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Venkovní odpínače 
Fla 15/60 E, Fla 15/97 E, 
DRIBO Flb E a DRIBO Flc E 

trojpólové provedení 
pro montáž na příhradový stožár 
jmenovité napětí 25 a 38,5 kV 
jmenovitý proud 400 a 630 A 
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Venkovní odpínače Fla 15/60 E, Fla 15/97 E, DRIBO Flb E a DRIBO Flc E 

Venkovní odpínače firmy DRIBO, spol. s r.o. již řadu 
let přímo v provozu dokazují svou vysokou 
spolehlivost a provozní bezpečnost ve venkovních 
sítích vn. Mechanická životnost byla ověřena na 
5000 cyklů zapnutí a vypnutí.  

Odpínače vyhovují následujícím normám: ČSN EN 
62271-1 a ČSN EN 62271-103. Použité podpěrné 
izolátory vyhovují oblasti stupně znečistění IV podle 
ČSN 33 0405. 

Sestavy E určené pro montáž na příhradové stožáry 
se skládají ze základového rámu a tří jednopólových 
jednotek odpínačů navzájem propojených táhly. 

Spínání u odpínačů Fla 15/60 E probíhá v těsně 
uzavřené zhášecí komoře naplněné 
transformátorovým olejem SHELL.  

Do ovzduší nejsou vylučovány žádné zplodiny 
hoření. Proto splňují odpínače Fla 15/60 E 
nejpřísnější ekologické požadavky. Výrobce 
navíc nabízí možnost bezplatné ekologické 
likvidace použitých olejů. 

Odpínače Fla 15/97 E jsou osazeny vakuovými 
zhášecími komorami. 

Odpínače DRIBO Flb E jsou pro vypínání vybaveny 
zhášecími růžky. 

Odpínače DRIBO Flc E jsou pro vypínání vybaveny 
pružinovým zhášecím mechanismem. 

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

Základní svařované rámy jsou vyrobeny z ocelových 
profilů, jejichž tvar spolehlivě zaručuje dokonalou, 
na všech místech kontrolovatelnou povrchovou 
ochranu proti korozi žárovým zinkováním. Žárovým 
zinkováním jsou chráněny i hřídele odpínačů 
uložené v bronzových ložiskách a všechny ostatní 
ocelové díly včetně ověšení.  

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

Průřezy vodičů proudovodných částí jsou 
dostatečným způsobem dimenzovány. Příznivé 
kontaktní tlaky pružin vyrobených 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. 

Pro místní ovládání odpínačů jsou dodávány ruční 
pohony, pro dálkové ovládání motorové venkovní 
pohony.  

Hodnoty zkratové odolnosti jsou dodrženy s velkou 
rezervou.  

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 15/60 E po dobu 
dvaceti let bezúdržbové při použití ručního ovládání, pokud je použito motorové ovládání jsou zhášecí 
komory po dobu deseti let bezúdržbové. Na komory repasované u výrobce je poskytována další záruka. 
Repase probíhá výměnným způsobem. Odpínače typu DRIBO Flb E a DRIBO Flc E jsou bezúdržbové po 
dobu dvaceti let. 
 

 

Hodnoty výdržných napětí 

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

 

 

Klimatické podmínky 

maximální teplota °C + 40 
minimální teplota °C - 30 
maximální relativní vlhkost vzduchu % 100 
maximální tlak větru Pa (m/s) 700 (34) 
maximální tloušťka ledu nebo námrazy mm 20 
typická nadmořská výška m n.m. do 1000* 

 

* Použití ve vyšších nadmořských výškách konzultujte s výrobcem. 
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Technické údaje 

Fla 15/60 E  
jmenovité napětí  Ur kV 25 38,5 
jmenovitý proud  Ir A1) 400 / 630 400 /630 
jmenovitý krátkodobý proud  Ik kA 20 20 
jmenovitý dynamický proud  Ip kA 50 50 
jmenovitý zkratový zapínací proud  Ima kA2) 18 11 
jmenovitý vypínací proud při převážně činné zátěži  Iload A 630 400 
jmenovitý vypínací proud obvodu uzavřené smyčky  Iloop A 400 400 
jmenovitý vypínací proud nezatíženého transformátoru  Inltr A 53 10 
jmenovitý vypínací proud nezatíženého kabelového vedení  Icc A 20 20 
jmenovitý vypínací proud zemního spojení Ief1 A 56 40 

 

Fla 15/97 E  
jmenovité napětí  Ur kV 25 38,5 
jmenovitý proud  Ir A1) 400 / 630 400 /630 
jmenovitý krátkodobý proud  Ik kA 16 16 
jmenovitý dynamický proud  Ip kA 40 40 
jmenovitý zkratový zapínací proud  Ima kA2) 25 25 
jmenovitý vypínací proud při převážně činné zátěži  Iload A 630 630 
jmenovitý vypínací proud obvodu uzavřené smyčky  Iloop A 630 630 
jmenovitý vypínací proud nezatíženého kabelového vedení  Icc A 25  
jmenovitý vypínací proud zemního spojení Ief1 A 200 200 
jmenovitý vypínací proud nezatíženého kabelového  
a venkovního vedení v podmínkách zemního spojení 

Ief2 A 32 32 

 

DRIBO Flb E  
jmenovité napětí  Ur kV 25 38,5 
jmenovitý proud  Ir A1) 400 / 630 400 / 630
jmenovitý krátkodobý proud  Ik kA 20 20 
jmenovitý dynamický proud  Ip kA 50 50 
jmenovitý zkratový zapínací proud  Ima kA2) 16 3,15 
jmenovitý vypínací proud při převážně činné zátěži  Iload A 31,5 18 
jmenovitý vypínací proud obvodu uzavřené smyčky  Iloop A 31,5 16 
jmenovitý vypínací proud nezatíženého transformátoru  Inltr A 4 4 
jmenovitý vypínací proud nezatíženého kabelového vedení  Icc A 16 10 
jmenovitý vypínací proud zemního spojení  Ief1 A 40 15 

 

DRIBO Flc E  
jmenovité napětí  Ur kV 25 38,5 
jmenovitý proud  Ir A1) 400 / 630 400 / 630
jmenovitý krátkodobý proud  Ik kA 20 20 
jmenovitý dynamický proud  Ip kA 50 50 
jmenovitý zkratový zapínací proud  Ima kA2) 10 10 
jmenovitý vypínací proud při převážně činné zátěži  Iload A 35 18 
jmenovitý vypínací proud obvodu uzavřené smyčky  Iloop A 20 18 
jmenovitý vypínací proud nezatíženého transformátoru  Inltr A 8 4 
jmenovitý vypínací proud nezatíženého kabelu  Icc A 16 15 
jmenovitý vypínací proud nezatíženého vedení  Ilc A 16 15 
jmenovitý vypínací proud zemního spojení  Ief1 A 50 36 
jmenovitý vypínací proud nezatíženého kabelového  
a venkovního vedení v podmínkách zemního spojení

Ief2 A 21 18 
 

1) Přístroje 400 A a 630 A se liší pouze dodávaným příslušenstvím. Standardně je dodáváno příslušenství  
400 A, příslušenství 630 A na vyžádání. 

2)  Při dostatečně rychlém ručním ovládání 
 

 

Provedení odpínačů řady E 

Provedení odpínačů umožňuje jejich montáž na nové, tak i stávající příhradové stožáry (dodatečná montáž). 
Kotevní uchycení rámu odpínače je univerzální pro montáž na horní dříky příhradových stožárů o rozměrech 
600x600 a 700x700 mm (bez přírůstku rozměrů). 

Podle uspořádání vodičů venkovního vedení se rozlišují odpínače pro: 
 JV – jednoduché vertikální uspořádání, 
 DV – dvojité vertikální uspořádání, 
 PV – propojovací vertikální uspořádání, 
 uspořádání JV-stromeček, 
 uspořádání JV-trojúhelník. 
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Odpínače jsou sestaveny ze základní nosné ocelové konstrukce a tří jednopólových odpínačů Fla 15/60, Fla 
15/97, DRIBO Flb nebo DRIBO Flc, které jsou umístěny na koncích ramen základní konstrukce a jsou navzájem 
propojeny táhly. 

Stavitelné svěrné koncovky táhel umožňují přesné nastavení spínacích poloh jednotlivých odpínačů, což je 
důležité zejména při motorovém pohonu dálkového ovládání. 
 

 

Objednávání odpínačů, specifikační listy objednávky 

Provedení odpínače se objednává na základě specifikačního listu objednávky. Specifikační listy je možno 
stáhnout na našich internetových stránkách. 

Do specifikačních listů vyplňte typ odpínače, napětí, druh ovládání a další potřebné údaje. Pokud se jedná o nový 
příhradový stožár nebo je znám výrobce a typ stožáru, vyplňte i tyto údaje.  

Pokud není výrobce a typ znám (zpravidla při dodatečné montáži), je nutno odměřit rozměry stožáru a tyto vyplnit 
do posledního listu specifikace. Důležité rozměry jsou označeny *. K objednávce přiložte i fotografie stávajícího 
stožáru, nejlépe takové, které odpovídají pohledům na posledním listu specifikace. Odhadované rozměry uveďte 
v závorce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny.  DRIBO 05/2016 


