působí na pákový mechanizmus umístěný na spínací hřídeli ovládaných přístrojů. 
Velká rezerva ve výstupní síle motorových pohonů zaručuje jejich spolehlivý, 
bezchybný provoz i za ztížených podmínek. Doba chodu pohonu z polohy ZAP do 
polohy VYP je cca 11 sec. Koncové polohy jsou nastaveny pomocí vestavěných 
vaček a koncových spínačů. Koncové spínače ovládají stykače silových obvodů 
elektromotoru. 

Elektrické zapojení se provádí dle dále uvedených schémat. Držák svorkovnice se svorkami RSA 4 je uzpůsoben 
pro upevnění přívodních kabelů stahovacími páskami. 

Krytí pohonu odpovídá stupni IP 54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohon LM50  –  230 V stř.       Pohon LM50  –  220 V ss 
 

 

Technické parametry 

Napětí V 
Stejnosměrné Střídavé 

24 110 220 230 230/400 3~
výkon W 100 100 100 120 90 
jmenovitý proud A 5,5 1,5 0,74 1,1 0,4 
maximální proud A 27,7 7,5 3,70 2,4 1,4 
nastavení jističe A 5,5 1,5 0,75 1,6 0,5 
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Doporučené schéma připojení lineárního pohonu 24 V DC 

 
 

 

Doporučené schéma připojení lineárního pohonu 110 V a 220 V DC 
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Doporučené schéma připojení lineárního pohonu 230 V AC 

 
 

 

Doporučené schéma připojení lineárního pohonu 400 V AC 
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Jištění 

K jištění motoru lineárních pohonů musí být použity 
jističe s charakteristikou M. 

Pro napětí 230V AC, 400V AC a 24V DC  
se doporučují trojfázové motorové spouštěče na 
střídavý proud. Na příklad: 

 

Typ Výrobce 
GZ1 M Schneider Electric 
GV2-M Telemecanique 
PKZM0 Moeller 
140M-C2E Allen-Bradley 
SM1-B Lovato 
SM1E OEZ Letohrad 
MIS SEZ Krompachy 

 
 
 
 
 
 

Pro napětí 110V DC a 220V DC se však musí 
použít jističe schopné odepnout stejnosměrný 
zkratový proud. Pro tyto případy byly vyzkoušeny 
následující jističe: 

 

Typ Výrobce 
140-MN Allen-Bradley 
S 282 UC-K ABB 
RI 5 J2 M SEZ Krompachy 

 
 
Použití jiných typů jističů pro napětí 110V DC  
a 220V DC je nutné konzultovat s firmou DRIBO.  

Každý jistič se musí doplnit pomocným kontaktem, 
který zajistí odepnutí ovládacích obvodů v případě 
jeho funkce. 

Při zapojení jističe do obvodu je třeba dodržet 
doporučení výrobce, zejména je třeba dodržovat 
předepsanou polaritu. 

 
 

Připojení pohonu 

Elektrické připojení lineárního pohonu se provádí dvěma kabely, které jsou přivedeny do vstupní svorkovnice. 
K držáku svorkovnice jsou upevněny stahovací páskou. Doporučené jištění obvodů pohonu je uvedeno v tabulce. 
Zapojení motorového pohonu se provádí podle doporučených schémat. Svorky svorkovnice jsou ve schématech 
označeny písmenem X. 

Pokud jsou motorové pohony použity na spínači a současně na uzemňovači musí být provedeno jejich 
vzájemné elektrické blokování. Vestavěné mechanické blokování na přístroji slouží jen pro ruční ovládání. 
Při chodu motorového pohonu do mechanicky zablokovaného stavu může dojít k jeho poškození. 

Poloha vaček koncových spínačů pohonu je nastavena ve výrobním podniku a nesmí být v žádném 
případě měněna. Tento úkon může provádět pouze vyškolený servisní technik dodavatele. V případě 
neodborné manipulace může dojít ke škodám. 

 

 

Ruční nouzové ovládání 

Pohony jsou ručně ovládány pomocí spínací tyče a nouzové ovládací páky 
s okem umístěné na hřídeli přístroje. 

Při nouzovém spínání je samočinně rozpojeno spojení mezi pohonem  
a přístrojem. Obsluha je tak chráněna před chybným spínáním. Pokud po 
nouzovém spínání nesouhlasí poloha přístroje s polohou motorového pohonu, 
dojde po sjednocení polohy k opětnému samovolnému spojení. 

Při nouzovém ovládání pomocí speciálního taženého oka, příp. ruční kliky, musí 
spínací hřídel přístroje v obou koncových polohách dosahovat koncové polohy – 
zarážka musí být na dorazu. 
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Kontrola pomocných spínačů 

 

Pomocné spínače jsou nastaveny ve výrobním závodě dle ČSN a nesmí být bez vědomí dodavatele 
přestavovány. 

Svorky kontaktů pomocných spínačů se označují čísly podle pořadí a druhu kontaktů podle následujícího 
schématu. 

 Označení druhu kontaktu    Označení druhu kontaktu
 (kontakt rozpínací)    (kontakt zapínací) 

 

 

Označení pořadí kontaktu    Označení pořadí kontaktu 
(číslo komory)     (číslo komory) 

 

 

Číslování začíná vždy od hřídele (viz následující příklad popisu kontaktů). První je kontakt rozpínací a pak 
následuje kontakt zapínací. Takto se kontakty střídají. Spínací přístroje se osazují pomocnými spínači, které mají 
vždy sudý počet kontaktů. 

Příklad popisu kontaktů a uspořádání: 

4Z + 4R 3Z + 5R 

 

Provádí se při prvním uvádění do provozu. 

 

 

Obsluha 

Motorové pohony: 
 elektrické ovládání místně pomocí tlačítek, případně z dispečerského pracoviště 
 ruční nouzové ovládání u pohonů na čele kopky pomocí ovládací kliky a u pohonů umístěných na hřídeli 

pomocí ovládací páky 

 

 

Údržba 

Lineární pohony LM50 jsou bezúdržbové. Pohyblivé mechanické díly jsou namazány stabilními mazivy, která 
zaručují jejich spolehlivý provoz pro celou dobu životnosti. Těsnící a stírací systém je konstruován tak aby se 
nečistoty z vnějšího prostředí nemohly dostat k pohyblivým dílům. Případný nános prachu na pohyblivých dílech 
během delší nečinnosti není na závadu. Přesto se doporučuje při pravidelných revizích pohon otřít.  

Pro údržbu spínacích přístrojů, na kterých jsou pohony namontovány, platí předpisy dané výrobcem přístrojů. 

Proveďte několik zkušebních sepnutí (po skončení údržbových prací). 

 

 

 
 
 
 
 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny.  DRIBO 07/2012 


