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Návod k montáži, obsluze a údržbě 
motorových pohonů VM50  

pohony montované na odpojovače Škoda 
3TMT2506 a 3TMT2512 
jmenovité napětí motoru 230 V AC  
(motor 220 V DC + usměrňovač) 
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Motorové pohony VM50 pro vnitřní spínací přístroje 
Motorové pohony VM50 jsou určeny k dálkovému 
ovládání vnitřních spínacích přístrojů a jsou určeny 
pro montáž přímo na hřídel přístroje. 

Pohony se vyznačují jednoduchou montáží  
a nastavením a kompaktní konstrukcí s malými 
požadavky na prostor. Pohony VM50 lze volitelně 
montovat na pravou nebo levou stranu spínacího 
přístroje. 

Jsou vhodné i pro dodatečnou montáž na stávající 
spínací přístroje, a to jak přístroje firmy DRIBO, 
spol. s r.o., tak na přístroje jiných výrobců. 

Pohony mají dostatečný výstupní moment a 
vysokou rychlost. Jsou dodávány na různá napájecí 
napětí. Motorové pohony VM50 neobsahují ovládací 
elektroniku. 

Jednoduchá konstrukce a využití provozem 
ověřených dílů vede ke spolehlivé funkci bez nároků 
na údržbu pohonu. Zaručuje také spolehlivé 
dosažení koncových poloh přístroje. 

 
 

Popis pohonů a jejich funkce 
Pohon působí na pákový mechanismus umístěný na 
spínací hřídeli ovládaného přístroje prostřednictvím 
páky nouzového ovládání. 

Velká rezerva ve výstupní síle motorového pohonu 
zaručuje jeho spolehlivý, bezchybný provoz i za 
ztížených podmínek. Doba chodu pohonu z polohy 
ZAP do polohy VYP je cca 4 sec. Koncové polohy 
jsou nastaveny pomocí vestavěných vaček a 
koncových spínačů. Koncové spínače ovládají 
stykače silového obvodu elektromotoru. 

Elektrické připojení pohonů VM50 se provádí dvěma 
kabely, které jsou přivedeny do vstupní svorkovnice 
pohonu. Držák svorkovnice je uzpůsoben pro 
upevnění přívodních kabelů stahovacími páskami. 
Elektrické připojení pohonů se provádí dle dále 
uvedených schémat.  

Svorky svorkovnice jsou ve schématech označeny 
písmenem X. Doporučené jištění obvodů pohonu je 
uvedeno v tabulce níže. 

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

 
 
 

Ruční nouzové ovládání 
Pohon VM50 je možno ručně nouzově ovládat 
pákou s okem na hřídeli přístroje, pomocí izolační 
tyče. Během nouzového ručního ovládání dochází 
k mechanickému odpojení páky nouzového ručního 
ovládání od mechanizmu motorového pohonu. 
Spínací kontakt koncových spínačů S1 a S2 proto 
není možné použít pro signalizaci polohy přístroje. 
Pro signalizaci polohy přístroje je určen samostatný 
pomocný spínač. 

Páka nouzového ručního ovládání může být na 
hřídeli přístroje upevněna v úhlu dle potřeby. Pokud 
po nouzovém spínání nesouhlasí poloha páky 
(přístroje) s polohou motorového pohonu, dojde při 
další elektrické manipulaci ke sjednocení polohy  
a k opětnému samovolnému spojení mechanizmu 
pohonu s pákou nouzového ručního ovládání. 

 

 

 

Technické údaje 

Napájecí napětí Jmenovitý příkon elektromotoru 
[W] 

Jmenovitý proud elektromotoru 
[A] 

220 V DC 135 0,8 
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Seznam potřebného nářadí 
• sada stranových, GOLA a imbusových klíčů, momentový klíč, 
• kleště na pojistné kroužky, 
• kladivo, 
• rozbrušovačka, 
• zkušební skříňka pro elektrické zkoušení pohonů VM50 (dodá výrobce pohonu). 

 

 

Schématické vyobrazení pohonu a jeho montážních celků 
Pohon VM50 pro odpojovače bez 

uzemňovače 
Pohon VM50 pro odpojovače 

s uzemňovačem (pro odpojovač) 
Pohon VM50 pro odpojovače 

s uzemňovačem (pro uzemňovač) 

 
 

 

 
Spojovací segment s výřezy, 

segment s příložkou (1) 
Nosič motorového pohonu VM50 (2) Nosič motorového pohonu 

VM50 (2) – čelní pohled 

 

 
 

 
 

Přenosový oddíl pohonu  
VM50 (3) 

Přenosový oddíl pohonu VM50 (3) 
– čelní pohled 

Oddíl pomocného spínače 
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Montáž motorového pohonu VM50  
na odpojovače Škoda 3TMT2506 a 3TMT2512 

1. Demontáž původního pomocného spínače a pohonu, příprava odpojovače 

• Uvedeme odpojovač nebo uzemňovač do úplné zapnuté polohy. 
• Odstraníme kryt pomocného spínače a vačkových spínačů – je připevněn pomocí tří šroubů z boční strany 

držáku pomocného spínače.  
• Odpojíme vodiče z pomocného spínače. 
• Rozpojíme táhlo pomocného spínače na straně páčky u hřídele přístroje tak, že vytáhneme závlačku a 

vyjmeme táhlo z čepu páky na hřídeli. 
• Demontujeme nosič pomocného spínače spolu s táhlem. Nosič je třemi šrouby připevněn k rámu 

odpojovače. 

 
• Demontujeme přídržný šroub krytu původního pohonu a následně vyjmeme kryt z pantů. 
• Odpojíme vodiče z motorového pohonu. 
• Odstraníme pojistný kroužek na hřídeli přístroje (na foto označen šipkou). 
• Vyjmeme lanko zasazené ve spojovacím segmentu blíže k motoru. V tento moment je pohon připraven na 

demontáž z přístroje. 

 
• Demontujeme úchytné šrouby pohonu (nutno přidržet pohon), následně vysuneme celý pohon ve směru 

osy hřídele. Na hřídeli přístroje zůstává pouze spojovací segment zkolíkovaný se hřídelí přístroje. 
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• U přístrojů s uzemňovači je následně nutno zakrátit hřídel, aby bylo možno nasunout nosič nového 
motorového pohonu. Hřídel zkrátíme ve vzdálenosti cca 75 mm od původního spojovacího segmentu 
(měřeno od vnitřní části segmentu). 

 
• U přístrojů s uzemňovači dále demontujeme matky ze šroubů uchycujících odpojovač na straně montáže 

nového pohonu – ty budou nově uchycovat také nosič motorového pohonu VM50. 
• Na odpojovači očistíme styčné plochy kontaktů a namažeme kontaktní vazelínou dle předpisu výrobce. 
• V této fází je přístroj připraven pro osazení novým motorovým pohonem VM50. 

2. Montáž pohonu VM50 – odpojovač nebo uzemňovač je v zapnuté poloze 

• Na hřídel nasuneme spojovací mechanismus – spojovací segment s výřezy (1). 
• K nasazenému segmentu přiložíme celý oddíl nosiče s motorovým pohonem VM50 (2) a zajistíme šrouby 

k rámu přístroje, případně matkami na šrouby uchycující odpojovač. Poznámka: v případě montáže 
pohonu na přístroj, který je uchycen na zeď pomocí závitové tyče, která je společná s jiným odpojovačem 
(odpojovače zády k sobě) musí být držák pohonu přichycen navíc rámu odpojovače. 

 

• Spojovací segment zajistíme příložkou, kterou přišroubujeme na nosič pohonu VM50. Při uchycení nosiče 
pohonu k rámu odpojovače je nutné dbát na to, aby se spojovací segment neotíral o výřez na nosiči. 
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• Uchycený nosič, je přípraven pro vsunutí přenosového oddílu pohonu VM50 (3). Přenosový oddíl vsuneme 
zepředu do výřezu s narážkou – tak, aby narážka se šrouby byla až za narážecím plechem. Takto vložený 
přenosový oddíl zasuneme na vyčnívající hřídel (cca 25 mm) a spojíme přiloženými šrouby ke 
spojovacímu segmentu. Dotahovat je třeba rovnoměrně, aby se zabránilo vzpříčení hřídele v segmentech.  

• Po dotažení spojovacích šroubů, nasuneme na čepy hřídele s pákou (u motoru) a čepu přenosového 
segmentu spojovací tyč. Zachováváme pořadí podložek, kvůli vymezení vůlí.  

 
• Po propojení čepů dotáhneme narážku na doraz zapnuté polohy – natočíme narážku, tak aby se dotýkala 

čepu na plechu nosiče pohonu VM50 a následně ji dotáhneme, tak aby neuhýbala. Narážku nasuneme 
tak, aby mezi dorazem chodila výřezem pro chod 90°. 

 

• Samotný chod odpojovače nastavíme pomocí páky nouzového ručního ovládání, která slouží jako 
mechanický spojovací člen mezi motorovým pohonem a hřídelí odpojovače. Nastavení probíhá v zapnuté 
poloze odpojovače – nože musí být kompletně dojety v zapnuté poloze. Páku natočíme do takové polohy, 
aby přenosový čep zapadal do výřezu přenosového segmentu.  

• Při nastavení je potřeba vzít v potaz vymezení vůlí mechanizmu a nastavit páku s určitým předpětím. 
Z toho důvodu pákou lehce natočíme směrem do vypnuté polohy (čep bude na hraně/špičce výřezu 
v přenosovém segmentu). V této pozici páku dotáhneme. 

 
• Vyzkoušíme ovládání odpojovače pomocí páky ručního nouzového ovládání. Odpojovač musí plně 

dosahovat koncových poloh. Poznámka: při ručním nouzovém ovládání nemusí čep při pohybu zpět do 
zapnuté polohy vlivem přepětí plně zaskočit do výřezu v přenosovém segmentu. 
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• Na závěr zapojíme motorový pohon na zkušební skříňku a vyzkoušíme chod elektricky. Odpojovač musí 
plně dosahovat koncových poloh a v těchto polohách nesmí docházet k nadměrnému pnutí. Pokud je pnutí 
do zapnuté polohy příliš velké, je nutno znovu nastavit páku nouzového ručního ovládání. 

• Po konečném odzkoušení dotáhneme páku nouzového ručního ovládání momentem 85 Nm. 

3. Montáž a nastavení pomocného spínače 

• Oddíl pomocného spínače připevníme dodanými šrouby do děr po původním pomocném spínači. 
• Nový pomocný spínač je již nastaven pro signalizaci obou koncových poloh. Při montáži je nutno pouze 

natočit jeho hřídel do požadované polohy.  
• Připevníme pomocný spínač, táhlo pomocného spínače spojíme s páčkou původního pomocného spínače 

na straně u hřídele přístroje. Vyzkoušíme signalizaci. Pokud není nastavena dle potřeby, na hřídeli 
spínače povolíme páku, abychom mohli volně otáčet hřídelkou spínače.  

 

• Uvedeme přístroj do zapnuté polohy a v tento moment natočíme hřídelku spínače tak, aby spínač 
signalizoval zapnutou polohu – sudé (spínací) kontakty pomocného spínače. V této poloze dotáhneme 
páku na hřídelce spínače. Na straně odpojovače zajistíme závlačkou. 

• Uvedeme přístroj do vypnuté polohy. Při přechodu by signalizace neměla signalizovat. Při uvedení 
přístroje do vypnuté polohy by měly signalizovat liché (rozpínací) kontakty pomocného spínače. V případě 
potřeby je nutno upravit chod na rameni páčky pomocného spínače u hřídele přístroje nebo provést 
natočení vaček pomocného spínače. 

 
 

Zapojení pomocných spínačů 
Svorky kontaktů pomocných spínačů se označují čísly podle pořadí a druhu kontaktů: 

11

12Pořadí kontaktu
(číslo komory)

Druh kontaktu
(kontakt rozpínací) 23

24Pořadí 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: 

4.
 k
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ta

kt
   

sp
ín

ac
í

1.
 k

on
ta

kt
ro

zp
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í

Pomocný kontakt o osmi kontaktech,
4 spínací + 4 rozpínací

Pomocný kontakt o osmi kontaktech,
3 spínací + 5 rozpínací

VN
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kt
př

ís
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Jištění motorových pohonů 
K jištění motoru pohonů VM50 musí být použity jističe s charakteristikou M. 

Pro napětí 230V AC (220 V DC + usměrňovač) se doporučují trojfázové motorové spouštěče na střídavý proud. 
Například: 

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

 
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. 

 
 

Doporučené schéma připojení pohonů VM50 230 V AC 
(motor 220 V DC + usměrňovač) 
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Schéma zapojení pohonů VM50 230 V AC (motor 220 V DC + usměrňovač) 

 
 

 

Údržba 
Motorové pohony VM50 jsou bezúdržbové. Pohyblivé mechanické díly jsou namazány stabilními mazivy, která 
zaručují jejich spolehlivý provoz pro celou dobu životnosti. 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 spínacích cyklů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny.  DRIBO 08/2017 


