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Venkovní odpojovače  
pro trakční aplikace 
FTr 3-.../31,5 

jednopólové provedení 
jmenovité napětí 3 kV DC 
jmenovitý proud 2000 a 3150 A 
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Všeobecně 

Popisované venkovní spínací přístroje jsou 
konstruovány speciálně pro trakční aplikace. 
Vyhovují požadavkům norem ČSN EN 50123-1 a 
ČSN EN 50123-4. 

Odpojovače jsou dodávány ve variantě bez 
uzemňovače, s uzemňovačem nebo s izolovaně 
odděleným uzemňovačem. Pohon uzemňovače je 
spřažený s pohonem odpojovače. K uzemnění 
dochází automaticky při uvedení odpojovače do 
vypnuté polohy. Na přání zákazníka může mít 
uzemňovač také samostatné ovládání. U izolovaně 
odděleného uzemňovače je kontakt izolovaně 
oddělený od rámu přístroje. 

Každý přístroj je vybaven zemnicí svorkou. 
Odpojovač s izolovaně odděleným uzemňovačem je 
vybaven navíc samostatným připojovacím 
kontaktem uzemňovače. 

Proudovodné díly jsou vyrobeny z galvanicky 
postříbřené mědi. Všechny ocelové díly jsou žárově 
pozinkovány. Díky použití nerezových materiálů a 
povrchové ochraně má přístroj zvýšenou odolnost 
vůči korozi. Odpojovače jsou dodávány 
s podpěrkami z cykloalifatické pryskyřice. 

Pohon pro ovládání odpojovače je dodáván 
samostatně. 

Základní konstrukční části odpojovačů  
FTr 3-2000/31,5 a FTr 3-3150/31,5: 

1. Proudovodná dráha s kontakty a zhášecími 
růžky 

2. Izolátory 
3. Základový rám 
4. Uzemňovač (izolovaně  

oddělený) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní podmínky 

Přístroje mohou být používány v nadmořských 
výškách do 1000 m. Při použití ve výškách nad 
1000 m je třeba příslušným způsobem upravit 
jmenovitou izolační hladinu přístroje.  

Přístroje jsou určeny pro použití za normálních 
provozních podmínek, definovaných normou ČSN 
EN 62271-1.  

Podle této normy platí následující mezní hodnoty 
pro teplotu okolí:  
 maximální teplota okolí:  + 40°C, 
 24 hod. teplotní průměr: max + 35°C, 
 minimální teplota okolí:  – 40°C. 

 
 

Technické údaje 

 FTr 3-2000/31,5 FTr 3-3150/31,5
jmenovité napětí Un 3 kV DC 
jmenovitý provozní proud Ine 2000 A 3150 A 
jmenovité napětí zařízení UNe 3,6 kV DC 
jmenovité izolační napětí UNm 4,8 kV 
jmenovité jednominutové výdržné střídavé napětí 50 Hz proti zemi Ua 40 kV 
jmenovité jednominutové výdržné střídavé napětí 50 Hz v odpojovací 
dráze 

Ua 48 kV 

jmenovité impulzní výdržné napětí proti zemi UNi 125 kV 
jmenovité impulzní výdržné napětí v odpojovací dráze UNi 145 kV 
jmenovitý krátkodobý výdržný proud INcw 31,5 kA 
jmenovitá vypínací a zapínací schopnost  200 A 
třída použití dle ČSN EN 50123-4  kategorie I 
povrchová dráha izolátoru s 600 mm 
mechanická životnost  3000 x CO 
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Rozměrové nákresy odpojovačů FTr 3-2000/31,5 a FTr 3-3150/31,5 

Provedení bez uzemňovače Provedení s uzemňovačem Provedení s izolovaně odděleným uzemňovačem 

 

 
 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny. DRIBO 03/2016 


