
 
Návod k montáži, obsluze a údržbě 
vnitřních vakuových vypínačů 
DRIESCHER 

trojpólové provedení 
jmenovité napětí 12, 25, 36 a 38,5 kV 
jmenovitý proud 630 až 2500 A 
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Manipulace a skladování 

Po obdržení zásilky vypínač pečlivě vybalte a zkontrolujte případná poškození během dopravy. Případná 
poškození ihned hlaste dodavateli. Po vybalení očistěte přístroj a jeho příslušenství od zbytků balicího materiálu. 

Při manipulaci zvedejte vypínač pouze za základový rám. Nikdy ne za vakuové komory. Při skladování chraňte 
vypínač před poškozením, vlhkostí a znečištěním.  

 
 

Provozní podmínky 

Vypínače jsou konstruovány na normální provozní podmínky podle ČSN EN 62271-1, třída „mínus 15, vnitřní“. 
Maximální hodnota teploty okolí je 40°C, průměr během 24 hodin je max. 35°C.  

Hodnoty izolační schopnosti jsou vztaženy k nadmořské výšce, což odpovídá normě VDE 0111. Při instalačních 
výškách do 1000 m n.m. je možno zanedbat snížení izolační schopnosti způsobené poklesem izolačních 
vlastností vzduchu. U instalačních výšek > 1000 m n.m. je třeba korigovat uvedené hodnoty jmenovitého 
krátkodobého výdržného střídavého napětí a jmenovitého napětí při atmosférickém impulzu (např. u nadmořské 
výšky 2000 m n.m. se sníží izolační schopnost vzdušné vzdálenosti na cca 0,8-násobek). 

 
 

Rozměry pro montáž 

 

 
jmenovité 
napětí kV 

jmenovitý 
proud A 

a b c d e f 

12 630 145 265 145 145 230 367 
12 1250 145 305 145 145 230 367 
12 1600 145 305 145 145 230 367 
12 2000 145 305 145 145 230 367 
12 2500 145 305 205 145 230 367 
25 630 245 365 245 360 330 367 
25 1250 245 405 245 360 330 367 
25 1600 245 405 245 360 330 367 
25 2000 245 405 245 360 330 367 

38,5 630 355 475 365 470 440 495 
38,5 1250 355 515 365 470 440 495 

 
 
 

 

Montáž 

Všechny vypínače jsou určeny pro svislou montáž.  

Při montáži do kobky nebo na podvozek je třeba splnit tyto podmínky:  
- Vypínače musí být namontovány na dostatečně stabilní konstrukci.  
- Vypínače je možno upevnit pomocí 8 děr na spodní a horní straně rámu. Vždy 2 díry jsou opatřeny 

zatahovacími maticemi.  
- Při dotahování vypínače nesmí dojít ke vzniku pnutí v základovém rámu. Případné nerovnosti je možno 

vyrovnat podložkami.  
- Při dotahování spojovacích šroubů (utahovací moment 70 Nm) zajišťujeme tyto násuvným nebo nástrčným 

klíčem v protipoloze. 
- Přípojnice při montáži upravíme tak, aby před upevněním ležely vodorovně a jejich otvory odpovídaly 

otvorům v připojovacích plochách vakuového vypínače.  
- Dotykové kontaktní plochy přípojnic a vakuového vypínače před sešroubováním pečlivě očistíme do kříže 

ocelovým kartáčem a zbytky otřeme čistým hadříkem tak, aby byly plochy kovově lesklé.  
- Kontaktní plochy ošetříme po očištění tenkou vrstvou kontaktní vazelíny (neobsahující kyseliny) a plochy 

hned potom sešroubujeme.  
- Pro připojení používáme šrouby a matice M12, třída pevnosti 8 a dále pružné prvky a podložky.  

Pozor!  
Aby se zabránilo působení otřesů na vakuové vypínače, které jsou způsobeny jinými prvky systému, doporučuje 
se nasunout mezi přívody vypínače a přípojnice pružné vložky. Tento požadavek platí především v případě, kdy 
díly přípojnic k sousednímu přístroji jsou velmi krátké (tyto pružné připojovací vložky jsou dodávány na přání).  

Uzemnění 
Pro uzemnění vypínače slouží označený otvor na horní straně rámu vypínače.  
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Blokování 

Elektrické a mechanické blokovací prvky slouží k tomu, aby zapnutí vypínače bylo možno provést pouze v době, 
kdy se střádačový pružinový pohon nachází minimálně v poloze 2, tedy aby bylo nastřádáno dost energie k 
zapnutí i vypnutí vypínače. Tím se zajistí, že při výpadku motoru nebo řídicího napětí je posledním spínacím 
krokem vždy vypnutí.  

U vypínačů instalovaných technologií zásuvných jednotek je třeba dbát na to, aby zasouvání podvozku do 
provozní polohy nebo na odpojovací vzdálenost bylo možno provádět pouze s vypnutým vypínačem  
a s vytvořeným konektorovým propojením.  

Blokování slouží zároveň k tomu, aby podvozek bylo možno vysunout z rámu pouze po uvolnění konektorové 
zástrčky z pole rozváděče.  

Mechanické blokování  
Pohony odpojovačů mohou být vybaveny mechanickou ochranou proti chybnému sepnutí. V tomto případě je 
zajištěno mechanické vzájemné blokování odpojovače a příslušného vypínače. Spínací poloha vypínače je 
snímána prvky, které blokují mechanické a elektrické zapnutí vypínače v případě, že se příslušný odpojovač 
nachází ve vypnutém stavu nebo v poruše. Navíc tyto prvky zabraňují ovládání odpojovače při zapnutím vypínači.  

Elektrické blokování  
Vypínače mohou být zařazeny do systému elektromagnetického blokování odboček nebo systémů. Při 
elektrickém blokování je na odpojovači nebo jeho pohonu instalován blokovací magnet, který je řízen pomocným 
kontaktem vypínače takovým způsobem, aby odpojovač bylo možno ovládat pouze při vypnutém vypínači. 
Vypínač je naopak blokován odpojovačem nebo jeho pohonem tak, aby jej bylo možno zapnout pouze v zapnuté 
poloze odpojovače. Pro tento případ musí být v pohonném mechanismu vypínače zajištěna možnost ručního 
zapnutí. 
 

 

Znázornění spouští 

 
 

  Ovládání střídavým proudem Ovládání stejnosměrným proudem 

Typ 
Jmenovitý 
proud (A) 

Jmenovité 
napětí (V) 

Příkon 
(VA) 

Obj. číslo 
Jmenovité 
napětí (V) 

Příkon 
(W) 

Obj. číslo 

Nadproudová spoušť (pracovní spoušť) 
ASA - - - - 12 56 772 04012 
ASA - - - - 24 56 772 04024 
ASA - - - - 48 88 772 04048 
ASA - - - - 60 56 772 04060 
ASA - 100/110 105 772 03110 110 57 772 04110 
ASA - 230 110 772 03220 220 50 772 04220 

Spoušť na podpětí (klidová spoušť) 
RSA - - - - 24 10 772 05024 
RSA - - - - 48 10 772 05048 
RSA - 100/110 19,5 772 05110 60 10 772 05060 
RSA - - - - 110 10 772 05115 
RSA - 230 19,5 772 05220 220 10 772 05225 

Nepřímá nadproudová spoušť 
WSA 0,5 - 18 772 06005 - - - 
WSA 1,0 - 18 772 06010 - - - 
WSA 5,0 - 18 772 06050 - - - 
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Motorové pohony 

Motory pohonného mechanizmu mohou být dodávány buď na střídavý, nebo na stejnosměrný proud. Maximální 
příkon je cca 200 W. Motory pracují v krátkodobém provozním režimu (S2). Tolerance napájecího napětí –15%; 
+10% UN.  
 
provozní napětí motoru odběr proudu spotřeba doba napínání motorový jistič 

V A W / VA S ..A A
110 AC 2,2 242 8,2 2,5 – 4  2,5 
230 AC 1,2 276 7,8 1 – 1,6 1,1 
24 DC 8,8 211 9,3 10 – 16  11,0 
48 DC 4,5 216 7,3 4 – 6,3  4,4 
60 DC 4,5 270 5,7 4 – 6,3  4,6 

110 DC 2,2 242 8,2 2,5 – 4  3,0 
220 DC 1,3 286 8,8 1 – 1,6  1,1 

 

 

Základní schéma zapojení 

 
 

Uvedené schéma je orientační. Schéma pro konkrétní aplikaci na vyžádání u dodavatele. 
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Uvedení do provozu 

Každý vypínač je od výrobce dodáván v nastaveném a odzkoušeném stavu. Přesto před uvedením do provozu je 
třeba překontrolovat bezchybnou funkci vypínače: 

- Očistíme vypínač a póly od nečistoty a prachu. Všechny izolační díly otřeme suchým hadříkem. 
Zkontrolujeme případná vnější poškození vypínače (ovládací vodiče, vakuové póly).  

- Klikou nastřádáme energii do střádací pružiny. Následně stlačíme tlačítko „1“ (ZAP / EIN) a pak tlačítko „0“ 
(VYP / AUS).  

- U vypínačů s podpěťovou spouští odstraníme aretační šroub.  
- Pro zkušební spínání s motorovým pohonem je třeba napřed připojit ovládací a signalizační vedení, podle 

zapojovacího schématu nalepeného na vnitřní straně krytu a podle zapojovacího schématu rozváděče.  
- Před uvedením vypínače do provozu zkontrolujeme veškeré druhy ovládání, jako např. manuální, nouzové 

manuální, elektrické dálkové, vypnutí vypínače ochrannými prvky či spouští. Provedeme kontrolu funkce 
pomocných spínačů. 

Pozor!  
Motor začne střádat energii ihned po připojení ovládacího napětí! 
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- Indikátor spínací polohy (10) dává informaci o tom, zda se vypínač nachází v zapnutém nebo vypnutém 
stavu.  

- Vypínač je možno zapnout nebo vypnout stlačením tlačítek (1) nebo (6). Ukazatel polohy střádacího 
mechanismu (5) udává, zda se vypínač nachází v nastřádaném stavu. Přitom poslední spínací operací je 
vždy vypnutí (kvůli případnému výpadku ovládacího napětí vypínače).  

- Ruční nouzové ovládání střádacího mechanismu (4) slouží pro opětné nastřádání energie v případě výpadku 
napájecího napětí pomocí kliky.  

- Celkový počet spínání vypínače se odečítá na počitadle (11). 

Pozor! 
Střádací pružinu natahujeme pouze originální ovládací klikou! 

 
 

Údržba 

Vakuové vypínače jsou velmi nenáročné na údržbu.  

Po každých 1000 spínacích cyklech je nutné ošetřit pružinový střádací mechanismus mazacím tukem (viz bod b). 
Kromě toho se doporučuje jedenkrát za rok provést vizuální kontrolu vypínače a to i v případě, že vypínač provedl 
za tuto dobu velmi málo sepnutí, při nízkém zatížení.  

Po 10 000 spínacích cyklech je třeba provést generální opravu (provádí výrobce).  

Nutnost kratších kontrolních nebo údržbových intervalů může nastat:  
- při umístění vypínače do agresivního prostředí, silně prašného prostředí, do vlhkých prostor atd.  
- při vysoké četnosti spínání  
- při vysokých spínaných výkonech  
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Kontrola, údržba, opravy 

Při údržbě dodržujeme následující body:  

a) Vakuové pólové jednotky, instalované na zadní straně, očistíme čistým a suchým hadříkem.  

b) Mazání střádací jednotky:  
- všechna ložiska a kloubová místa vypínací mechaniky, ovládací hřídel a ložiska spínací hřídele mažeme 

mazacím tukem Rivolta S.K.D. 4002. Obtížně přístupná místa mažeme sprejem Omnigliss,  
- závitová pouzdra, šnekový pohon domazáváme tukem Klüberplex BE31-102.  

c) Opal kontaktů uvnitř vakuové komory závisí v podstatě na počtu vypnutí zkratových proudů a proudech, 
které při tomto vypínání tečou vypínačem. Možný počet spínacích 
cyklů při jmenovitém zkratovém vypínacím proudu je 100 cyklů, při 
jmenovitém proudu 30000 cyklů (Ur = 12 a 25 kV), resp. 15000 cyklů 
(Ur = 38,5 kV). 

d) Kontrola vakua se provádí formou napěťové zkoušky (40 kV) na 
spínací vzdálenosti každého pólu u vypnutého vypínače. Pro zkoušení 
se používá zkoušeč vakua VIDAR firmy Programma-Electric GmbH. 

e) Přechodový odpor kontaktů v hlavní proudové dráze se měří 
zkušebním proudem 200 A DC. Povolené napěťové úbytky jsou dány 
výrobcem vakuových komor. Pokud by došlo k překročení povolených 
napěťových úbytků při měření, zapneme a vypneme několikrát po 
sobě vypínač naprázdno a následně opakujeme měření. Pokud při 
tomto opakovaném měření se znovu objeví překročení napěťových 
úbytků, nesmí být takový vypínač uvolněn pro další používání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. DRIBO 06/2016 
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