
 
 
Návod k montáži, obsluze a údržbě 
vnitřních pojistkových spodků 

jednopólové a trojpólové provedení 
jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kV 
jmenovitý proud do 200 A 
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Vnitřní pojistkové spodky 

Odpovídají normě ČSN EN 62271-1 a jsou určeny pro osazení pojistkami podle ČSN EN 60282-1 od 2 do 200 A, 
pro napětí 12, 25 a 38,5 kV. 

Jejich výhodou jsou malé rozměry a nízká hmotnost. 

Trojpólové pojistkové spodky mohou být vybaveny mechanizmem pro dálkovou signalizaci vybavení pojistky. 

Základní rám je vyroben z ohýbaného ocelového plechu s povrchovou ochranou proti korozi žárovým zinkováním.

 
 

Manipulace a skladování 

Po obdržení zásilky pojistkový spodek pečlivě vybalte. Při vybalování zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy  
k poškození přístroje. Případná poškození ihned hlaste dodavateli. Po vybalení očistěte přístroj a příslušenství od 
zbytků obalového materiálu.  

Při manipulaci zvedejte pojistkový spodek pouze za základový rám, při skladování chraňte před poškozením, 
vlhkostí a znečištěním.  
 

 

Provozní podmínky 

Odpínač je určen pro normální provozní podmínky podle ČSN EN 62271-1, pro třídu „mínus 15, vnitřní“. 
Maximální hodnota teploty okolí je 40°C; teplotní průměr během 24 hodin nesmí přesáhnout 35°C. 
 

 

Montáž 

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

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

 
 

Funkční zkouška před uvedením do provozu  

Kontrola signalizace vybavení (pouze pojistkové spodky vybavené touto funkcí) 
Kontrola se prování buď zatlačením na pojistkový kontakt nebo zkušební patronou. Po zapůsobení musí 
pojistkový spodek signalizovat vybavení pojistky. Zkouška se provádí na všech třech pólech. 

 
 

Údržba 

Údržba se za normálních provozních podmínek provádí asi po 10 letech. V rámci údržby se provádí činnosti: 

Čištění  
- izolátory  
- izolační vybavovací táhlo signalizace vybavení 

Mazání 
- všechna ložisková místa signalizace vybavení ošetřete nástřikem mazacího oleje (sprej Omnigliss, nebo jiný 

sprej obsahující Molykote) 

Při přetavení pojistky doporučujeme provést výměnu pojistek i v ostatních fázích. 

 

 

 

 

 

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.  DRIBO 03/2011 


