
 
Vnitřní odpínač s pojistkami 
M 3007 

trojpólové provedení 
jmenovité napětí 25 kV 
jmenovitý proud 400 A 
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Vnitřní odpínač s pojistkami, typ M 3007 
• podpěrky z cykloalifatické pryskyřice 
• spínací komory s hlavním a opalovacím kontaktem 
• vybavovací mechanizmus s mžikovým vypínáním 
• kontaktní držáky pro výkonové pojistky vn s kolíkovou spouští podle ČSN EN 60 282-1, typ "střední" 

(vybavovací síla 80N) pro třípólové vypnutí při přetavení jedné pojistky 
• izolační hladina podle ČSN EN 62271-1 
 
 

Řez horní spínací částí 
1. připojovací praporec 
2. spínací komora 
3. zhášecí komora se zhášedlem 
4. opalovací kontakt 
5. vodící pouzdro pro opalovací kontakt 
6. vybavovací páka 
7. vybavovací čep 
8. upevňovací třmen pojistky 
9. pojistka s vybavovacím kolíkem 
10. pojistkový držák 
11. pohyblivá konzola 
12. roubík hlavního kontaktu 
13. hlavní kontakt 
14. podpěrka z cykloalifatické pryskyřice 

 
 

Technické údaje 
jmenovité napětí Ur kV 25 
jmenovitý proud  Ir A 400 
jmenovitý dynamický proud Ip kA 35 
jmenovitý krátkodobý proud Ik kA 14 
jmenovitý vypínaný proud (20 x) ILn20 A 200 
vypínaný proud zátěže (200 x) IL200 A 40 
maximální vypínaný proud (3 x) IL3 A 400 
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1) Šroub s šestihrannou hlavou a podložkami 
 
 

Jmenovité napětí 
kV obj.číslo a b c d f ≈g ≈h H p s w x/y Hmotnost 

kg 
25 721 56111 350 665 750 780 740 710 519 318 275 475 430 545 75,0 

 
Vnitřní odpínače Driescher s pojistkami typ M 3007 jsou vzhledem ke svým malým prostorovým nárokům předurčeny pro použití 
při stavbě trafostanic vn. 
Paralelně propojené pohyblivé konzoly (11) se dvěma zhášecími komorami v sérii pro každý pól vykazují velké rezervy při 
vypínání (např. při Um= 25 kV, I20= 200 A, max. vypínaný proud IL3= 400 A).  
Při výměně pojistek je pohybová část ve vypnutém stavu blokována proti zapnutí. Ovládání pákou nebo ručním pohonem. 
 
Vybavení na přání zákazníka: 
• zabudovaný uzemňovač, pomocný spínač do 8 kontaktů na hřídeli odpínače, nebo pohonu. 
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Doporučené kombinace pojistkových odpínačů a VN pojistek pro ochranu 
distribučních transformátorů podle ČSN EN 62271-105 

Pojistkové odpínače řady M 3007 jsou trojpólové vnitřní spínací přístroje určené pro distribuční sítě. Jejich 
výhodou je kombinace VN odpínače, schopného vypínat proudy až do výše svého jmenovitého proudu,  
a VN pojistek, schopných přerušit poruchový proud a současně mechanicky vypnout odpínač ve všech pólech. 
Tím může být realizována spolehlivá, jednoduchá a cenově velmi příznivá ochrana distribučních transformátorů, 
která by se jinak musela zabezpečit výkonovým vypínačem. Navíc je možné odpínače doplnit spouští, která může 
být vybavována dalšími ochrannými prvky, jako např. tepelným relé nebo Buchholtzovým relé. 

Pro vypínání transformátorů od určitého jmenovitého výkonu je však třeba odpínač doplnit retardérem, který 
zajistí krátkou prodlevu mezi vybavením pojistky a vypnutím odpínače. Při stanovení potřeby retardéru a správné 
velikosti pojistek je třeba postupovat podle následující tabulky. 
 

Jmenovité napětí 
kV 

Jmenovitý 
výkon transformátoru 

kVA 
Typ odpínače Jmenovitý proud 

VN pojistek 
M 3007 min. A max. A 

25 

50 Ano 6,3 6,3 
80 Ano 6,3 6,3 
100 Ano 6,3 10 
125 Ano 10 16 
160 Ano 10 20 
200 Ano 16 20 
250 Ano 16 25 
315 Ano 20 25 
400 Ano 25 31,5 
500 Ano 25 40 
630 Ano 31,5 50 
800 Ano 40 50 

1000 Ano 50 63 
1250 Ano 63 
1600 Ne 80 
2000 Ne 100 
2500 Ne 125 
3150 Ne Vypínač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.  DRIBO 08/2018 


