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Návod k montáži, obsluze a údržbě 
lineárních motorových pohonů  
LM 50  

pohony montované na přístroje OM 30 a OMZ 30 
jmenovité napětí motoru 230 V AC 
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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. 

 
 

Technická data 

jmenovité napětí 230 V AC 
výkon 120 W 
jmenovitý proud 1,1 A 
maximální proud 2,4 A 
nastavení jističe 1,6 A 

 

 

Jištění 

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

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. 

Pro napětí 230 V AC se doporučují 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 

 

 

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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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.  

Poloha vaček koncových spínačů pohonu je 
nastavena ve výrobním podniku a nesmí být 
v žádném případě měněna. V případě neodborné 
manipulace může dojít ke škodám. 

 
 

Schéma zapojení lineárního pohonu 230 V AC a svorkovnice 

 

 

Svorka Popis 
1 uzemnění 
2 svorka motoru U1 
3 svorka motoru V1 
4 svorka motoru W1 
5 -- nezapojeno -- 
6 

koncový spínač polohy VYP 
7 
8 

koncový spínač polohy ZAP 
9 

 

 

 

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: 

11

12
Pořadí kontaktu
(číslo komory)

Druh kontaktu
(kontakt rozpínací) 23

24
Pořadí kontaktu
(číslo komory)

Druh kontaktu
(kontakt spínací)

 

Číslování začíná vždy od hřídele (viz následující příklad popisu kontaktů). První je kontakt rozpínací a pak 
následuje kontakt zapínací. Takto se kontakty střídají, dokud není vyčerpán požadovaný počet jednoho druhu 
kontaktů, zbytek kontaktů jednoho druhu se řadí na konec. Spínací přístroje se osazují pomocnými spínači, které 
mají vždy sudý počet kontaktů. Příklady popisu a uspořádání kontaktů: 
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Pomocný kontakt o osmi kontaktech,
4 spínací + 4 rozpínací

Pomocný kontakt o osmi kontaktech,
3 spínací + 5 rozpínací
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Seznam potřebného nářadí 

 sada stranových, GOLA a imbusových klíčů, momentový klíč, klíč na KM matici, 
 kladivo, 
 vrtačka s průměrem uchycení 43 mm, 
 rozbrušovačka, 
 přípravek pro svrtávání (dodá výrobce), 
 přípravek pro nastavení táhla pomocného spínače (dodá výrobce, pouze 1250 A), 
 montážní páka (dodá výrobce). 

 

 

Montáž motorového pohonu LM 50 na odpojovač OM(Z) 30, 25 kV / 630 A 

Demontáž stávajícího pohonu a hřídele přístroje 

1. demontáž tlakovzdušného pohonu 
 demontujeme pohon z držáků na rámu odpojovače (2 šrouby M 12) 
 na hřídeli natočíme pohon pro demontáž spojovacích šroubů pohonu 
 demontujeme spojovací šrouby (3 šrouby M 8) 
 rozpůlíme pohon a tím odděláme z odlitku 
 ze strany hřídele rozčepujeme táhla nožů odpojovače 
 natočíme hřídel tak, aby se dal demontovat odlitek tlakovzdušného pohonu 
 demontujeme odlitek 
 upravíme konec hřídele (opilujeme vytlačené výstupky) – obr. 1 přílohy 

2. demontáž hřídele 
 ze hřídele odmontujeme zajišťovací kroužky 
 vysuneme hřídel 

3. odřízneme držáky pohonu a v místě montáže držáku pohonu LM 50 zarovnáme rám 
 
Montáž pohonu LM 50 

1. montáž držáku s pohonem LM 50 
 na hřídel navlečeme demontované pojistné kroužky a zajistíme dodanými stavěcími šrouby 

(kroužky budou ze vnitřní strany rámu odpojovače, původní šroubky nahradíme) 
 odmontujeme matici uchycení přístroje (v místě budoucího uchycení držáku s pohonem LM 50) 
 táhlo pomocného spínače na straně redukce rozdělíme – demontujeme závlačku 
 nasadíme držák s motorovým pohonem na šroub uchycující přístroj (držák s pohonem v žádném 

případě nezvedáme za pomocný spínač) a zajistíme jej maticí  
 hřídel přístroje provlékneme rámem a držákem pohonu do redukce (dorazový čep se musí 

pohybovat v menší výseči) – obr. 2 přílohy 
 v pracovní poloze zajistíme hřídel demontovanými zajišťovacími kroužky 
 namontujeme zpět izolační táhla nožů odpojovače a závlačku táhla pomocného spínače 
 v případě montáže pohonu na přístroj, který není na pevném rámu nebo je uchycen na zeď pomocí 

závitové tyče, která je společná s jiným odpojovačem (odpojovače zády k sobě) musí být držák 
pohonu přichycen navíc dodanými šrouby M 10 x 20 k rámu odpojovače 

2. nastavení dorazů na redukci a připevnění redukce na hřídel 
 spínací nože opřeme o pevný kontakt (neúplná poloha ZAP) 
 redukci zajistíme stavěcím šroubem M 6 na hřídeli tak, aby mezi dorazem polohy ZAP a koncovou 

polohou ZAP redukce bylo cca. 10-15 mm – obr. 3 přílohy 
 montážní pákou nasazenou na redukci uvedeme přístroj do polohy ZAP (nože v žádném případě 

nedotlačujeme ručně) 
 redukci hřídele povolíme a ustavíme na narážku polohy ZAP – obr. 4 přílohy 
 redukci na hřídeli zajistíme stavěcím šroubem M 6 a tento pevně utáhneme 
 několikerou manipulací odzkoušíme funkci dorazu 
 pákou natočíme hřídel s redukcí tak, aby se dala svrtat (obvykle do polohy VYP) 
 hřídel a redukci pomocí přípravku svrtáme a zakolíkujeme dodaným kolíkem 

3. montáž ovládací páky a odzkoušení funkce 
 na redukci vedle klece pohonu a kulisy nasadíme páku nouzového ovládání a seřídíme (dle 

obrázku, vymezení vůlí) – obr. 5 přílohy 
 páku šroubem utáhneme a provedeme několik manipulací pro odzkoušení funkce (ručně), případně 

přenastavíme 
 na svorkovnici napojíme zkušební skříňku a odzkoušíme funkci (elektricky) 
 po konečném seřízení (přístroj spolehlivě dosahuje polohy ZAP) šroub páky nouzového ovládání 

dotáhneme momentovým klíčem na moment 85 Nm 

4. odpojíme zkušební skříňku, montáž pohonu je dokončena 
 doporučujeme očistit styčné plochy kontaktů a namazat kontaktní vazelínou 
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Montáž motorového pohonu LM 50 na uzemňovač OMZ 30, 25 kV / 630 A 

Demontáž stávajícího pohonu a hřídele přístroje 

1. demontáž tlakovzdušného pohonu 
 demontujeme pohon z držáků na rámu přístroje (2 šrouby M 12) 
 na hřídeli natočíme pohon pro demontáž spojovacích šroubů pohonu 
 demontujeme spojovací šrouby (3 šrouby M 8) 
 rozpůlíme pohon a tím odděláme z odlitku 
 natočíme hřídel tak, aby se dal demontovat odlitek tlakovzdušného pohonu 
 demontujeme odlitek 
 upravíme konec hřídele (opilujeme vytlačené výstupky) – obr. 1 přílohy 

2. demontáž hřídele 
 z rámu odšroubujeme ložiska hřídele uzemňovače 
 odděláme hřídel s uzemňovacími noži 

3. odřízneme držáky pohonu a v místě montáže držáku pohonu LM 50 zarovnáme rám 
 
Montáž pohonu LM 50 

1. montáž držáku s pohonem LM 50 
 odmontujeme matici uchycení přístroje (v místě budoucího uchycení držáku s pohonem LM 50) 
 táhlo pomocného spínače na straně redukce rozdělíme – demontujeme závlačku 
 nasadíme držák s motorovým pohonem na šroub uchycující přístroj (držák s pohonem v žádném 

případě nezvedáme za pomocný spínač) a zajistíme jej maticí  
 hřídel přístroje provlékneme rámem a držákem pohonu do redukce (redukci natočíme menší výsečí 

směrem od pohonu) 
 namontujeme zpět ložiska hřídele uzemňovače (na straně pohonu dodanými imbusovými šrouby)  

a závlačku táhla pomocného spínače 

2. nastavení dorazů na redukci a připevnění redukce na hřídel 
 zemnící nože opřeme o pevný kontakt (neúplná poloha ZAP) 
 redukci zajistíme stavěcím šroubem M 6 na hřídeli tak, aby mezi dorazem polohy ZAP a koncovou 

polohou ZAP uzemňovače redukce bylo cca. 10-15 mm – obr. 3 přílohy 
 montážní pákou nasazenou na redukci uvedeme uzemňovač do polohy ZAP (nože v žádném 

případě nedotlačujeme ručně) 
 redukci hřídele povolíme a ustavíme na narážku polohy ZAP – obr. 4 přílohy 
 redukci na hřídeli zajistíme stavěcím šroubem M 6 a tento pevně utáhneme 
 několikerou manipulací odzkoušíme funkci dorazu 
 pákou natočíme hřídel s redukcí tak, aby se dala svrtat (obvykle do polohy ZAP uzemňovače) 
 hřídel a redukci pomocí přípravku svrtáme a zakolíkujeme dodaným kolíkem 

3. montáž ovládací páky a odzkoušení funkce 
 na redukci vedle klece pohonu a kulisy nasadíme páku nouzového ovládání a seřídíme (dle 

obrázku, vymezení vůlí) – obr. 5 přílohy 
 páku šroubem utáhneme a provedeme několik manipulací pro odzkoušení funkce (ručně), případně 

přenastavíme 
 na svorkovnici napojíme zkušební skříňku a odzkoušíme funkci (elektricky) 
 po konečném seřízení (přístroj spolehlivě dosahuje polohy ZAP) šroub páky nouzového ovládání 

dotáhneme momentovým klíčem na moment 85 Nm 

4. odpojíme zkušební skříňku, montáž pohonu je dokončena 
 doporučujeme očistit styčné plochy kontaktů a namazat kontaktní vazelínou 
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Montáž motorového pohonu LM 50 na odpojovač OM 30, 25 kV / 1250 A 

Demontáž stávajícího pohonu a hřídele přístroje 

1. demontáž tlakovzdušného pohonu 
 demontujeme pohon z držáků na rámu odpojovače (2 šrouby M 12) 
 na hřídeli natočíme pohon pro demontáž spojovacích šroubů pohonu 
 demontujeme spojovací šrouby (3 šrouby M 8) 
 rozpůlíme pohon a tím odděláme z odlitku 
 ze strany hřídele rozčepujeme táhla nožů odpojovače 
 natočíme hřídel tak, aby se dal demontovat odlitek tlakovzdušného pohonu 
 demontujeme odlitek 
 upravíme konec hřídele (opilujeme vytlačené výstupky) – obr. 1 přílohy 

2. demontáž hřídele 
 ze hřídele odmontujeme zajišťovací kroužky 
 vysuneme hřídel 

3. odřízneme držáky pohonu a v místě montáže držáku pohonu LM 50 zarovnáme rám 
 
Montáž pohonu LM 50 

1. montáž držáku s pohonem LM 50 
 na hřídel navlečeme demontované pojistné kroužky a zajistíme dodanými stavěcími šrouby 

(kroužky budou ze vnitřní strany rámu odpojovače, původní šroubky nahradíme) 
 demontujeme 2 šrouby M 10 vodícího ložiska hřídele přístroje na straně pohonu 
 odmontujeme matici uchycení přístroje (v místě budoucího uchycení držáku s pohonem LM 50) 
 nasadíme držák pohonu na hřídel a šroub uchycující přístroj (držák s pohonem v žádném případě 

nezvedáme za pomocný spínač) 
 na šroub nasadíme zpět matici uchycující přístroj (táhlo pomocného spínače odklopíme, zatím 

nedotahujeme)  
 přes držák pohonu dodanými šrouby přichytíme zpět ložisko hřídele (zatím nedotahujeme) 
 pod budoucí klecí a kulisou pohonu hřídel přístroje namažeme vazelínou (jedná se o oblast šířky 

cca 10 cm, začínající 5 cm od boku rámu přístroje směrem ke konci hřídele – viz obr 6 přílohy) 
 hřídel provlečeme rámem přístroje a držákem pohonu 
 na hřídel nasuneme doraz (svou menším výsečí bude natočen nahoru; směrem k pomocnému 

spínači na držáku pohonu) 
 hřídel provlékáme dále držákem a postupně nasunujeme distanční kroužek, klec a kulisu pohonu 
 v pracovní poloze zajistíme hřídel demontovanými zajišťovacími kroužky 
 dotáhneme šrouby M 10 na ložisku hřídele a matici uchycení přístroje 
 namontujeme zpět izolační táhla nožů odpojovače 

2. nastavení a připevnění dorazu na hřídel 
 montážní pákou nasazenou na hřídeli uvedeme přístroj do polohy ZAP (nože v žádném případě 

nedotlačujeme ručně) 
 doraz ustavíme na narážku polohy ZAP, na hřídeli zajistíme stavěcím šroubem M 6 a tento pevně 

utáhneme – narážka viz obr. 4 přílohy 
 několikerou manipulací odzkoušíme funkci dorazu (odpojovač musí bezpečně dosahovat zapnuté 

polohy) 
 pákou natočíme hřídel tak, aby se dala svrtat s dorazem (obvykle do polohy VYP) 
 hřídel a doraz pomocí přípravku svrtáme a zakolíkujeme dodaným kolíkem 

3. montáž klece pohonu, ovládací páky a odzkoušení funkce 
 pohon vyrovnáme do polohy rovnoběžné s rámem přístroje a ze strany rámu přístroje zajistíme 

distančním kroužkem (mezi distančním kroužkem a dorazem musí zůstat dostatečná vzdálenost na 
objímku táhla pomocného spínače, cca 15-20 mm) 

 vedle klece a kulisy pohonu nasadíme páku nouzového ovládání a seřídíme (vymezení vůlí) – obr. 
5 přílohy 

 páku šroubem utáhneme a provedeme několik manipulací pro odzkoušení funkce (ručně), případně 
přenastavíme 

 na svorkovnici napojíme zkušební skříňku a odzkoušíme funkci (elektricky) 
 po konečném seřízení (přístroj spolehlivě dosahuje polohy ZAP) šroub páky nouzového ovládání 

dotáhneme momentovým klíčem na moment 85 Nm 

4. montáž táhla pomocného spínače 
 přistroj uvedeme do polohy ZAP 
 pomocí přípravku nastavíme polohu ZAP pomocného spínače 
 objímku táhla nasadíme na hřídel mezi doraz a distanční kroužek a upevníme šroubem 
 po odzkoušení funkce zajistíme objímku táhla na hřídeli stavěcím šroubem (v poloze VYP) 

5. odpojíme zkušební skříňku, montáž pohonu je dokončena 
 doporučujeme očistit styčné plochy kontaktů a namazat kontaktní vazelínou 
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Obrazová příloha k montážním postupům 

  

Obr. 1: po demontáži, začištění rámu Obr. 2: vsunutí hřídele do redukce (jen 630 A) 

   

Obr. 3: nastavení koncových poloh (jen 630 A) Obr. 4: nastavení dorazu koncové polohy ZAP 

  

Obr. 5: seřízení ovládací páky Obr. 6: oblast mazání hřídele 

 

 

Údržba 

Lineární pohony LM 50 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. 

Po skončení údržbových prací proveďte několik zkušebních sepnutí. 

 

 

 

 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny.  DRIBO 07/2012 


