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Venkovní odpínač 
Fla 15/97 

jedno- a trojpólové provedení 
jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kV 
jmenovitý proud 400 a 630 A 
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Venkovní odpínače Fla 15/97 

Venkovní odpínače Fla 15/97 se zhášením oblouku 
ve vakuu jsou nejen význačným přínosem pro 
uživatele svými vysokými technickými parametry, 
ale také pro životní prostředí. Navazují konstrukčně 
na osvědčený typ venkovních odpínačů Fla 15/60, 
vyráběných podle dokumentace firmy Driescher. 
Vnější přívody a ovládání zůstává stejné. Tyto 
odpínače již řadu let přímo v provozu ve venkovních 
sítích vn dokazují svou vysokou spolehlivost  
a provozní bezpečnost. V současnosti je v provozu 
více než 30 000 kusů venkovních odpínačů Fla 
15/60. 

Odpínače vyhovují normám: ČSN EN 62271-1, ČSN 
EN 62271-102, ČSN EN 62271-103. Použité 
podpěrné izolátory vyhovují oblasti stupně 
znečištění IV podle ČSN 33 0405. 

Jednoduchá a robustní konstrukce odpínačů Fla se 
vynikajícím způsobem osvědčila v klimaticky 
nejrůznějších oblastech.  

Základní svařovaný rám je vyroben z otevřených 
ocelových profilů, jejichž tvar zaručuje dokonalou, 
na všech místech kontrolovatelnou povrchovou 
ochranu proti korozi žárovým zinkováním. Žárovým 
zinkováním jsou chráněny i hřídele odpínačů 
uložené v bronzových ložiscích a všechny ostatní 
ocelové díly včetně ověšení.  

Všechny proudovodné díly jsou vyrobeny 
z galvanicky postříbřené elektrolytické mědi a tvoří 
bezesmyčkovou proudovodnou dráhu.  

Průřezy vodičů proudovodných částí jsou 
dostatečným způsobem dimenzovány a příznivé 

kontaktní tlaky pružin z nerezové oceli vytváří 
předpoklady pro bezchybné spínání i po 
mnohaletém provozu odpínače v extrémních 
provozních podmínkách a také při námraze.  

Odpínače jsou dodávány s podpěrkami 
z cykloalifatické pryskyřice. 

Odpínače mohou být dodávány se zabudovanými 
uzemňovači, s možností umístění na straně pevné 
případně pohyblivé podpěrky. Použití uzemňovačů 
je podmíněno použitím dvojitého, případně trojitého 
pohonu s robustním mechanickým blokováním 
zabraňujícím nesprávné manipulaci. Počet táhel 
a kyvných ložisek je patřičně znásoben. 

Pro ovládání odpínačů a uzemňovačů mohou být 
použity ruční, případně motorové venkovní pohony.  

Odpínače je možné vybavit zapouzdřenými 
pomocnými spínači (krytí IP 44) umístěnými přímo 
na rámu přístroje, čímž je zaručena spolehlivá 
signalizace zapnutí a vypnutí. 

Hodnoty zkratové odolnosti jsou dodrženy s velkou 
rezervou. Tyto hodnoty platí jak pro samotné 
odpínače, tak pro zabudované uzemňovače.  

Konstrukce odpínačů a kvalita použitých materiálů 
zaručuje nízké náklady na provoz a údržbu. 

Osvědčená konstrukce odpínačů, kvalita použitých 
materiálů a pečlivost při výrobě řídící se zásadami 
kontroly jakosti dle normy ISO 9001 zaručuje nízké 
náklady na provoz a údržbu. 

Za normálních pracovních podmínek jsou odpínače a zhášecí komory odpínačů Fla 15/97 GB po dobu 
dvaceti let bezúdržbové při použití ručního ovládání, pokud je použito motorové ovládání jsou zhášecí 
komory po dobu deseti let bezúdržbové. 
 
 

Technické údaje 

Fla 15/97  
jmenovité napětí  Ur kV 12 25 38,5 
jmenovitý proud  Ir A 400 / 630 400 / 630 400 / 630 
jmenovitý krátkodobý proud  Ik kA 16 16 16 
jmenovitý dynamický proud  Ip kA 40 40 40 
jmenovitý zkratový zapínací proud  Ima kA1) 25 25 10 
jmenovitý vypínací proud při převážně činné zátěži  Iload A 630 630 630 
jmenovitý vypínací proud obvodu uzavřené smyčky  Iloop A 630 630 630 
jmenovitý vypínací proud nezatíženého kabelu  Icc A 25 25  
jmenovitý vypínací proud zemního spojení  Ief1 A 200 200 200 
jmenovitý vypínací proud nezatíženého kabelového  
a venkovního vedení v podmínkách zemního spojení

Ief2 A 32 32 32 
 
1) Při dostatečně rychlém ručním ovládání 
Všechny uvedené hodnoty je odpínač schopen vypnout 2000x 
 

 

Hodnoty výdržných napětí odpínačů Fla 15/97 

jmenovité napětí kV 12 25 38,5 
jmenovité jednominutové krátkodobé výdržné střídavé napětí průmyslového kmitočtu  
za sucha i za deště 
proti zemi a mezi póly  kV 28 50 80 
v odpojovací dráze kV 32 60 90 
jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulzu
proti zemi a mezi póly  kV 75 125 180 
v odpojovací dráze kV 85 145 210 
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Popis funkce 
 

 

V zapnuté poloze je vakuová zhášecí komora, spolu 
se spínací mechanikou uloženou v pouzdru 
z izolačního materiálu, zapojena paralelně k hlavní 
proudovodné dráze, která je navržena na jmenovitý 
proud. Při vypnutí se napřed rozpojí hlavní kontakty 
a tím je průchod proudu převeden do paralelní 
větve, v níž je umístěna vakuová zhášecí komora 
a s ní sériově zapojený pomocný spínač. Tento 
sériový obvod je uspořádán jako ovládací vidlice se 
spínacími kladičkami tvaru půlmisky.  

Jakmile se hlavní kontakty od sebe vzdálí na 
dostatečnou vzdálenost, dochází k rychlému 
vybavení vakuové zhášecí komory a vypínací 
oblouk, hořící uvnitř zhášecí komory, je bezpečně 
přerušen při prvním průchodu proudu nulovou 
hodnotou. Následně se pak dalším pohybem 
kyvného izolátoru vytvoří viditelná odpojovací 
vzdálenost na odpínači. Vakuová zhášecí komora  
a rychlovypínací zařízení má mechanickou životnost 
minimálně 2000 sepnutí. Všechny díly hlavní 
proudové dráhy jsou postříbřeny. Vnější kovové díly 
rychlovypínací mechaniky jsou vyrobeny z nerezové 
oceli. 

 

Zaměnitelnost stávajících komor 

 

 

 

 

Pomocí adaptérů (Cu přípojnic) je možno dodatečně 
vybavit i zabudované odpínače řady Fla 15/60 
vakuovými spínacími komorami. Na obrázku je 
uveden odpínač Fla 15/60 po přestavbě na typ Fla 
15/97.  

Poznámka: u některých z řady dodávaných variant 
je nutno v takovém případě zaměnit i ovládací  
a kontaktní ramena na pohyblivých opěrkách.  
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Trojpólový venkovní odpínač Fla 15/97  

pro montáž na dřevěný a betonový sloup 
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1) šroub se šestihrannou hlavou, podložka, pružná podložka 
 

Ur [kV] Ir [A] p b d e  h k l 
hmotnost cca [kg]

bez uzem. s uzem.
12 400 / 630 700 600 1465 405 704 219 1530 110 115 
25 400 / 630 700 600 1465 405 774 215 1530 125 140 
25 400 / 630 1000 600 2065 405 774 215 2130 135 150 

38,5 400 / 630 1000 650 2065 455 884 265 2130 150 170 
 

 

Montáž závěsů, přiřazení propojovacích pásků, uspořádání pohonů a dovolené odchylky závěsů od přímého 
směru jsou stejné jako u venkovních odpínačů Fla 15/60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny. DRIBO 07/2014 


