
Vnitřní přepojovače 
pro trakční aplikace 
ITrp 3-630/20 
 
jedno- a dvoupólové provedení 
jmenovité napětí 3 kV DC 
jmenovitý proud 630 A 



 

Všeobecně 
Přepojovače uvedené v tomto katalogu jsou 
jednopólové přepojovače DC vnitřního provedení pro 
pevná trakční zařízení.  

Jedná se o spínače kategorie I podle ČSN EN 
50123-3, třídy provozu I podle ČSN EN 50329. Jsou 
určeny pro montáž do vnitřních rozvodných zařízení 
a rozvaděčů a slouží pro přepojování systémů pod 
napětím. 

Proudovodné díly jsou vyrobeny z galvanicky 
postříbřené mědi. Průřezy proudovodných částí 
dimenzované s dostatečnou rezervou a příznivé 
kontaktní tlaky pružin vyrobených z nerezové oceli 

vytváří předpoklady pro bezchybné spínání i po 
mnohaletém provozu.  

Ocelové díly jsou proti korozi chráněny zinkováním. 

Každý přepojovač je vybaven uzemňovací svorkou.  

Přepojovače je možno vybavit spínači pro signalizaci 
stavu (S na konci v typovém označení). 

Přepojovače přístroje vybaveny motorovým 
pohonem. Motorové pohony mohou být dodávány na 
jmenovitá napájecí napětí 48 V, 60 V, 110 V  
a 220 V DC a dále 230 V AC. Toto provedení je 
vybaveno i signalizačním spínačem. 

 

 

Provozní podmínky 
Přístroje jsou určeny pro použití za normálních 
provozních podmínek, definovaných normou  
ČSN EN 60721, resp. ČSN EN 50123-1.  

Zařízení jsou vhodná pro použití v nadmořských 
výškách do 1400 m. Při použití ve výškách nad 1400 
m je třeba příslušným způsobem upravit jmenovitou 
izolační hladinu přístroje.  

Podle výše uvedených norem platí následující mezní 
hodnoty pro teplotu okolí:  
• minimální teplota okolí:    – 25 °C,  
• maximální denní průměrná teplota okolí: + 35 °C,  
• absolutní maximální teplota okolí:  + 40 °C. 

 

 

Technické údaje ITrp 3-630/20 
jmenovité napětí Un 3 kV DC 
jmenovitý proud INe 630 A 
jmenovité napětí zařízení UNe 3,6 kV 
jmenovité izolační napětí UNm 4,8 kV 
jmenovité impulzní výdržné napětí proti zemi UNi 30 kV 
jmenovité impulzní výdržné napětí v odpojovací dráze UNi 36 kV 
úroveň napěťové odolnosti při průmyslovém kmitočtu proti zemi Ua 14 kV 
úroveň napěťové odolnosti při průmyslovém kmitočtu v odpojovací dráze Ua 16,8 kV 
krátkodobý výdržný proud INcw 20 kA 
mechanická trvanlivost  10000 cyklů 
hmotnost (jednopólové / dvoupólové provedení) m 20 / 34 kg 

 

 

Objednací číslo 
ITrp 3-630/20-M jednopólové provedení, motorový pohon, signalizace stavu 7350000x 
ITrp 3-630/20-2-M dvoupólové provedení, motorový pohon, signalizace stavu 7351000x 

 

Znak x v objednacím čísle značí napětí motorového pohonu. 
 
x = 0 .. 48 V DC 
x = 1 .. 60 V DC 
x = 2 .. 110 V DC 
x = 3 .. 220 V DC 
x = 4 .. 230 V AC 
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ITrp 3-630/20-M – jednopólové provedení 

 
 

 

ITrp 3-630/20-2-M – dvoupólové provedení 

 
 

 

Vyobrazení ITrp 3-630/20... – jedno- a dvoupólové provedení 

 
 

 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny. DRIBO 03/2012 


