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Venkovní vypínače Siemens 3AD 
Vypínače Siemens 3AD jsou určeny k použití na venkovních distribučních sítích VN.  

Vakuové reclosery 3AD v sobě kombinují nejnovější technologii spolu se spínáním ve vakuové komoře a 
elektronickým řízením. V těchto výrobcích jsou využívány zkušenosti nashromážděné po řadu desetiletí při 
návrhu vypínačů, vývoji ochran a projektování sítí. 

Reclosery Siemens splňují všechny požadavky na venkovní použití, podle norem IEEE C37.60, IEC 62271-111 a 
IEC 62271-1. 

 
 

Princip funkce recloseru 
Reclosery se používají v nadzemních vedeních nebo v rozvodnách. 
Podobně jako vypínače jsou schopny spínat normální provozní a také 
poruchové proudy. Jsou vybaveny senzory a řídicí jednotkou, která zajišťuje 
ochranné a řídicí funkce. Při dočasné poruše na vedení je recloser schopen 
až čtyřikrát vypnout a opakovaně zapnout a tedy zabránit dlouhodobému 
přerušení napájení ze sítě. 

V případě poruchy na síti recloser vypne a několikrát po sobě znovu zapne. 
Pokud se jedná na síti o dočasnou poruchu, zkrátí se tímto automatickým 
opakovaným zapínáním výrazně doba výpadku napájení.  

Cyklus vybavení (vypnutí) recloseru je možno nastavovat individuálně. 

 
 

Pracovní podmínky 
Recloser je navržen na normální provozní podmínky podle definice v IEC 62271-111/IEEE C37.60. Teplota okolí 
zde definovaná se pohybuje v rozmezí od –30 °C do +55 °C, včetně slunečního záření. 

Vakuový recloser Siemens je navržen pro prostředí s mimořádně silným znečištěním úrovně 4 podle IEC. 

Provedení 3AD úspěšně prošlo environmentálními testy ve zkušebně KIPTS. 

Udávané jmenovité výdržné napětí atmosférického impulzu, platí pro nadmořskou výšku 1000 m. Při instalačních 
výškách nad 1000 m je třeba izolační úroveň recloseru upravit podle výkresu v normě IEC 62271-1 

 
 

Manipulace a skladování 
Na balení jsou použity bedny ze zesílené lepenky. Na balení jsou uvedeny symboly, které představují pokyny pro 
bezpečnou přepravu a správné skladování. Všechno zboží musí být při přepravě na místo instalace řádně 
zajištěno.  

Zvláštní péči je třeba věnovat třífázové spínací jednotce pro jmenovitá napětí do 27 kV. Jednotka smí být 
uchycena pouze za vnější úchytku skříně a nesmí být přepravována ve stojaté poloze.  

Při přepravě musí být recloser ve vypnuté poloze. Při zvedání používejte zvedací oka. Při použití ocelových lan 
použijte dřevěné hranoly, které brání odírání lan o bedny, případně jejich přetržení.  

Samotný vypínač zvedejte pouze za oka pro to určená.  

Skladovací prostor by měl být řádně větrán, pokud možno bezprašný a suchý. Rozsah skladovacích teplot se 
pohybuje od -30 °C do +50 °C.  

Přístroje skladujte na vodorovném podkladě. Při přepravě i při skladování chraňte přístroje před poškozením. 
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Konstrukční prvky, montáž vypínače 

  
Vypínač 27 kV 3AD33 a 3AD34 

  
Vypínač 38 kV 3AD35 

 
 

Jednopólové provedení vypínače 27 kV 3AD13 
 
11 Skříň mechanismu pohonu 
12 Boční sekce s opěrnou patkou 
23 Parkovací patka 
25 Pól s vakuovou vypínací komorou 
26 Horní svorka 3/4" - 10 UNC 
27 Spodní svorka3/4" - 10 UNC 

15 Štítek 
16 Konektor pro ovládací kabel 
17 Konektor pro kabel snímače (volitelné 

příslušenství) 
18 Zemnicí svorka M12 (na zadní straně nebo 

držáku, podle modelu) 
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Vakuová zhášedla a póly vypínače 

Vakuové reclosery Siemens se opírají o zavedenou technologii, kterou firma Siemens vyvinula 
a zavedla do sériové výroby již před asi 40 roky – totiž vakuovou vypínací komoru. Ta je 
charakteristická svými vysokými parametry a spolehlivostí a je nepřetržitě vylepšována. 

Každá vakuová vypínací komora je zasazena do tuhého izolačního pólu, vyrobeného z 
cykloalifatické epoxidové pryskyřice, odolávající vlivům počasí. Provedení je malé a vysoce 
odolné proti vnějším vlivům. Vakuová vypínací komora je uvnitř pólu umístěna vertikálně. Má 
dlouhou životnost. Každý recloser obsahuje zabudovaný transformátor proudu. Pro směrovou 
ochranu nebo účely měření je možno do pólu instalovat také odporový napěťový snímač. Jeho 
přesnost je daleko vyšší než přesnost kapacitních děličů. 

 

Magnetický pohon 

Recloser je ovládán magnetickým pohonem, který aktivuje cyklus recloseru, tzn. realizuje během krátké doby 
větší počet spínacích operací. Pohon je bistabilní systém, blokovaný v koncových polohách permanentními 
magnety. V době mimo provoz neodebírají cívky magnetu žádný elektrický výkon. 

Skříň ovládacího mechanismu je vyrobena z pozinkované oceli, se speciálním nátěrem pro venkovní aplikace. 
Jako volitelná varianta je k dispozici skříň z nerezu. Kromě všech pohybů, tedy kinematiky, obsahuje skříň 
ovládacího mechanismu také indikátor spínací polohy a počitadlo mechanických operací.  

Třífázový recloser má skupinově ovládané spínací póly ve společné skříni pohonu. Jednofázový recloser má 
podobné konstrukční uspořádání. 

 

Mechanické blokování a indikátor stavu 

Recloser je možno vypnout manuálně. Zatažením za žlutou rukojeť dojde k 
vypnutí recloseru a současně k elektrickému a mechanickému zablokování této 
vypnuté polohy. Rukojeť zůstává vytažena a to znamená, že recloser se nachází v 
zablokovaném stavu. Měřící funkce zůstávají zachovány. 

Pro opětné zapnutí recloseru je třeba napřed rukojeť zatlačit zpět do provozní 
polohy a tím zrušit blokování. Pak je možno recloser elektricky zapnout řídicí 
jednotkou (kontrolérem). Mechanické zapnutí není možné. 

Mechanický indikátor spínací polohy recloseru je dobře viditelný ze země. 
Barevný indikátor je za tmy reflexní a reaguje na zábleskové světlo. Barevné 
provedení je následující ZAP: červená, VYP: zelená. 

Ze spodní strany je umístěno také počítadlo spínacích cyklů. 

 

Transformátory proudu 

Vakuový vypínač 3AD je vybaven jedním transformátorem proudu na každou fázi. Tyto transformátory jsou do 
konstrukce integrovány, jsou klasického typu a mají převod 800 nebo 400 nebo 200 A: 1 A, podle toho, jaká 
varianta je požadována v objednávce. Všechny transformátory proudu mají třídu přesnosti jisticího vinutí 5P20. 

Sekundární vodiče tohoto transformátoru proudu jsou připojeny k varistoru, který je součástí každého pólu ve 
spínací jednotce. Varistor chrání rozpojený obvod před vznikem vysokého napětí v případě, že ovládací kabel je 
odpojen a recloser přenáší zatěžovací proud. Varistory ve spínací jednotce nesmí být demontovány. 

Přenos signálu z transformátorů proudu do řídicí skříně probíhá po ovládacím kabelu.  

 

Silové připojení 

Pro připojení vypínače na vedení vysokého napětí jsou k dispozici dva různé způsoby svorkového zakončení, 
které je možno si objednat, a to přívody NEMA se dvěma otvory nebo svorníkové konektory. 

 

Senzory napětí (volitelné příslušenství) 

Vakuový vypínač 3AD je možno dále vybavit integrovanými odporovými snímači napětí (volitelné příslušenství). 
Snímače mají vysokou přesnost a používají se jak pro měřicí, tak také jisticí účely. Na výstupu transformátorů je 
sekundární signál 110 V/√3. Pro přenos signálu z napěťových senzorů do řídicí jednotky je použit samostatný 
kabel se speciálním stíněním. Díky němu je zachována vysoká úroveň přesnosti a zaručena ochrana proti rušení 
cizími signály.  

Sekundární vodiče senzorů napětí jsou připojeny k varistoru v každém pólu spínací jednotky. Varistor brání 
vzniku vysokého napětí na kabelu vedoucího od senzoru, a pokud by došlo k odpojení kabelu od senzoru v době, 
kdy spínací jednotka je v provozu poskytují varistory ochranu před vysokým napětí, a proto nesmí být odpojeny! 
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Obsluha 
Vypnutí vypínače 

Elektrické vypnutí je možné od ochrany, dálkově nebo místně tlačítkem z ovládací skříně. 

Při potřebě mechanického vypnutí tyčí vytáhněte blokovací páčku směrem dolů až do koncové polohy. 
Působením blokovacího mechanismu dojde k mechanickému vypnutí vypínače a k zajištění ve vypnuté poloze. 
Po celou dobu vytažení blokovací páčky nelze recloser elektricky zapnout, ani místně ani dálkově. 

Mechanický indikátor spínací polohy na vypínači ukazuje zelenou barvu, polohu VYP. Spínací úkon je ukončen. 

 

Zapnutí vypínače 

Elektrické zapnutí je možné dálkově nebo místně tlačítkem z ovládací skříně. 

Pokud je aktivní mechanické blokování, blokovací páčku musíte zcela zatlačit dovnitř. Pokud tak neučiníte, 
zůstane mechanismus vzájemného blokování i nadále v působnosti a bude bránit zapnutí vypínače. 

Mechanické zapnutí vypínače není možné. 

Mechanický indikátor spínací polohy na vypínači ukazuje červenou barvu, polohu ZAP. Spínací úkon je ukončen. 

 

 

Údržba 
Vakuový vypínač 3AD je během prvních 10 000 provozních cyklů bezúdržbový. Vypínač je však třeba pravidelně 
kontrolovat z hlediska jeho poškození. 

Součástí pravidelných kontrol jsou následující práce: 

Každých 12 měsíců během vizuální kontroly zkontrolujte: 
• Čisté a nepoškozené svorky. 
• Žádná koroze ani poškození kovových dílů a kabelů. 
• Žádné uvolněné díly, např. svorníky nebo přípoje. 
• Stabilní a nepoškozené zemní spojení. 
• Jasně čitelné štítky. 
• Nepoškozená a zajištěná ovládací skříň. 

Každých 12 měsíců proveďte funkční testy: 

• Kontrolér indikující bezchybný provoz pomocného napájecího zdroje, baterií a kondenzátorů 
(monitorování LED kontrolkami). 

• Bezporuchový provoz komunikačních modulů. 
• Provedení testu baterií nebo kontrola posledního testu baterií řídicí jednotkou (kontrolérem). 

Každé 4 roky proveďte testy ochranných funkcí: 

• Zkouška ochranné funkce prostřednictvím zařízení pro zavádění vnořeného proudu (injection equipment) 
do sekundární strany, v kombinaci s funkčním testem vypínače. 

• Funkční zkouška blokovací rukojeti. 
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Rozměrové výkresy 

 
Vypínač 27 kV 3AD33 a 3AD34 

 

 
Vypínač 38 kV 3AD35 

 

 
Jednopólové provedení vypínače 27 kV 3AD13 
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Vypínač Siemens 3AD 38 kV pro montáž na JB 
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Vypínač Siemens 3AD 38 kV pro montáž na PS 
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Sestava DOV s vypínačem Siemens 3AD na JB 

 
 
1. Vypínač Siemens 3AD 
2. Omezovače přepětí 
3. Tahový izolátor 
4. Skříň dálkového ovládání DOV 1111R 
5. Napájecí dvoupólový transformátor pro skříň 

DOV 
 

6. Propojovací kabel vypínače se skříní DOV 
7. Kabel pro napájení skříně DOV 
8. Anténa pro komunikaci GSM-GPRS 

(popřípadě radiovou síť) 
9. Odpojovač Flr (pro dosažení vyššího 

výdržného napětí při atmosférickém impulzu 
v rozpojené dráze, ze strany napájení) 

 

* Minimální vzdálenost instalace odpojovače Flr od připojení transformátoru nebo vypínače 
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Sestava DOV s vypínačem Siemens 3AD na PS 

 
 
1. Vypínač Siemens 3AD 
2. Omezovače přepětí 
3. Tahový izolátor 
4. Skříň dálkového ovládání DOV 1111R 
5. Napájecí dvoupólový transformátor pro skříň 

DOV 
 

6. Propojovací kabel vypínače se skříní DOV 
7. Kabel pro napájení skříně DOV 
8. Anténa pro komunikaci GSM-GPRS 

(popřípadě radiovou síť) 
9. Odpojovač Flr (pro dosažení vyššího 

výdržného napětí při atmosférickém impulzu 
v rozpojené dráze, ze strany napájení) 

* Minimální vzdálenost instalace odpojovače Flr od připojení transformátoru nebo vypínače 
 

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.  DRIBO 09/2019 


