
 

 
Návod k montáži, obsluze a údržbě 
pro rekonstrukci rozvaděče  
ČD – Česká Třebová 

s odpínačem H 27 
s motorovým pohonem SPN 
jmenovité napětí 12 kV 
jmenovitý proud 630 A 
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Všeobecné informace 

Rekonstrukce rozvaděče spočívá ve výměně 
stávajících odpínačů za nové odpínače typu H 27 
EK nebo H 27 SEA, které odpovídají ČSN EN 
62271-1 a ČSN EN 62271-103. Odpínače je možné 
dodat s uzemňovačem nebo bez uzemňovače. 

Při rekonstrukci je také provedena výměna 
motorového pohonu, nosných traverz, na přání 
zákazníka pak výměna přípojnic a odboček. 

Rekonstrukce rozvaděče se provádí podle výkresu 
číslo 20-5148. 

 

 

Demontáž stávajícího a montáž nového přístroje 

Odpojíme vývody a ze skříně vymontujeme starý 
spínací přístroj. Hlavní přípojnice a odbočky 
zůstávají na místě nebo se v případě potřeby 
vymění. Dle výkresu k zadní části rámu přivaříme 
nosné traverzy s maticemi (pozice 6) a na levou 
stranu příčku s maticemi (7) a držák s maticí (8). 

K horní části rámu skříně přivaříme zemnící můstek 
(není součástí dodávky). Svary a okolí očistíme 
drátěným kartáčem a natřeme barvou. Na nové 
traverzy přišroubujeme spínací přístroj typu H 27.  

Přístroj je nastaven ve výrobním závodě a nesmí 
být bez vědomí dodavatele přestavován. 

 

 

Montáž přístroje s motorovým pohonem 

Motorový pohon s držákem (pozice 1) a prodloužení 
hřídele (2) zakolíkujeme pomocí kolíků (27,29). 
Tento celek (dále pohon odpínače) nasuneme do 
kuželové převodovky na přístroji a přišroubujeme  
k příčce a držáku (7, 8). Nyní zkusíme přístroj 
zapnout ruční pákou (páka musí být zasunuta na 
doraz). Vyzkoušíme manipulaci s přístrojem.  

Před případnou montáží přípojnic a odboček je 
nutno v případě potřeby upravit jejich délku, dále 
pak označit a vyvrtat otvor 13 pro připojení 
k přístroji. Pak je možné přípojnice namontovat.  

Uzemníme přístroj pomocí zemnícího bodu.  

Po elektrickém zapojení musíme nastavit vačky na 
výstupu z převodovky a koncové spínače pro 
zapnutý a vypnutý přístroj. Oba koncové spínače 
jsou přišroubované společně na podložce, kterou se 
dá pohybovat směrem k vačkám. Koncové spínače 
ustavíme tak, aby vačka při otáčení spolehlivě 
spínač zapnula nebo vypnula a polohu zajistíme 
dvěma šrouby M6.  

Druhá vačka směrem od převodovky pohonu  
a koncový spínač (S2) jsou určeny pro hlášení, že 

přístroj je zapnut. Ruční pákou zapneme přístroj a 
páku podržíme v krajní poloze zapnuto. Pak vačku 
nastavíme tak, aby při otáčení ve směru hodinových 
ručiček koncový spínač vypnula. Vačkou ještě 
pootočíme stejným směrem asi o 3mm na obvodu. 
Vypnutí motorového pohonu nastane dříve než 
přístroj dojede na doraz. V této poloze vačku 
zajistíme stavěcím šroubem M6.  

Stejným způsobem nastavíme první vačku  
a koncový spínač (S1), který je určen pro polohu 
vypnuto. Nyní přístroj nastavíme do mezipolohy  
a zkusíme ho zapnout a vypnout. Souhlasí-li směr 
otáčení motoru a vypnutí v krajních polohách, 
přístroj několikrát zapneme a vypneme.  

Pak do hřídele pohonu nasuneme šestihranný 
značkovač (č.v. 49-0271), kterým označíme střed 
na dveřích a pomocí vrtáku do plechu vyvrtáme díry 
15, 40. Vyvrtané otvory dotvarujeme pilníkem  
a odjehlíme. Dle potřeby upravíme pletivovou 
zábranu. Nakonec nalepíme na příslušná místa 
přiložené samolepící štítky. 

Připojíme přístroj na stávající přípojnice 
(prodloužení odboček není součástí dodávky). 
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Schéma zapojení pro stejnosměrné napájecí napětí 

 
 

 

Zapojení svorkovnice motoru 

 

 

 

Potřebné speciální nářadí 

 Vrták do plechu 15 a 40 nebo ruční hydraulická děrovačka 
 Kleště na trhací nýty 4 
 Kleště na pojistné kroužky 
 Šablona (šestihranný značkovač) č.v. 49-0271 
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Údržba 

Provádí se po cca 10 letech provozu a může ji provádět pouze servisní skupina firmy Dribo, spol. s r.o. nebo 
pracovní skupina vyškolená firmou Dribo, spol. s r.o. 

Prováděné činnosti: 
 Čištění rozvaděče včetně přípojnic 
 Přezkoušení mechaniky pohonu, namazání ložisek a kloubů 
 Kontrola utažení šroubových kontaktních spojů 
 Optická kontrola stavu skříně 
 Kontrola dveřních zámků 
 Zkouška mechanické funkce 

Údržba odpínačů H 27 se řídí samostatným návodem k montáži, obsluze a údržbě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny.  DRIBO 07/2014 


