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1  Úvodní ustanovení 
 

Vaše rozhodnutí používat vysokonapěťové spínací zařízení ALSTOM 

GRID znamená,  že jste  si vybrali  technicky  vysoce  pokročilý  výrobek,  

který v praxi prokázal svoji účinnost a spolehlivost. 

 
Celý   proces   vývoje   a  výroby   našich   vysokonapěťových   spínacích 

zařízení  je řízen systémem  managementu  jakosti certifikovaným  podle 

normy  DIN  ISO  9001,  systémem  ochrany  životního  prostředí 

certifikovaným podle normy ISO 14001 a systémem řízení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci certifikovaným podle normy OHSAS 18001. 

Pravidelné   audity   zajišťují,   že   naše   výrobky   a   služby   odpovídají 

vysokému standardu jakosti. 

 
Aby se zajistila optimální funkčnost (a využily veškeré výhody výrobku), 

řiďte  se  při  instalaci,  spouštění  a  provozu  přístroje  pokyny  v tomto 

návodu.  V případě  problémů  nebo  závad  na  přístroji  se  obraťte  na 

místního zástupce společnosti ALSTOM GRID. 

 
Tento návod popisuje instalaci, spouštění, provoz, kontrolu, údržbu a 

opravy. Další výtisky tohoto návodu jsou k dispozici u místního zástupce 

společnosti  ALSTOM GRID a pro jejich získání  je nutné uvést číslo 

návodu a identifikační číslo. 

 
Vysokonapěťová  spínací zařízení ALSTOM GRID jsou konkrétně 

konstruována pro dlouhé intervaly údržby. Provozní spolehlivost přístroje 

zajistí řádný servis  a  dodržování  pokynů  uvedených  v tomto  návodu.  

Společnost ALSTOM GRID nepřebírá  odpovědnost  za poškození  

způsobené  nedodržením pokynů uvedených v návodu. 

 
Tento dokument  a v něm popsaný  přístroj  mohou  být v zájmu  dalšího 

vývoje změněny bez předchozího upozornění. Ze specifikací, obrázků a 

popisů nelze vyvozovat žádné nároky. 
 

 
 
 

ALSTOM GRID Energietechnik 

GmbH High Voltage Products 

Lilienthalstr. 150 

34123 Kassel 

NĚMECKO 

Tel.:  +49 561 502-0 

Fax:  +49 561 502-2499 
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BEZPEČNOST 
 

 
 

2  Bezpečnost 
 

2.1  Bezpečnostní upozornění 

 
Provozovatel  vysokonapěťového  spínacího zařízení popsaného v tomto 

návodu musí zajistit následující: 

 
• aby  práci  na  vysokonapěťovém  spínacím  zařízení  prováděl  výlučně 

kvalifikovaný personál; 

• aby práce odpovídala elektrotechnickým předpisům a normám; 

• aby personálu provádějícímu práci byl znám tento návod včetně všech 

bezpečnostních upozornění a aby byl tento návod dodržován. 

Zaměstnanci   mohou   získat   nezbytnou   technickou   kvalifikaci   pro 

používání  zařízení,  když  absolvují  příslušné  školení  ve  společnosti 

ALSTOM GRID. 

 
Je nutné dodržovat pět bezpečnostních pravidel pro elektrotechniku: 

- Odpojit zařízení od napájení. 
- Nainstalovat bezpečnostní zařízení, aby nebylo možné napájení znovu 

zapnout. 

- Ujistit se, že zařízení není pod proudem. 

- Zařízení uzemnit a zkratovat. 

- Zakrýt nebo použít bariéry pro sousedící zařízení pod proudem. 

 
Tento  návod  obsahuje  konkrétní  bezpečnostní   symboly  a  označení 

takto: 

 
Nebezpečná situace, která povede k úmrtí nebo vážnému poranění. 

 
 
 
 

 
Nebezpečná  situace,  která  by  mohla  vést  k úmrtí  nebo  vážnému 

     poranění. 
 

 
 
 

Nebezpečná  situace, která by mohla vést k menšímu nebo středně 

      závažnému poranění. 

 
 
 

Situace, která by mohla vést k poškození  výrobku a/nebo okolního 

předmětu. 
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3  Manipulace s hexafluoridem sírovým 
 

Hexafluorid  sírový (SF6) je inertní plyn bez barvy a zápachu, chemicky 

neutrální, nehořlavý a asi pětkrát těžší než vzduch. Je netoxický a 
nepřispívá k řídnutí ozónu. 

 
Čistý plyn SF6  je fyziologicky pro lidi i zvířata zcela bezpečný. Díky své 

hmotnosti   však   může   vytlačit   vzduch   ve   špatně   větraných,   nízko 
položených   nebo   podzemních   prostorech   (např.   suterén,   kabelové 
kanály nebo servisní šachty). 

 
SF6  není klasifikován  jako nebezpečná  látka podle evropské  chemické 

legislativy. 

 
Nemá ekotoxický  potenciál  a nepřispívá  k ničení ozónové  vrstvy. Kvůli 

svému  vysokému  potenciálu  ke globálnímu  oteplování  (22.200)  může 
přispívat ke skleníkovému efektu, dojde-li k jeho uvolnění do atmosféry. 
Proto se SF6  nezbavujte ani jej jinak nevypouštějte do ovzduší a je-li to 

možné, snižujte související emise. 

 
Je-li  plyn  SF6   použit  k naplnění  elektrických  spínacích  zařízení,  musí 

odpovídat normě IEC 60376. 

 
Normy, kterými se řídí manipulace s SF6 

- IEC 60480 Předpis pro kontrolu a manipulaci s hexafluoridem sírovým 

odebraným z elektrického zařízení a specifikace pro jeho další použití. 

- IEC  62271-303  Manipulace  s  hexafluoridem  sírovým  (SF6)  a  jeho 

použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních. 

 
3.1  Bezpečnostní upozornění pro manipulaci s plynem SF6 

 
3.1.1  Vytlačení kyslíku 

 
Plyn   SF6    je  pětkrát   těžší   než   vzduch   a  může   se  shromažďovat 

v podzemních   nebo  špatně   větraných   prostorech,   dostane-li   se  ve 

větším  množství  do  pracovního  prostředí.  V takovém  případě  začne 

vytlačovat vzduch, což vede ke snížení dostupného kyslíku. Jestliže 

koncentrace    kyslíku   klesne   pod   16%   (IEC   62271-303),   existuje 

nebezpečí, že se pracovníci vyskytující se v okolních prostorech udusí. 

Toto   nebezpečí   je   obzvláště   silné   v případě   špatně   větraných   či 

nevětraných  podzemních  prostor, např. suterénů,  kabelových  kanálů a 

servisních šachet. 

 
3.1.2  Mechanická manipulace 

 
Pracovní   tlak   plynu   Plyn   SF6    ve   spínací   jednotce   je   vyšší   než 

atmosférický tlak vzduchu. Aby se předešlo nebezpečí poranění 
vyplývajícímu    z mechanického    poškození    pláště,   musí   pracovníci 

dodržovat  bezpečnostní  upozornění  uvedená  v příslušných  kapitolách 
tohoto návodu k použití. 
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3.1.3  Omrzliny 
 

Jestliže  dojde  k rychlému  úniku  stlačeného   plynu  SF6,  sníží  rychlá 

expanze jeho teplotu, která může klesnout hluboko pod 0°C. Osoba 
náhodně vystavená  proudu plynu může utrpět závažné omrzliny. Proto 
vždy při práci s prvky naplněnými plynem SF6 používejte ochranné brýle, 

kožené rukavice a příslušný pracovní oděv. 

 
 

-   V místnostech,  ve kterých  jsou umístěny  systémy  nebo zařízení 

         s plynem SF6, nejezte, nepijte, nekuřte ani neskladujte potraviny. 

-   Dbejte na to, aby při servisu (vyprázdnění,  plnění, otevírání nebo 

čištění)  na spínacím  zařízení  s plynem  SF6  bylo zajištěno  dobré 

větrání místnosti. 

-  Při provádění činnosti na prvcích naplněných plynem SF6 vždy 

používejte  ochranné  brýle, kožené rukavice  a příslušný  pracovní 
oděv,  aby  se  zabránilo  omrzlinám  způsobeným  náhodně 
uvolněným plynem. 
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3.2  Bezpečnostní upozornění pro manipulaci s použitým plynem SF6 

 
Plyn  SF6   používaný  v elektrickém  zařízení  může  obsahovat  produkty 

rozkladu   s toxickými   vlastnostmi,   byl-li   vystaven   vlivu   elektrického 

oblouku. Tyto produkty rozkladu mohou se mohou vyskytovat v plynném 
skupenství nebo jako prášek. 

I malé množství plynných produktů rozkladu jeví výstražné známky 

(například nepříjemný  štiplavý zápach, dráždění nosu, úst a očí), které 

umožní  lidem  včas  uniknout  na  bezpečné  místo.  Produkty  rozkladu 

v podobě prášku dráždí pokožku. 

 
 

-   V místnostech,  ve kterých  jsou umístěny  systémy  nebo zařízení 

         s plynem SF6, nejezte, nepijte, nekuřte ani neskladujte potraviny. 

-   Dbejte na to, aby při servisu (vyprázdnění,  plnění, otevírání nebo 

čištění)  na spínacím  zařízení  s plynem  SF6  bylo zajištěno  dobré 

větrání místnosti. 

-  Při provádění činnosti na prvcích naplněných plynem SF6 vždy 

používejte  ochranné  brýle, kožené rukavice  a příslušný  pracovní 
oděv,  aby  se  zabránilo  omrzlinám  způsobeným  náhodně 
uvolněným plynem. 

-   Práškové produkty rozkladu nepromíchávejte. 

-   Práškové   produkty   rozkladu   odstraňte   pomocí   průmyslového 

vysavače  vybaveného  filtrem.  Průmyslový  vysavač  musí 

odpovídat minimálně specifikacím pro třídu prašnosti L (lehká). 
-   Vyhýbejte  se  kontaktu  s pokožkou,  spolknutí  a  vdechnutí 

práškových  produktů  rozkladu  tak,  že  budete  dodržovat 

následující pravidla: 

-  Používejte  vhodný  ochranný  dýchací  přístroj,  například 

celoobličejový  respirátor  (plynovou  masku)  nebo  respirátor  a 

neprodyšné ochranné brýle, 

-  Používejte   prachuvzdorný   ochranný   oděv  (oděv  na  jedno 

použití). 

-  Používejte kožené rukavice nebo rukavice na jedno použití. 

-  Používejte kožené vysoké boty nebo boty na jedno použití. 

-  Po  dokončení   práce   umyjte   respirátor,   ochranné   brýle   a 

kožené   rukavice   vodou.   Vodu   zachyťte   a   samostatně   ji 

zlikvidujte. 
-  Po dokončení  práce  si důkladně  umyjte  celé  tělo mýdlem  a 

velkým množstvím vody. 

Kontaminovaný materiál, jako například 

- pevné produkty rozkladu, 

- použité sušicí prostředky, 
- pytle z vysavače obsahující práškové produkty rozkladu, 
- nebo ochranný oděv na jedno použití 
musí  být  neutralizován   a  zlikvidován   podle  předpisů  uvedených 

v IEC 62271-303 a místních nařízení. 
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3.3  Doprava na místo montáže 

 
Všechny údaje o tlaku jsou udávány v relativních hodnotách (pe). 

 
 

 
Póly jsou dodávány při tlaku plynu asi 0,03 MPa (pe) (0,3 bar) 

 
 

Prasknutí tlakových částí, například izolátorů či průchodek, může mít 

    za následek poškození majetku nebo poranění. 

Proto: 
-  Nepřesunujte póly, je-li tlak plynu vyšší než transportní tlak. 
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4  Dodané komponenty 
 

4.1  Rozsah dodávky (standardní) 
 

Dodávka každého vypínače obsahuje následující komponenty: 

 

 
 

1 Pružinový pohon 1x 

2 Pól 3x 

3 Krabice s příslušenstvím 1x 

4 Základní rám 1x 
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4.2  Rozsah dodávky (zvláštní příslušenství) 

 
Do rozsahu dodávky nespadají nosné konstrukce ani plyn pro vypínač. 

V případě zájmu lze tyto komponenty objednat samostatně. 



17 / 130 BA 246 (CZ) REV3 /REV1 ID 2 033 007  

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 

 
 

5  Přeprava a skladování 
 

5.1  Přeprava a manipulace 

 
 

Nesprávná  manipulace  s přepravními  jednotkami  může  vést 

    k vážnému poškození. 

Proto: 
-   Dodržujte značky a štítky s informacemi o manipulaci. 

-   Používejte zdvihací zařízení s odpovídající nosností. 

-   Nezdržujte se pod zavěšenou zátěží. 

Přepravní  jednotky jsou vybaveny značkami a štítky s informacemi  o 

manipulaci.  Typ   a  počet   závisí   na   typu   přepravní    jednotky. 

Manipulační   značky   podávají   informace   o   bezpečné   manipulaci 

s přepravními jednotkami a musejí být vždy dodržovány. 
 

 

 

Křehké 

 

Touto stranou 

nahoru 

 

Zde zavěsit 

 

Těžiště 

 

Nepoužívat 

vysokozdvižný 

vozík 

 

Použijte 

vysokozdvižný 

vozík 

 

Limit pro 

skládání na 

sebe podle 

hmotnosti 

 

Neskládejte na 

sebe 

 

Uchovávejte 

v suchu 

 

Uchyťte podle 

značení 

 

Nepoškozujte 

vrchní krycí 

vrstvu 
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Dřevo použité pro balení může být chemicky nebo tepelně ošetřeno, aby 

se zabránilo šíření dřevokazných  škůdců. Příslušná pravidla a značení 

jsou definována v zásadách Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin OSN 

(IPPC). 

 

Symbol IPPC: 

Ošetřený  dřevěný 

obal 
 

 
 
 
 

5.2  Skladování 

 
Obal  přepravní  jednotky  je  konstruován  pouze  pro  omezené  období 

skladování. 

 
Pro  skladování  v přepravním  obalu  platí  následující  období  začínající 

dnem expedice: 

- Skladování venku: max. čtyři měsíce 

- Skladování na suchém místě: max. šest měsíců. 

 
Pro skladování po rozbalení platí následující období a podmínky: 

- Skladování venku: neomezené. Pružinový pohon musí být v montážní 

poloze   a  protikondenzační   topná   jednotka   musí  být  připojena   a 

zapnuta. 

- Skladování na suchém místě: neomezené. 

 
 

V  závislosti  na  přepravních   podmínkách   může  být  pružinový  pohon 

    zabalený a zatavený ve fólii. Tím se zabrání proniknutí vlhkosti. 

Je-li fólie poškozena, musí být pružinový pohon skladován podle popisu 

výše. 
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6  Montáž 
 

6.1  Příprava pro montáž 

 
6.1.1  Dokumentace 

 
Pro montáž  a spuštění  jsou požadovány  následující  dokumenty,  které 

musejí být k dispozici v místě montáže: 

 
- Přepravní doklady 

- Návod k použití s přiloženým kontrolním protokolem 

- Rozměrový nákres vypínače 

- Schématický diagram vypínače 

- Protokol o kusové zkoušce vypínače 

 
6.1.2  Kontrolní protokol 

 
Kontrolní protokol je základní pomocný dokument pro montáž a spuštění 

a je přiložen k tomuto návodu jako barevná příloha. 

Provedení   jednotlivých   úkonů   či  kroků   musí   být   potvrzeno   podle 

kontrolního  protokolu.  U  některých  úkonů  je  nutné  také  zaznamenat 

naměřené hodnoty. 

 
Pro každý vypínač musí být vyplněn samostatný  kontrolní protokol. Po 

spuštění  musí  být doplněn  o datum,  jméno  oprávněné  osoby,  razítko 

společnosti a podpis (jasně čitelný). Jedna kopie musí být odeslána na 

následující adresu: 

 
ALSTOM GRID Energietechnik 

GmbH Service Center 

High Voltage Products 

Lilienthalstr. 150 

34123 Kassel 

NĚMECKO 

24-hodinová servisní linka: +49 01805-5003026 

Fax: +49 561 502-2774 

E-mail: 
checkliste.kassel@ALSTOM.com 

 

 

Kontrolní protokol je součástí dohody o záruce mezi zákazníkem a 

společností ALSTOM GRID Energietechnik  GmbH. V případě záručního 

nároku může být nárok omezen nebo odmítnut, jestliže se v archivu 

společnosti ALSTOM GRID Energietechnik GmbH nenachází příslušný 

vyplněný kontrolní protokol. 

mailto:te.kassel@ALSTOM.com
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Kontrolní protokol pro montáž a spuštění 

 

Údaje o vypínači 

Typ a sériové číslo: 

Zákazník: 

Pracoviště: 

Montáž 

Č. Prováděná činnost Kapitola 9 

1 Bezpečnostní upozornění byla pečlivě přečtena a pochopena 2.1  
2 Byla zkontrolována kompletnost materiálů zajištěných 

pracovištěm 
A2  

3 Byla zkontrolována dodávka, zda je kompletní a není 

poškozená 
6.4  

4 Byl zkontrolován transportní tlak SF6 v každém pólu 6.4.2  

5 Byla zkontrolována správnost sériových čísel komponentů 6.6  
6 Byly vyrovnány základní rám a nosné konstrukce 6.6  

7 Základní rám byl připojen k nosným konstrukcím 6.6  
8 Nosné konstrukce byly utaženy konečným momentem 6.6  

9 Byly nainstalovány úchyty pružinového pohonu 6.7  
10 Byl namontován pružinový pohon 6.8  

11 Byly nainstalovány póly 6.9  
12 Pól B byl vyrovnán a připojen 6.11  

13 Táhlo pohonu bylo připojeno k páce pohonu 6.11.1  
14 Táhlo pohonu bylo připojeno k pólu B 6.11.2  

15 Páka byla připojena ke spojovacímu táhlu pólu C 6.11.3  
16 Pól A byl vyrovnán a připojen 6.11.4  

17 Pól C byl vyrovnán a připojen 6.11.5  
18 Přepravní zámek byl odstraněn z pružinového pohonu 6.8  

19 Vysokonapěťové svorkové bloky byly namontovány 6.12  
20 Základní rám a nosné konstrukce byly uzemněny 6.14  
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Kontrolní protokol pro montáž a spuštění 

 
Údaje o vypínači 
Typ a sériové číslo: 
Zákazník: 
Pracoviště: 

Montáž 
Č. Prováděná činnost Kapitola 9 nebo 

hodnota 
1 Bezpečnostní upozornění byla pečlivě přečtena a pochopena 2.1  
2 Bezpečnostní upozornění pro manipulaci s plynem SF6 byla 

pečlivě přečtena a pochopena 
3  

3 Densostat byl elektricky připojen 7.1.1  
4 Pracovní body densostatu byly zkontrolovány 7.1.2  
5 Póly byly vizuálně zkontrolovány 7.2  
6 Trubky na plyn SF6 byly připojeny k pólům 7.3  
7 Plyn SF6 byl naplněn na jmenovitý tlak podle výrobního štítku 7.3  
8 Těsnění na trubkách na plyn SF6 bylo zkontrolováno pomocí 

detektoru netěsností SF6 
7.4  

9 Byl zkontrolován odpor protikondenzačního topení (v 

Ohmech) 
7.5  

10 Napájecí a řídicí kabely byly připojeny 7.6.1  
11 Přes dálkové ovládání bylo zařízení pětkrát vypnuto a pětkrát 

zapnuto 
7.6.2 s 

12 Byla změřena doba provozu střádačového motoru 7.6.3 µΩ 
13 Byl změřen přechodový odpor (> 100 A DC) 7.6.4 A  ms 

B  ms 

C  ms 
14 Byla zkontrolována doba zapínání [ms] 7.6.4 A  ms 

B  ms 

C  ms 
15 Byla zkontrolována doba vypínání [ms] 7.6.5  
16 Bylo zkontrolováno manuální zapnutí a vypnutí 7.6.6  
17 Byl zkontrolován systém blokování neúmyslného zapnutí 

(antipumping) 
7.6.7  

18 Bylo zkontrolováno blokování funkcí 7.6.8  
19 Byla zaznamenána hodnota na počítadle sepnutí 7.6.9  
20 Bylo odstraněno zkušební a měřicí zařízení   

 

Pošlete jednu vyplněnou a podepsanou kopii kontrolního protokolu na: 

ALSTOM GRID  Energietechnik  GmbH,  Service  Center,  High  Voltage  Products,  Lilienthalstr.  
150, 

34123 Kassel, Německo 

Fax: +49 561 502-2774, e-mail: checkliste.kassel@ALSTOM.com 
 

 
 
 

Místo  Datum  Razítko  Podpis 

mailto:checkliste.kassel@ALSTOM.com
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6.2  Materiál a zařízení zajištěná zákazníkem 

 
Materiál   a  zařízení,   která   nejsou   součástí   rozsahu   dodávky,   jsou 

uvedena v příloze. Patří mezi ně následující položky: 

 
- Nářadí 

- Zdvihací zařízení 

- Zkušební a měřicí zařízení 

- Materiály 

- Základny, kotevní šrouby a upevňovací prvky 

- Nosné konstrukce 

- Plyn pro naplnění vypínače 

 
Tyto materiály a zařízení musí zajistit pracoviště. 

 
6.3  Použití pomocných materiálů a dodávek 

 
Pomocné  materiály  a dodávky  potřebné  pro montáž  jsou expedovány 

v krabici s příslušenstvím. 

Podrobné   pokyny   pro   použití   potřebných   pomocných   materiálů   a 

dodávek,   například   maziv   a   blokovacích   přípravků,   jsou   uvedeny 

v příloze A2. Různé postupy jsou uváděny v návodu k použití zkratkami 

(např. L1 nebo S1), které jsou vysvětleny v příloze. 

 
6.4  Vybalení přepravních jednotek 

 
Zkontrolujte, zda jsou přepravní jednotky kompletní a nejsou poškozené. 

V případě  poškození  při  přepravě  ihned  informujte  dopravce  a svého 

autorizovaného zástupce společnosti ALSTOM GRID. 

 
 

 
 
Nesprávná  manipulace  s přepravními  jednotkami  může  vést 

    k vážnému poškození. 
Proto: 
-   Dodržujte značky a štítky s informacemi o manipulaci. 

-   Používejte zdvihací zařízení s odpovídající nosností. 

-   Nezdržujte se pod zavěšenou zátěží. 
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6.4.1  Základní rám 

 
• Jako  podpěru  pro  základní  rám  položte  na  zem  dva  čtyřhranné 

dřevěné špalíky. 

• Uchyťte  zdvihací  smyčku  k základnímu  rámu pomocí  dvou očkových 

šroubů  M16. K tomuto  účelu použijte  dva otvory umístěné  vzájemně 

diagonálně uprostřed základního rámu. 

• Zdvihněte  základní  rám z obalu a položte  jej na čtyřhranné  dřevěné 

špalíky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.2  Pól 
 

 
Póly  lze  vybavit  dvěma  různými  typy  izolátoru:  kompozitním  nebo 

porcelánovým. 

To znamená, že manipulace s nimi je různá. 

 
Tyto dva typy izolátorů lze identifikovat následovně: 

 
Kompozitní izolátory 

- Pružná stříška 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Olej a čistící přísady poškozují silikonový povrch izolátoru. 

    Proto: 
-  Čistěte  a myjte silikonové  stínění pouze pomocí  vody nebo 

isopropylalkoholu. 

 
Porcelánové izolátory 

- Pevná stříška 
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6.4.2a  Vybalení pólu s kompozitním izolátorem 
 

 
 

Při  připojování   zdvihací  smyčky  k silikonovému   povrchu  existuje 

    možnost poškození izolátoru. 

Proto: 
-  Uchyťte zdvihací  smyčku pouze k upevňovacím  bodům (na 

dolní přírubě izolátoru a na horní montážní destičce 

svorkového bloku). 

 
• Umístěte dva čtyřhranné dřevěné špalky na zem jako podpěry pro pól. 

Pól musí  být uložen  na nejnižší  a nejvyšší  přírubě  izolátoru  a mezi 

dřevěnými  špalky musí být odpovídající  mezera.  Stříšky  izolátoru  se 

nesmějí dostat do kontaktu se špalíky ani se zemí, a s ohledem k tomu 

je nutné zvolit rozměry špalíků. 

• Ke  spodní  přírubě  podpěrného  izolátoru  a  horní montážní  destičce 

svorkového bloku uchyťte smyčky a odpovídající zdvihací příslušenství 

(závěsné oko, očkový šroub nebo matici s okem). 

• Zdvihněte pól z obalu a položte jej na dřevěné špalíky. 

 

 

 
Kontakt se zemí může vést k poškození izolátorů. 

    Proto: 
-  Zvolte   dřevěné   špalíky   dostatečné   výšky   a  umístěte   je 

správně, abyste zabránili dotyku mezi izolátory a zemí. 
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6.4.2b  Vybalení pólu s porcelánovým izolátorem 

 
• Umístěte dva čtyřhranné dřevěné špalky na zem jako podpěry pro pól. 

Pól musí  být uložen  na nejnižší  a nejvyšší  přírubě  izolátoru  a mezi 

dřevěnými  špalky musí být odpovídající  mezera.  Stříšky  izolátoru  se 

nesmějí dostat do kontaktu se špalíky ani se zemí, a s ohledem k tomu 

je nutné zvolit rozměry špalíků. 

• Okolo izolátoru pod stříškou protáhněte smyčku. Druhý konec smyčky 

uchyťte do háku jeřábu. 

• Okolo izolátoru nad stříškou protáhněte smyčku. Druhý konec smyčky 

uchyťte do háku jeřábu. 

• Zdvihněte pól z obalu a položte jej na dřevěné špalíky. 

 

 

 
Kontakt se zemí může vést k poškození izolátorů. 

    Proto: 
-  Zvolte   dřevěné   špalíky   dostatečné   výšky   a  umístěte   je 

správně, abyste zabránili dotyku mezi izolátory a zemí. 
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Kontrola transportního tlaku plynu SF6 

 
Pro účely přepravy a skladování jsou póly naplněny plynem SF6. 

Transportní  tlak je asi 0,3 bar. Poškození  pólů může mít za následek 
únik plynu; v takovém případě unikne plyn z pólů ven. 

 
Před montáží zkontrolujte tlak plynu uvnitř pólů: 

• Sejměte ochranné víčko (2) z plynové spojky (1) a otočte jej tak, aby 

byla vnější strana víčka směrem ke spojce. 

• Pomocí otočeného ochranného víčka (2) krátce stiskněte talířový ventil 

(3) plynové spojky (1). Musíte slyšet plyn unikající z pólu. 

• Našroubujte ochranné víčko (2) plynové spojky (1) zpět na spojku (1). 

 
Jestliže   při   této   kontrole   nebude   unikat   žádný   plyn,   mohlo   dojít 

k poškození pólu. 

 

 
 

1 Plynová spojka - 

2 Ochranné víčko - 

3 Talířový ventil - 

 
6.4.3  Pružinový pohon 

 
Ponechte pružinový pohon v obalu, dokud nebudete připraveni na jeho 

montáž. Pružinový pohon nainstalujte ihned po jeho vybalení. 
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6.5  Předmontáž nosné konstrukce 

 
Každá  nosná  konstrukce  je uchycena  čtyřmi  kotevními  šrouby.  Každý 

kotevní  šroub  má  tři  matice  a  dvě  podložky.  Nosná  konstrukce  se 

vyrovná   pomocí   dvou   dolních   matic   a  zajistí   horní  maticí.   Jedna 

podložka se umístí mezi nosnou konstrukci a matici nad ní a jedna mezi 

nosnou konstrukci a matici pod ní. 

 
• Odstraňte horní matice (2) a podložky (3) z kotevních šroubů. 

• Našroubujte  spodní  matice  kotevního  šroubu  (2)  ,  dokud  nebudou 

těsně nad základnou. 

• Namažte závity kotevního šroubu podle L1. 

• Upevněte zdvihací zařízení (6) k nosné konstrukci (1) dvěma očkovými 

šrouby  M16  a  dvěma  závěsnými  oky.  K tomuto  účelu  použijte  dva 

otvory umístěné vzájemně diagonálně na horní desce. 

• Zdvihněte nosnou konstrukci a umístěte ji na čtyři kotevní šrouby. 

• Ručně našroubujte  co nejpevněji  horní podložky  (3) a matice (2) na 

kotevní šrouby. Více budou utaženy později, při vyrovnávání. 

• Odstraňte zdvihací zařízení (6). 

 

 
 

1 Nosná konstrukce 1x 
2 Matice, M24 12x 
3 Podložka, 24 12x 
4 Kotevní šrouby Zajištěné   v místě   montáže   zákazníkem 

(nekorodující   ocel  s minimální   pevností 

Rp 235 N/mm2) 
5 Základna Zajištěná v místě montáže zákazníkem 
6 Zdvihací zařízení - 
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6.6  Montáž základního rámu 

 
• Zkontrolujte sériové číslo základního rámu, které je umístěné na štítku 

přímo na základním rámu. 

• Ujistěte se, že sériové číslo souhlasí se sériovým číslem vypínače. 

• Odstraňte tři krycí desky (6) ze základního rámu. 

• Odstraňte táhla pohonu a spojovací táhla ze základního rámu. 

• Uchyťte  zdvihací  zařízení  k základnímu  rámu  (1) a umístěte  jej nad 

nosné konstrukce (2). 

• Položte  základní  rám na nosné  konstrukce  a jako středící  pomůcku 

použijte šrouby (3). 

• Namažte šrouby (3) podle L1. 

• Proveďte předmontáž šroubů (3) podložek (4) a matic (5) a manuálně 

je co nejpevněji utáhněte. 

• Vyrovnejte   matice   kotevních   šroubů   (viz  „Předmontáž   nosných 

konstrukcí“ na straně 27), dokud horní konce nosných konstrukcí 

nebudou v přímém kontaktu se spodní stranou základního rámu. 

• Utáhněte  šroubové  spoje  uchycující  nosné  konstrukce  k základnímu 

rámu konečným momentem 286 Nm. 

• Pomocí  vodováhy  vyrovnejte  horní  stranu  základního  rámu 

horizontálně   v obou   směrech.   Pro  nápravu   případného   vychýlení 

matice  kotevních  šroubů.  Případné  úpravy  vždy provádějte  na obou 

nosných konstrukcích, aby se předešlo deformaci základního rámu. 

• Utáhněte matice kotevních šroubů konečným momentem 250 Nm. 

 

 
 

1 Základní rám 1x 

2 Nosná konstrukce 2x 

3 Šroub s šestihrannou hlavou, M20x60 8.8 TZN 8x 

4 Podložka, 20 A2 16x 

5 Šestihranná matice, M20 A2-70 8x 

6 Krycí deska 3x 
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6.7  Montáž úchytů pružinového pohonu 

 

 
 

1 Základní rám 1x 

2 Úchyt pohonu 2x 

3 Šroub s šestihrannou hlavou, M12x30 A2-70 8x 

4 Podložka, 12 A2 16x 

5 Šestihranná matice, M12 A2-70 8x 

 
• Umístěte  úchyty  pohonu  (2)  tak,  aby  byly  v rovině  s čelní  a  dolní 

stranou základního rámu (1). 

• Namažte šrouby (3) podle L1. 

• Vyrovnejte  otvory  v úchytech  pohonu  s otvory  v základním  rámu  a 

přišroubujte úchyty ke spodní straně základního rámu, každý na dvou 

místech. Utáhněte momentem 60 Nm. 

• Ujistěte se, že jsou úchyty pohonu správně umístěné a připojené. 



30 / 130 ID 2 033 007 BA 246 (CZ) REV3 /REV2  

MONTÁŽ 
 

 
 

6.8  Montáž pružinového pohonu 

 
 

Spuštěním  pružinového   pohonu,  když  není  připojen  k pólům,  se 

    pohon zničí. 

Proto: 

-  Nikdy   pružinový   pohon   nespouštějte,   když   nejsou   póly 

připojeny. 

 
Umístěte pružinový pohon na vhodný povrch před základní rám. 

• Zkontrolujte   sériové   číslo   pružinového   pohonu.   Sériové   číslo   se 

nachází na štítku na vnější straně dvířek. 

• Ujistěte se, že sériové číslo souhlasí se sériovým číslem vypínače. 

 
 

Náhlé  pohyby  prvků  pružinového  pohonu  mohou  vést  k vážnému 

    poranění nebo poškození majetku. 

Proto: 
-  Pružinový  pohon  musí být při montáži  zcela uvolněný,  bez 

nastřádané energie. 

Ukazatele polohy musejí být následující: 

Ukazatel zapínací pružiny:  „Pružina uvolněna“ 

Poloha pohonu:  „VYPNUT“ / „0“ 

V opačném  případě  za  žádných  okolností  pohon  nezapínejte  ani 

nespouštějte. Je nutné informovat servisní oddělení spol. ALSTOM 

GRID. 

 
Je  nutné  trvale  zabránit  vniknutí  vody  (deště).  Vždy  tedy  při montáži 

ochraňujte pružinový pohon před deštěm. 

 
Odstraňte oba boční kryty pružinového pohonu: 

a. Odstraňte matice (5) a ozubené pojistné podložky (4) 

b. Vytáhněte spodek bočního krytu (2) 

c. Odstraňte boční panel tak, že jej zatáhnete směrem dolů. 

 
Odstraňte horní kryt (3) pružinového pohonu: 

d. Uvolněte čtyři šrouby (6) na horním krytu 

e. Zdvihněte horní kryt 

 
Pro  opětovnou  montáž  horního  a  bočních  krytů  po  dokončení  práce 

použijte opačný postup. Utáhněte šrouby (6) a matice (5) momentem 17 

Nm. 

 
Jeden bod uchycení  na pohonu  je zakrytý  ochranným  krytem pružiny. 

Při montáži pružinového pohonu postupujte takto: 

• Uvolněte dva šrouby (7) a odstraňte ochranný kryt pružiny (8). 

 
Vypínací  západku  pružinového  pohonu  lze zajistit  přepravní  pojistkou. 

Ta se skládá z pásku na svazování  kabelů s připojeným  identifikačním 

štítkem. 

• Přeřízněte pásek na svazování kabelů a odstraňte přepravní pojistku. 

 
Šrouby,  podložky  a  matice  pro  montáž  pružinového  pohonu  jsou  na 

pohonu předmontovány. 

• Odstraňte   spojovací   prostředky   –   šrouby,   podložky   a   matice   – 

z pohonu. 
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1 Pružinový pohon 1x 

2 Božní kryt 2x 

3 Horní kryt 1x 

4 Ozubená pojistná podložka 8x 

5 Šestihranná matice, M8 A2-70 4x 

6 Šroub s šestihrannou hlavou, M6 A2-70 4x 

7 Šestihranný šroub, M8x20 8.8 2x 

8 Ochranný kryt pružiny 1x 

9 Přepravní pojistka (je-li dodána) - 
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• Pro zdvihnutí  pružinového  pohonu použijte dvě smyčky a ustavovací 

kolíky na stranách pohonu. 

• Zasuňte jeden konec každé smyčky pod dva ustavovací kolíky a druhý 

konec zahákněte do háku jeřábu. 

• Zdvihněte pružinový pohon (1) a umístěte jej před základní rám. 

• Namažte   čtyři   šrouby   (14)   podle   L1   a   zasuňte   je   společně 

s podložkami (12) do pohonu ze strany základního rámu. 

• Našroubujte  matice (13) a podložky  (12) volně na čtyři šrouby uvnitř 

pohonu. 

• Zatlačte  pohon  co nejdále  doleva  ve směru  pólu B a utáhněte  čtyři 

matice momentem 146 Nm. 

• Vraťte na své místo ochranný kryt pružiny (8) a upevněte jej k pohonu 

dvěma šrouby (7). Utáhněte momentem 23 Nm. 

 

 
 

1 Pružinový pohon 1x 

10 Základní rám 1x 

11 Úchyt pohonu 2x 

12 Podložka, 16 A2 8x 

13 Šestihranná matice, M16 A2-70 4x 

14 Šroub s šestihrannou hlavou, M16x90 A2-70 4x 
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6.9  Montáž pólů 

 
Činnosti  popsané  v této kapitole  musejí  být prováděny  v daném  sledu 

pro   každý   ze   tří   pólů.   Póly   samotné   mohou   být   namontovány 

v jakémkoliv požadovaném pořadí. 

 
6.9.1  Zdvihnutí pólů 

 
Plnicí přípojka  (2) pólu (1) musí být umístěna  při zdvihání  směrem 

nahoru.Je-li při zdvihání směrem dolů, mohla by se snadno poškodit. 
 

 
 
 

 
 

1 Pól - 

2 Plnicí přípojka - 

3 Dřevěná deska Není součástí dodávky 
 

• Zkontrolujte  sériové  číslo (S) a identifikační  písmeno  pólu na spodní 

přírubě izolátoru. 

• Ujistěte se, že sériové číslo souhlasí se sériovým číslem vypínače. 

• Umístěte pod zaoblenou spodní část pólu dřevěnou desku (3). Tím se 

ochrání pól při zdvihání. 

• Uchyťte   zdvihací   zařízení   k pólu   dvěma   očkovými   šrouby   M16. 

K tomuto  účelu  použijte  dva  prostřední  otvory  v montážní  destičce 

svorkového bloku. 

 
 

Padající  zátěž  může  mít za následek  vážné  poranění  a poškození 

    vypínače. 

Proto: 
-  Nikdy  nezdvihejte  póly  z vysokonapěťových  svorek 

připojených   k pólům.   Vždy   používejte   otvory   v montážní 

destičce svorky. 

-  Nezdržujte se pod zavěšenými zátěžemi. 



34 / 130 ID 2 033 007 BA 246 (CZ) REV3 /REV2  

MONTÁŽ 
 

 
 

 
• Zdvihněte  pól  do  svislé  polohy  a  opatrně  jej  přetočte  na  zaoblený 

konec s klikovou skříní. 

 
6.9.2  Nasazení pólu 

 
• Najděte  správnou  polohu  pólu na základním  rámu (A, B nebo C při 

pohledu  ze strany  pružinového  pohonu:  viz obrázek)  a umístěte  pól 

v této poloze nad základní rám. 

• Pomalu pól spouštějte.  Při spouštění jím mírně otáčejte okolo vlastní 

osy, abyste zabránili poškození. Zvláštní pozornost věnujte plynovým 

trubkám v základním rámu. 

• Namažte  čtyři  montážní  šrouby  (4)  pólu  podle  L1  a  zasuňte  je  ze 

spodní  strany.  Našroubujte  matice  na  konci  závitu,  a pak  je  znovu 

uvolněte o půl otáčky. Póly budou ještě posunuty na základním rámu 

při pozdější fázi vyrovnání. 

• Zapřete montážní páku (6) o spodní stranu základního rámu a zatlačte 

pól  až  k zarážce.  Tak  se  umožní  přesné  vyrovnání  propojovacích 

prvků, které budou namontovány později. 
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1 Pól 1x 

2 Základní rám 1x 

3 Podložka, 16 A2 8x 

4 Šroub s šestihrannou hlavou, M16x50 A2-70 4x 

5 Šestihranná matice, M16 A2-70 4x 

6 Montážní páka Není součástí 

dodávky 
 

Vypínací  pružiny  jsou místěny  v klikových  skříních  pólů. Tyto vypínací 

pružiny uchytí póly ve vypnuté poloze. Všechny ostatní kroky při montáži 

vycházejí z této vypnuté polohy pólů. 
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6.10  Vyrovnání a propojení pólů 

 
Hřídele pólů jsou připojeny k pákám přes čtyřhranný profil. Páky lze tedy 

namontovat  pouze  ve  čtyřech  polohách.  Připojte  páky  podle 

následujících obrázků. Pro montáž nejsou nutné žádné další pomůcky. 

Tolerance povoluje malou mezeru mezi pákami a hřídelemi. 

Při montáži a spouštění v závodu výrobce se mezera zmenší otáčením 

páky ve směru zapnutí během procesu zapojování, dokud páka nebude 

v kontaktu s hřídelí. 

Aby hodnoty při kusové zkoušce naměřené ve výrobním závodu při 

spouštění  vypínače  co nejvíce odpovídaly  původně naměřeným 

hodnotám,  doporučujeme  zmenšit  při  montáži  mezeru  stejným 

způsobem. 

 

 
 

Propojení vypínače: přehled 

 

1 Pól A - 

2 Pól B - 

3 Pól C - 

4 Páka pohonu - 

5 Táhlo pohonu - 

6 Páka B - 

7 Páka A/C - 

8 Spojovací táhlo - 
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6.11  Vyrovnání a propojení pólu B 

 
• Zkontrolujte sériové číslo táhla pohonu (viz štítek na táhlu). 

• Ujistěte se, že sériové číslo souhlasí se sériovým číslem vypínače. 

 
Táhlo  pohonu  již bylo nastaveno  na správnou  délku a nastavení  bylo 

označeno   pojistným   lakem.  Toto  nastavení   nesmí  být  při  montáži 

změněno. 

Páka pohonu byla namontována na pružinový pohon v závodě. 

 
 

Jakákoliv  změna  nastavení  táhla  pohonu  oproti  označení  výrobce 

    může způsobit selhání vypínače. 

Proto: 
-  Neměňte délku táhla. 

-  Nikdy  nepoužívejte  táhlo  pohonu  s jiném  sériovým  číslem 

vypínače. 



38 / 130 ID 2 033 007 BA 246 (CZ) REV3 /REV2  

MONTÁŽ 
 

 
 

6.11.1  Připojení táhla pohonu k páce pohonu 

 
• Namažte přírubový spojovací čep (14) podle L2. 

• Připojte  táhlo  pohonu  (5)  a  páku  pohonu  (4)  pomocí  přírubového 

spojovacího  čepu  (14),  zatímco  je táhlo  pohonu  v montážní  poloze. 

Strana táhla pohonu s šestihrannou maticí je směrem k pólu B. 

• Na šroub (13) naneste ochranné lepidlo podle S1. 

• Zajistěte přírubový spojovací čep (14) pomocí zajišťovací objímky (11), 

podložky (12) a šroubu (13). Utáhněte momentem 7 Nm. 

 

 
 

2 Pól B 1x 

4 Páka pohonu 1x 

5 Táhlo pohonu 1x 

11 Zajišťovací objímka 1x 

12 Podložka, 6 A2 1x 

13 Šroub s šestihrannou hlavou, M6x16 A2-70 1x 

14 Přírubový spojovací čep, 16x68 1x 
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6.11.2  Připojení táhla pohonu k pólu B 

 
• Namažte hřídel pólu B podle L2. 

• Nasuňte páku B (6) na hřídel pólu B (2). 

• Naneste  na  šroub  (9)  ochranné  lepidlo  podle  S1.  Zajistěte  páku 

šroubem (9) a podložkou (10). 

• Utáhněte momentem 35 Nm. 

• Zasuňte táhlo pohonu (5) do páky B (6). 

• Otáčejte   pákou  B  (6)  ve  směru  šipky,  dokud  se  páka  a  hřídel 

nedostanou do kontaktu. Tím se zmenší mezera mezi pákou a hřídelí. 

• Zatáhněte  za  táhlo  hřídele,  aby  se  zmenšila  mezera  mezi  hřídelí 

pohonu a pracovní pákou. 

• Ujistěte se, že otvory v páce a v táhlu pohonu lícují. 

 

 
 

2 Pól B 1x 

5 Táhlo pohonu 1x 

6 Páka B 1x 

8 Spojovací táhlo 1x 

9 Šroub s šestihrannou hlavou, M10x25 A2-70 1x 

10 Podložka, 50,5/11/3 1x 

11 Zajišťovací objímka 1x 

12 Podložka, 6 A2 1x 

13 Šroub s šestihrannou hlavou, M6x16 A2-70 1x 

14 Přírubový spojovací čep, 16x68 1x 
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• Zapřete  montážní  páku  (16)  o  boční  stranu  základního  rámu  nebo 

nosné konstrukce  a zatlačte na pól, dokud nebudou otvory v páce B 

(6) a táhlu pohonu (5) lícovat. Namažte přírubový spojovací čep (14) 

podle L2. Přírubový spojovací čep (14) se musí snadno zasunout. 

• Zasuňte  spojovací  táhlo  (8)  do  základního  rámu  otvorem  na  levé 

straně základního rámu. 

• Znovu  odstraňte  montážní  páku  a  přírubový  spojovací  čep  (14)  a 

zasuňte spojovací táhlo (8) vedoucí k pólu A do páky B (6) (spojovací 

táhla ke vnějším pólům jsou identická). 

• Připojte páku B (6), táhlo pohonu (5) a spojovací táhlo (8) přírubovým 

spojovacím čepem (14). 

• Naneste na šroub (13) ochranné lepidlo podle S1. 

• Zajistěte   přírubový   spojovací   čep  (14)  zajišťovací   objímkou   (11), 

podložkou (12) a šroubem (13). Utáhněte momentem 7 Nm. 

• Dokončete   připojení   mezi  pólem  B  a  základním   rámem   tak,  že 

utáhnete čtyři montážní šrouby pólu momentem 146 Nm. 
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6.11.3  Připojení páky ke spojovacímu táhlu pólu C 

 
• Zasuňte  spojovací  táhlo  (8)  do  základního  rámu  otvorem  na  pravé 

straně základního rámu. 

• Zasuňte spojovací táhlo (8) vedoucí k pólu C do horního otvoru páky B 

(6). 

• Namažte přírubový spojovací čep (15) podle L2. 

• Připojte  páku  B  (6)  a  spojovací  táhlo  (8)  přírubovým  spojovacím 

čepem (15). 

• Naneste na šroub (13) ochranné lepidlo podle S1. 

• Zajistěte   přírubový   spojovací   čep  (15)  zajišťovací   objímkou   (11), 

podložkou (12) a šroubem (13). Utáhněte momentem 7 Nm. 

 

2 Pól B 1x 

6 Páka B 1x 

8 Spojovací táhlo 1x 

11 Zajišťovací objímka 1x 

12 Podložka, 6 A2 1x 

13 Šroub s šestihrannou hlavou, M6x16 A2-70 1x 

15 Přírubový spojovací čep, 16x47 1x 
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6.11.4  Vyrovnání a připojení pólu A 

 

 
 

1 Pól B 1x 

7 Páka A/C 1x 

8 Spojovací táhlo 1x 

9 Šroub s šestihrannou hlavou, M10x25 A2-70 1x 

10 Podložka, 50,5/11/3 1x 

11 Zajišťovací objímka 1x 

12 Podložka, 6 A2 1x 

13 Šroub s šestihrannou hlavou, M6x16 A2-70 1x 

15 Přírubový spojovací čep, 16x47 1x 

 
• Namažte hřídel pólu A podle L2. 

• Nasuňte páku A/C (7) na hřídel pólu A (1). 

• Naneste  na  šroub  (9)  ochranné  lepidlo  podle  S1.  Zajistěte  páku 

šroubem (9) a podložkou (10). Utáhněte momentem 35 Nm. 

• Namažte přírubový spojovací čep (15) podle L2. 

• Zasuňte spojovací táhlo (8) do páky A/C (7). 

• Otáčejte  pákou  A/C  (7)  ve  směry  šipky,  dokud  se  páka  a  hřídel 

nedostanou do kontaktu. Tím se zmenší mezera mezi pákou a hřídelí. 

• Zapřete  montážní  páku  (16)  o  boční  stranu  základního  rámu  nebo 

nosné konstrukce a zatlačte na pól, dokud nebudou otvory v páce A/C 

(7)  a spojovacím  táhlu  (8)  lícovat.  Přírubový  spojovací  čep  (15)  se 

musí snadno zasunout. 

• Naneste na šroub (13) ochranné lepidlo podle S1. 

• Zajistěte   přírubový   spojovací   čep  (15)  zajišťovací   objímkou   (11), 

podložkou (12) a šroubem (13). Utáhněte momentem 7 Nm. 

• Dokončete   připojení   mezi  pólem  A  a  základním   rámem   tak,  že 

utáhnete čtyři montážní šrouby pólu momentem 146 Nm. 
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6.11.5  Vyrovnání a připojení pólu C 

 

 
 

1 Pól C 1x 

7 Páka A/C 1x 

8 Spojovací táhlo 1x 

9 Šroub s šestihrannou hlavou, M10x25 A2-70 1x 

10 Podložka, 50,5/11/3 1x 

11 Zajišťovací objímka 1x 

12 Podložka, 6 A2 1x 

13 Šroub s šestihrannou hlavou, M6x16 A2-70 1x 

15 Přírubový spojovací čep, 16x47 1x 

 
• Namažte hřídel pólu C podle L2. 

• Nasuňte páku A/C (7) na hřídel pólu C (1). 

• Naneste  na  šroub  (9)  ochranné  lepidlo  podle  S1.  Zajistěte  páku 

šroubem (9) a podložkou (10). Utáhněte momentem 35 Nm. 

• Namažte přírubový spojovací čep (15) podle L2. 

• Zasuňte spojovací táhlo (8) do páky A/C (7). 

• Otáčejte  pákou  A/C  (7)  ve  směry  šipky,  dokud  se  páka  a  hřídel 

nedostanou do kontaktu. Tím se zmenší mezera mezi pákou a hřídelí. 

• Zapřete  montážní  páku  (16)  o  boční  stranu  základního  rámu  nebo 

nosné konstrukce a zatlačte na pól, dokud nebudou otvory v páce A/C 

(7)  a spojovacím  táhlu  (8)  lícovat.  Přírubový  spojovací  čep  (15)  se 

musí snadno zasunout. 

• Naneste na šroub (13) ochranné lepidlo podle S1. 

• Zajistěte   přírubový   spojovací   čep  (15)  zajišťovací   objímkou   (11), 

podložkou (12) a šroubem (13). Utáhněte momentem 7 Nm. 

• Dokončete   připojení   mezi  pólem  C  a  základním   rámem  tak,  že 

utáhnete čtyři montážní šrouby pólu momentem 146 Nm. 
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6.12  Montáž vysokonapěťového  svorkového bloku 

 
Vysokonapěťové   svorkové   bloky   jsou   dodány   v krabici   obsahující 

příslušenství.  Tyto bloky mohou  být namontovány  dle přání na přední 

nebo  zadní  stranu  vypínače.  Na  montážních  destičkách  svorkových 

bloků i přímo na svorkových blocích se může při přepravě a skladování 

vytvořit oxidační  vrstva, která může mít za následek  vyšší přechodový 

odpor.   Oxidační   vrstva   v místě   kontaktu   musí   být   před   montáží 

odstraněna. Jako vhodný nástroj pro tuto činnost použijte drátěný kartáč 

s dráty z nerez oceli. 

 
• Kartáčem  očistěte  kontaktní  plochy  vysokonapěťového   svorkového 

bloku (2) a jeho montážních destiček (1), dokud nebude celá oxidační 

vrstva odstraněna. 

• Namažte kontaktní plochy na obou stranách v souladu se specifikací 

pro mazání L3. 

• Namažte šrouby v souladu se specifikací pro mazání L1. 

• Přišroubujte vysokonapěťový  svorkový blok k montážní destičce bloku 

třemi šrouby (4), podložkami (3) a maticemi (5). Utáhněte momentem 

146 Nm. 

 

 
 

1 Montážní destička svorkového bloku 1x 

2 Vysokonapěťový svorkový blok 1x 

3 Podložka, 16 A2 6x 

4 Šroub s šestihrannou hlavou, M16x65 A2-70 3x 

5 Šestihranná matice, M16 A2-70 3x 
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6.13  Připojení kabelů 

 
 

Nesprávné  zapojení  kabelů  může  ohrozit  pracovníky  a bezpečnost 

    systému. 

Osoba odpovědná za bezpečnost musí zapojení kabelů odsouhlasit. 
 

 
 
 

Při připojování kabelů po naplnění vypínače na jmenovitý tlak existuje 

    riziko proražení izolátorů v případě jejich poškození. 

Proto: 
-  Kabely  mohou  být  připojeny  pouze  kvalifikovanými 

pracovníky, kteří budou mimořádně opatrní. 

 
Aby se předešlo práci s póly naplněnými plynem, doporučujeme  připojit 

kabely  (1)  k vysokonapěťovému  svorkovému  bloku  (2)  vypínače  ještě 

před naplněním pólů plynem. 

Konce kabelů vzdálené od vypínače (1a) zatím nesmí být zapojeny. 

 
Konce kabelů (1a) nesmějí být současně v kontaktu se zemním 

potenciálem  (potenciálem  vůči zemi) při pozdějších  spouštěcích 

zkouškách. Výsledný pomocný obvod by ovlivnil výsledky zkoušky. 

 
• Kartáčem  očistěte  kontaktní  plochy  vysokonapěťového   svorkového 

bloku (2) a kabelových svorek (1), dokud nebude celá oxidační vrstva 

odstraněna. 

• Namažte  kontaktní  plochy  na  obou  stranách  podle  specifikace  pro 

mazání L3. 

• Přišroubujte   vysokonapěťový   svorkový   blok   a   kabelovou   svorku 

k sobě. 

• Uchovávejte konec kabelu (1a) izolovaný od zemního potenciálu. 

 

 
 

1 Kabel s kabelovou svorkou 1x 

1a Kabel, konec vzdálenější od vypínače - 

2 Vysokonapěťový svorkový blok 1x 
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6.14  Uzemnění vypínače 

 
Základní  rám  a nosné  konstrukce  jsou  vybaveny  uzemněním.  Póly  a 

pružinové  pohony  jsou  vodivě  připojeny  přes  montážní  body 

k základnímu  rámu  a jsou  uzemněny  přes  něj  (zemnící  povrchy  jsou 

znázorněny v rozměrovém nákresu). 

 
• Uzemněte základní rám a nosné konstrukce. 
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7  Spuštění 
 
 

Je-li  při  spuštění  zařízení  pod  proudem,  může  to  mí  za  následek 

    vážné poranění nebo poškození majetku. 

Proto: 
-  Ujistěte  se,  že  je  vypínač  odpojen  od  vysokonapěťového 

systému. 

-  Ujistěte se, že je vypínač uzemněn. 

 
Je nutné dodržovat pět bezpečnostních pravidel pro elektrotechniku: 

- Odpojit zařízení od napájení. 

- Nainstalovat bezpečnostní zařízení, aby nebylo možné napájení znovu 

zapnout. 

- Ujistit se, že zařízení není pod proudem. 

- Zařízení uzemnit a zkratovat. 

- Zakrýt nebo použít bariéry pro sousedící zařízení pod proudem. 
 

7.1  Densostat 

 
7.1.1  Připojení kabelu 

 
Kabel je již k densostatu připojen. Kabelová průchodka  je umístěna na 

zadní nebo spodní straně pružinového pohonu. 

 
• Zasuňte   kabel   do  pružinového   pohonu   kabelovou   průchodkou   a 

připojte jej podle schématického diagramu. 
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7.1.2  Kontrola pracovních bodů 

 
Densostat   je   vybaven   teplotní   kompenzací.   Okolní   teplota   nijak 

neovlivňuje zobrazené hodnoty ani pracovní body. 

Pro kontrolu pracovních bodů jsou plynem naplněny jen plynové trubky. 

Body na pólech pro připojení plynových trubek jsou vybaveny zpětnými 

ventily, které zabraňují nekontrolovanému  úniku plynu. Plyn lze vypustit 

z potrubního systému stisknutím talířového ventilu. 

 

 
Densostat má dva pracovní body: 

- UW1:  Výstraha.  Signalizuje  úbytek  plynu,  ale  vypínač  bude  nadále 

připraven k provozu. 

- UW2:  Zablokování.   Došlo  k závažnému   úbytku  plynu  a  elektrický 

řídicí systém zabrání dalšímu spínání. 

- ND:  Jmenovitý tlak. 

 
• Odšroubujte ochranné víčko z přípojky centrálního napájení. 

• Připojte plnicí hadici zařízení pro plnění plynem k přípojce centrálního 

napájení (přípojka DILO DN8; umístění zařízení pro plnění plynem je 

znázorněno na rozměrovém nákresu). 

• Naplňte trubky na plyn plynem SF6, dokud nebude dosažen jmenovitý 

tlak (ND). Jmenovitý tlak je označen na ukazateli černou tečkou. 

• Odpojte a odstraňte plnicí hadici. 

• Připojte  multimetr  ke  svorkám  pro  nastavení  UW1  na  pružinovém 

pohonu. 

• Stiskněte talířový ventil přípojky centrálního napájení a pomalu snižujte 

tlak  plynu  v potrubním  systému,  dokud  nedosáhnete  UW1. 

Porovnávejte elektrický pracovní bod s hodnotou na densostatu. 

• Připojte multimetr ke svorkám pro nastavení UW2. 

• Dále  snižujte  tlak  plynu,  dokud  nedosáhnete   UW2.  Porovnávejte 

elektrický pracovní bod s hodnotou na densostatu. 
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7.2  Plynové trubky 

 
 

Tlakové   komponenty    pólů   mohou   být   poškozeny    nesprávnou 

    manipulací.   Jsou-li   tyto   komponenty   poškozeny,   může   dojít   při 

zvýšení  tlaku  plynu  k jejich  proražení.  To  může  mít  za  následek 

vážné poranění nebo poškození majetku. 
Proto: 

-  Před  plněním  vizuálně  zkontrolujte,  zda  nejsou  póly 

poškozeny. 

-  Provádějte plnění z chráněné polohy. 
 

 
 
 

Je-li překročen jmenovitý tlak, může se aktivovat přetlakový pojistný 

    ventil. 

Proto: 
-  Nikdy   nenastavujte   tlakový   redukční   ventil   zařízení   pro 

plnění plynem na hodnotu vyšší než jmenovitý tlak vypínače. 

 
Jmenovitý  tlak (ND) je uveden na továrním  štítku a densostatu  (černá 

tečka na ukazateli). 

V případě   pochybností   o   kvalitě   plynu   jej   vždy   zkontrolujte   (viz 

„Kontrola kvality plynu“ na str. 73). 

Kontaminace plynu vypínače jinými plyny není přípustná. 

Ujistěte se, že je plnicí hadice před samotným plněním naplněna plynem 
SF6. V případě pochybností před plněním plnicí hadici propláchněte. 

Hodnotu   na   densostatu   lze   kontrolovat   zkušebním   tlakoměrem   a 
teploměrem. Zjištěná hodnota zkušebního tlakoměru musí být upravena 
jako funkce okolní teploty v souladu s tlakovou křivkou plynu SF6. 

Doporučujeme    použít   pro   připojení   plynových   spojek   následující 
nástroje: 

 
- T022:  Kompaktní otevřený klíč, SW27 

- WK001:  Momentový  klíč  s adaptérem  s řehtačkou  a otevřenou 

hlavou klíče SW27 

 
• Odstraňte ochranná víčka z plynových přípojek na pólech a plynových 

trubkách. 

• Namažte závity plynových přípojek podle L4. 

• Připojte plynové trubky ke všem pólům. Plnicí přípojky jsou k tomuto 

účely osazeny závitem. Nejprve našroubujte plnicí přípojky ručně, pak 

je dočasně utáhněte nástrojem T022, a nakonec je utáhněte nástrojem 

WK001 momentem 30 Nm. Pro připojení plnicích přípojek použijte dva 

klíče. 

• Znovu utáhněte všechny přípojky v plynovém potrubním systému. 
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A Plynové trubky a šroubová přípojka 30 Nm 

B Plynové trubky a plnicí přípojka 30 Nm 

C Šroubová přípojka a plnicí blok 30 Nm 

D Přípojka centrálního napájení a plnicí blok 30 Nm 

E Závitová objímka a plnicí blok 30 Nm / 

levotočivý závit 

 

SPUŠTĚNÍ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučujeme  před a po plnění zvážit láhev na plyn a porovnat 

rozdíl  ve  hmotnosti  s hmotností  plynu  uvedenou  na  továrním 

štítku. 

Tento způsob lze použít pro opětovnou kontrolu a potvrzení toho, 

že  jsou  všechny  póly  správně  připojeny  k přípojce  centrálního 

napájení. 



51 / 130 BA 246 (CZ) REV3 /REV3 ID 2 033 007  

 
 

SPUŠTĚNÍ 
 

 
 

7.3  Plnění vypínače plynem 

 
Všechny hodnoty tlaku jsou uvedeny jako relativní tlak (pe). 

 

 
 
 
 

• Připojte   plnicí   hadici   zařízení   pro   plnění   plynem   (láhev   na plyn 

s tlakovým  redukčním  ventilem  nebo vozík pro manipulaci  s plynem) 

k přípojce centrálního napájení (přípojka DILO DN8). 

• Postupně  vypínač  plňte, dokud nebude  dosaženo  jmenovitého  tlaku. 

Nikdy nenastavujte  tlakový redukční ventil zařízení pro plnění plynem 

na hodnotu vyšší než jmenovitý tlak vypínače. 

• Po  období  pro  vyrovnání  teplot  v délce  trvání  asi  1  hodiny  znovu 

zkontrolujte tlak plynu a v případě nutnosti jej upravte. 

• Pomocí  detektoru  netěsností  zkontrolujte  všechna  těsnění  na 

plynových trubkách. 

• Našroubujte ochranné víčko na přípojku centrálního napájení. 

 

 
Tlaková křivka plynu SF6 – 30°C 

(ND = 0,64 MPa (pe) / UW1 = 0,54 MPa (pe) / UW2 = 0,51 MPa (pe) 
 

1 Křivka jmenovitého tlaku - 

2 Křivka výstražného tlaku - 

3 Křivka blokovacího tlaku - 

4 Křivka zkapalnění SF6 - 
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Tlaková křivka plynu SF6 – 40°C 

(ND = 0,46 MPa (pe) / UW1 = 0,36 MPa (pe) 
 

1 Křivka jmenovitého tlaku - 

2 Křivka výstražného tlaku - 

3 Křivka blokovacího tlaku - 

4 Křivka zkapalnění SF6 - 
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7.4  Kontrola protikondenzačního  topení 

 
Změřte  odpor  protikondenzačního   topení  na  svorkách  v pružinovém 

pohonu  a  srovnejte  jej  s referenční  hodnotou  v protokolu  o  kusové 

zkoušce. Hodnoty zadejte do kontrolního protokolu. 

 
7.5  Připojení napájecích a řídicích kabelů 

 
 

Je-li  při  spuštění  zařízení  pod  proudem,  může  to  mí  za  následek 

    vážné poranění nebo poškození majetku. 

Proto: 

-  Před  připojením   se  ujistěte,   že  napájecí   a  řídicí  kabely 

nejsou pod proudem. 
 

 
 
 

Proces   střádání   pružinového   pohonu   začne   ihned   po  připojení 

    napájecího a řídicího napětí. 

Proto: 
-  Uchovávejte   části   těla   a   další   předměty   mimo   dosah 

pohyblivých částí pružinového pohonu a spojovacího táhla. 
 

 
 
 

Protikondenzační  topení se po připojení napájecího a řídicího napětí 

    zahřeje. Kontakt s ním může způsobit popáleniny. 

Proto: 

-  Nedotýkejte se protikondenzačního  topení. 

 
• Prosuňte napájecí a řídicí kabely kabelovou deskou s průchodkami na 

spodní straně pružinového pohonu. Tato deska musí být ze strany 

pracoviště  opatřena  kabelovými  průchodkami  (a  lze  ji  vyjmout  pro 

účely oprav nebo údržby). Zapojte kabely v souladu se schématickým 

diagramem. 
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7.6  Funkční zkoušky 

 
 

Činnost při tlaku plynu nižším než UW2 může vést k mechanickému 

    poškození vypínače. 

Proto: 

-  Nikdy nepoužívejte  vypínač při tlaku plynu nižším než UW2 

(červená oblast na ukazateli densostatu). 
 

 
 
 

Tlakové   komponenty    pólů   mohou   být   poškozeny    nesprávnou 

    manipulací.   Toto   poškození   může   způsobit   proražení   pólů   při 

vibracích  vypínače.  To může mít za následek  vážné poranění nebo 

poškození majetku. 

Proto: 

-  Vždy provádějte zkušební činnosti z chráněné polohy. 
 

 
 
 

Dlouhodobé  vystavení  účinkům  napětí  může  poškodit  cívky 

    pomocných spouští. 

Proto: 
-  Připojujte cívky pouze přes k tomu určené svorky. 

-  Dbejte na to, aby napěťové  impulzy  do cívek netrvaly  déle 

než tři sekundy. 

 
7.6.1  Zkušební spínání 

 
• Pomocí  dálkového  ovládání  proveďte  pět  cyklů  zapnutí  a pět  cyklů 

vypnutí. 

 
7.6.2  Měření doby chodu střádačového motoru 

 
Po  každém   zapnutí   střádačový   motor  automaticky   napne  zapínací 

pružinu. 

• Proveďte zapnutí a změřte dobu chodu střádačového motoru. 

• Srovnejte dobu chodu s referenčními hodnotami v protokolu o kusové 

zkoušce a zadejte ji do kontrolního protokolu. 
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7.6.3  Měření přechodového odporu 

 
• Připojte  měřicí  a napájecí  vedení  k vysokonapěťovému  svorkovému 

bloku. 

• Změřte přechodový odpor (> 100 A DC). 

• Porovnejte   naměřený   přechodový   odpor  s referenčními   hodnotami 

v protokolu o kusové zkoušce a zadejte jej do kontrolního protokolu. 

 
Je-li přechodový odpor vyšší než hodnoty uvedené v protokolu o kusové 

zkoušce, zopakujte měření na montážní destičce svorkového bloku. 

• Připojte  měřicí  a  napájecí  vedení  k montážní  destičce  svorkového 

bloku. 

• Změřte přechodový odpor (> 100 A DC). 

• Porovnejte   naměřený   přechodový   odpor  s referenčními   hodnotami 

v protokolu o kusové zkoušce a zadejte jej do kontrolního protokolu. 

 
Jestliže  tyto  naměřené   hodnoty  odpovídají   hodnotám  v protokolu  o 

kusové zkoušce, pak je chyba způsobena nesprávnou montáží 

vysokonapěťového  svorkového bloku (viz „Montáž vysokonapěťového 

svorkového bloku“ na str. 44). 

 
7.6.4  Měření spínacích časů 

 
Zapínací čas: od začátku inicializačního impulzu do sepnutí kontaktů. 

Vypínací čas: od začátku inicializačního impulzu do rozpojení kontaktů. 

 
• Připojte zařízení pro měření spínacích časů ke svorkovému bloku pólu. 

• Proveďte jedno zapnutí a změřte spínací čas pólu. 

• Proveďte jedno vypnutí a změřte spínací čas pólu. 

• Srovnejte  naměřené  spínací  časy  s referenčními  hodnotami 

v protokolu o kusové zkoušce a uveďte je v kontrolním protokolu. 
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7.6.5  Kontrola ručního ovládání 

 
Ruční ovládání obchází blokovací systém vypínače. 

    Proto: 
-  Před zahájením ručního ovládání se ujistěte, že tlak plynu ve 

vypínači odpovídá alespoň hodnotě UW2. 

 
Páky pro ruční ovládání jsou chráněny před náhodnou aktivací pojistnou 

podložkou. 

 
• Uvolněte pojistné šrouby (1) o jednu celou otáčku a zatlačte pojistnou 

podložku (2) dolů a doleva. 

• Pomocí  páky  pro  ruční  ovládání  proveďte  jedno  zapnutí  a  jedno 

otevření. Vypínač ihned provede příslušnou činnost. 

• Zatlačte pojistnou  podložku  nahoru a doprava a znovu utáhněte oba 

pojistné šrouby. 

 

 
 

1 Pojistný šroub - 

2 Pojistná podložka - 

3 Ruční ovládání zapnutí - 

4 Ruční ovládání vypnutí - 
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7.6.6  Kontrola blokování neúmyslného zapnutí (“antipumping“) 

 
Typ s prioritou zapnutí (standardní) 

• Vypínač ve vypnuté poloze: 

• Použijte  příkaz  k nepřetržitému   vypínání  a  současně  dejte  příkaz 

k zapnutí: vypínač dokončí jen jedno zapnutí a jedno vypnutí. 

• Vypínač v zapnuté poloze: 

• Použijte  příkaz  k nepřetržitému   zapínání  a  současně  dejte  příkaz 

k vypnutí: vypínač dokončí jen jedno vypnutí. 

 
Typ s prioritou vypnutí (lze dodat na požádání) 

• Vypínač ve vypnuté poloze: 

• Použijte  příkaz  k nepřetržitému   vypínání  a  současně  dejte  příkaz 

k zapnutí: vypínač neprovede zapnutí. 

• Vypínač v zapnuté poloze: 

• Použijte  příkaz  k nepřetržitému   zapínání  a  současně  dejte  příkaz 

k vypnutí: vypínač dokončí jen jedno vypnutí. 

• Po odstranění příkazu k vypnutí nebude moci vypínač provést zapnutí. 

 
Systém   blokování   neúmyslného   zapnutí   je  automaticky   vynulován, 

jestliže nejsou k dispozici další provozní příkazy. 

 
7.6.7  Kontrola blokovací funkce 

 
Kontakty densostatu se uzavřou, když tlak plynu poklesne. 

 
• Přemostěte kontakty UW2 densostatu ve svorkovnici. 

• Zadejte jeden příkaz k zapnutí a jeden příkaz k vypnutí. Vypínač nesmí 

provést žádné sepnutí. 

• Odstraňte přemostění ze svorkovnice. 

 
7.6.8  Počítadlo sepnutí 

 
• Zkontrolujte funkci počítadla sepnutí. 

• Přečtěte   hodnotu   uvedenou   na  počítadle   a  zadejte   hodnoty   do 

kontrolního protokolu. 
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7.6.9  Závěrečné práce 

 
• Z blízkosti vypínače odstraňte všechna zkušební a měřicí zařízení. 

• Po dokončení  práce vraťte na své místo horní a boční kryty pohonu. 

Utáhněte šrouby (6) a matice (5) momentem 17 Nm. 

• Ukliďte montážní pracoviště. 

 
Vypínač je připraven k připojení k vysokonapěťovému systému. 
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8  Odstraňování poruch 
 

8.1  Elektrické spínací příkazy se nevykonávají správně 

 
 

Práce na řídicím systému s sebou nese nebezpečí úrazu elektrickým 

    proudem. Náhlý pohyb střádacího systému nebo propojení vypínače 

může způsobit vážný úraz. 

Úkony při odstraňování poruch by měli vykonávat pouze kvalifikovaní 

pracovníci.  Tito  pracovníci  musejí  dodržovat  bezpečnostní  pravidla 

pro elektrotechniku. 

 
• Zkontrolujte řídicí napětí. 

• Zkontrolujte tlak plynu na densostatu. Je-li tento tlak UW2 nebo nižší, 

nebude žádný spínací příkaz vykonán. 

• Zkontrolujte  stav  střádání  zapínací  pružiny.  Jestliže  není  zapínací 

pružina  nastřádána,  nelze  zapnutí  provést.  Je  také  možné,  že  se 

aktivoval  ochranný  spínač motoru,  který odpojil střádačový  motor od 

napájení. 

• Zkontrolujte  pomocné  spouště.  Vyměňte  vadné  cívky,  určete  příčinu 

případného přetížení a eliminujte tuto příčinu. 

• Zkontrolujte  svorkové  přípojky  a ujistěte  se, že jsou stabilní  a řádně 

připojené. 

• Zkontrolujte stykače vadného řídicího obvodu. 

• Zkontrolujte elektrické pracovní body densostatu. 
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8.2  Postupy oprav pružinového pohonu 

 
8.2.1  Výměna střádačového motoru 

 
• Odpojte oba vodiče na svorkovnici motoru. 

 
• Odšroubujte montážní šrouby M6 a vyjměte motor. 

• Zkontrolujte   můstkové   zapojení   na  svorkovnici   nového   motoru   a 

ujistěte se, že odpovídá zapojení starého motoru. 

• Namontujte nový motor a utáhněte montážní šrouby momentem 7 Nm. 

 
Mazání pastorku motoru může způsobit selhání pružinového motoru. 

Pastorek motoru nemažte. 
 

 
 
 

• Znovu zapojte vodiče na svorkovnici. 

 
 

Je-li zapojení nesprávné, motor se zastaví a může se poškodit. 

    Krátce zapněte elektrické napájení motoru a zkontrolujte,  zda motor 

pohání převodovku. 
Jestliže tomu tak není: 

-  Ihned vypněte napájení motoru. 

-  Zkontrolujte připojení a obvod svorkovnice (je-li) a bude-li to 

nutné, proveďte opravu. 
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8.2.2  Výměna zapínací a vypínací cívky 

 
• Odpojte přípojky vodičů od cívky (3). 

 
 

1 Listová pružina - 

2 Vidlice - 

3 Cívka - 

4 Boční kryt - 

 
• Odtlačte listovou pružinu (1) tak, že zatlačíte prstem na měděný nýt. 

• Vyjměte vidlici (2) a položte ji na čistý povrch. 

 
Odstraňte vyměňovanou cívku a vložte novou cívku přes boční kryty 

    (4). 
Špatný typ cívky může způsobit selhání pohonu. 
Dbejte na to, abyste měli správný typ cívky. Porovnejte čísla dílu 

na cívkách. 

 
• Vraťte vidlici (2) na své místo a namontujte listovou pružinu (1). 

• Zkontrolujte    uchycení   listové   pružiny   (1).   Musí   na   své   místo 

zapadnout. 

• Připojte cívku (3). 
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8.2.3  Výměna počítadla sepnutí 
 

 
• Odpojte pracovní spojku (1). 

 
 

1 Pracovní spojka - 

2 Počítadlo sepnutí - 

 
• Vyjměte  počítadlo  sepnutí  (2)  tak,  že  odšroubujete  čtyři  montážní 

šrouby M3. 

• Manuálně  nastavte  nové počítadlo  sepnutí  tak, aby ukazovalo  počet 

sepnutí  uvedený  na starém  počítadle  (aby bylo  možné  později  určit 

životnost vypínače). 

• Namontujte nové počítadlo sepnutí. 

• Vraťte na své místo pracovní spojku. 
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8.2.4  Výměna koncového spínače motoru a/nebo pomocného spínače 

 
• Odpojte propojovací vodiče vedoucí do koncového spínače motoru (7) 

a/nebo pomocného spínače (5). 

 
 

1 Páka - 

2 Táhlo pohonu - 

3 Zajišťovací svorka - 

4 Spojovací táhlo - 

5 Pomocný spínač - 

6 Táhlo pohonu - 

7 Koncový spínač motoru - 

 
• Odstraňte zajišťovací svorky (3). Odstraňte táhlo pohonu (2 nebo 6) a 

spojovací táhlo (4). 

• Odšroubujte montážní šrouby M5. 

• Odstraňte koncový spínač motoru nebo pomocný spínač. 

• Odšroubujte šrouby M4 a odstraňte páku (1). 

• Namontujte  páku  na  nový  koncový  spínač  motoru  nebo  pomocný 

spínač. 
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Je-li ovladač bubnu umístěn nesprávně, bude to mít negativní vliv na 

    chod pružinového pohonu. 

 
Proto zkontrolujte polohu ovladače bubnu. 

-  Koncový spínač motoru: kontakty 15 – 16 jsou vypnuty v pozici 

„zapínací pružina uvolněna.“ 

-  Pomocný  spínač:  Kontakty  15  –  16  jsou  zapnuty  v poloze 

vypínače „O“. 

 
• Namontujte koncový spínač motoru (nebo pomocný spínač). 

• Utáhněte šrouby M5. 

• Namontujte táhlo pohonu a spojovací táhlo. 

• Vraťte na své místo zajišťovací svorky. 

• Utáhněte propojovací vodiče. 

• Ujistěte se, že propojení má určitou vůli. 
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8.3  Výměna densostatu 

 
Densostat (1) je připojen k plnicímu bloku (3) přes závitové pouzdro (2). 

Spojení je utěsněno těsnicím kroužkem (4). 

Vnitřní závit závitového  pouzdra je pravotočivý,  zatímco vnější závit je 

levotočivý. 

Není-li densostat připojen, zpětný ventil (5) uzavře otvor v plnicím bloku. 

Díky tomu je možné  vyměnit  densostat,  aniž by bylo nutné odpojovat 

plynové spojky od pólů. 

• Pevně densostat  uchopte  a odšroubujte  a sejměte  závitové  pouzdro 

z plnicího  bloku  (levotočivý  závit).  Díky  kombinaci  levotočivého  a 

pravotočivého závitu se současně densostat vysune ze závitového 

pouzdra. 

• Odstraňte závitové pouzdro (2) ze starého densostatu. 

• Vyměňte   těsnicí   kroužek   (4).  Namažte   těsnicí   kroužek   a  těsnicí 

povrchy podle L5. 

• Namažte oba závity závitového pouzdra podle L4. 

• Našroubujte závitové pouzdro na nový densostat na dvě úplné otáčky. 

• Umístěte  závitové  pouzdro  a  densostat  na  plnicí  blok.  Vyrovnejte 

densostat  a  přišroubujte  závitové  pouzdro  k plnicímu  bloku 
(levotočivý   závit).   Díky   kombinaci   levotočivého   a  pravotočivého 

závitu se současně densostat zasune do závitového pouzdra. 

• Utáhněte závitové pouzdro momentem 30 Nm. 

• Po  montáži  musí  být  mezi  objímkou  závitového  pouzdra  a  plnicím 

blokem mezera (2 až 4 mm). Tato mezera  zajistí bezpečné  usazení 

densostatu na plnicím pouzdru. 

• Naplňte průduch (2a) v závitovém pouzdru mazivem podle L4. 
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1 Densostat 1x 

2 Závitové pouzdro 1x 

2a Průduch 1x 

3 Plnicí blok 1x 

4 Těsnicí kroužek 1x 

5 Zpětný ventil 1x 
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8.4  Výměna plynových trubek 

 
Konce plynových trubek (1) jsou rozšířené (1a). Vnitřní povrch rozšíření 

je  těsnicí  povrch.  Plynové  trubky  jsou  spojeny  převlečnými  maticemi 

(1b). Rozšíření umožňuje upevnění převlečné matice k plynové trubce. 

Přípojné  body  trubek  (2) mají  vnější  závit  a vnitřní  zkosenou  konturu 

(2a). Vnitřní zkosená kontura tvoří těsnicí povrch. 
Trubkové vyztužení (3) stabilizuje spoj mechanicky. Těsnicí kroužek (4) 

namontovaný na vyztužení zajišťuje utěsnění spoje. 

 

 
 

1 Plynová trubka 1x 

1a Rozšíření - 

1b Převlečná matice - 

2 Přípojný bod - 

2a Vnitřní zkosená kontura - 

3 Trubkové vyztužení 1x 

4 Těsnicí kroužek 1x 

 
• Odpojte všechny plnicí přípojky. Tím se odpojí plynové komory pólů od 

plynových trubek. 

• Odšroubujte  plynové  trubky, které mají být vyměněny,  od přípojných 

bodů. 

• Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny těsnicí povrchy přípojných bodů. 

• Naneste  na  těsnicí  kroužek  (4)  mazivo  podle  L5  a  nasuňte  jej  na 

trubkové vyztužení (3). 

• Namažte  těsnicí  plochy  na plynových  trubkách  a přípojných  bodech 

podle L4. 

• Namažte závity přípojných bodů podle L4. 

• Zasuňte   trubkové   vyztužení   a   těsnicí   kroužek   a   co   nejpevněji 

našroubujte ručně plynovou trubku na přípojný bod. 

• Vyrovnejte plynovou trubku a utáhněte ji momentem 30 Nm. 
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9  Kontrola a údržba 
 

Postupy kontroly a údržby jsou prováděny podle harmonogramu. 

Generální  renovace  závisí na pracovním  kmitočtu  vypínače  a zatížení 

vypínacím proudem. 

 
Stanovené  intervaly  kontrol  a údržby  se vztahují  na běžné  podmínky 

provozu. Extrémní okolní podmínky, jako např. 

- nepřetržitě vysoké okolní teploty, 

- výrazná akumulace prachu, 

- nepřetržitě vysoká vlhkost, 

- značné znečištění ovzduší agresivními plyny či výpary, 

- a použití v pobřežních oblastech 

můžou vést k nutnosti kratších intervalů kontrol a údržby. 

Intervaly jsou následující: 

Kontrola:  Příležitostně    během   běžných   plánovaných    kontrol, 

nejpozději po 6 letech; 

Údržba:  Po 12 a 24 letech. 

 
Olej a čistící přísady poškozují silikonový povrch izolátoru. 

    Proto: 
-  Čistěte a myjte silikonové stínění pouze pomocí vody nebo 

isopropylalkoholu. 

 
Mechanismus spouštěcí pružinu již byl opatřen mazáním na celou dobu 

životnosti ve výrobním závodu a za běžných provozních podmínek tedy 

nevyžaduje žádnou údržbu. 

 
Nesprávné  opětovné  promazání  mechanismů  může  vést 

k problémům nebo způsobit selhání mechanismu. 
 

 
 
 

Údržbu a generální renovaci mohou provádět pouze vyškolení technici. 

 
Je možné požádat společnost ALSTOM GRID o kvalifikované pracovníky. 

Zaměstnanci    zákazníka    mohou   být   vyškoleni    v závodu   výrobce. 

Společnost ALSTOM GRID nabízí k tomuto účelu školení. 
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Opalovací kontakty budou opotřebeny z důvodu přepínání normálního a 

zkratového   proudu.  Pro  hodnocení  opotřebení   se  používá  efektivní 

hodnota zkratového vypínacího proudu. 

Generální renovace je nutná po 2500 sepnutí při jmenovitém normálním 

proudu  nebo  po  dosažení  konkrétního  sumačního  vypínacího  proudu 

(viz obrázek). 

 
 

Za   určitých   provozních   podmínek,   např.   použití   tlumivek   nebo 

    kondenzátorů  (zejména  při antiparalelním  zapojení),  bude generální 

renovace nutná po menším počtu sepnutí. 
Pro servis za těchto podmínek je nutný zvláštní souhlas společnosti 

ALSTOM GRID. 
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9.1  Objednávání příslušenství a náhradních dílů 

 
Pro objednávku jsou nezbytné následující údaje: 

- Označení typu  na továrním štítku 

- Sériové číslo  na továrním štítku 

- Číslo návodu k použití  na první straně 

- Číslo obrázku a číslo pozice na obrázku 

- Popis dílu 

- Požadované množství 

 
9.2  Kontrola 

 
Vypínač může zůstat během kontroly v provozu. 

 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

    Proto: 
-   Nikdy nesahejte do oblasti vysokonapěťové izolace vypínače. 
-   Nikdy se nedotýkejte kontaktů řídicího systému vypínače. 

 
Dodržujte  všechny  regionální  a  provozovatelem  stanovené 

bezpečnostní předpisy. 

 
9.2.1  Vizuální prohlídka 

 
• Pečlivě zkontrolujte,  zda není vypínač poškozený  nebo zkorodovaný. 

Obzvláště zkontrolujte, zda nejsou poškozené izolátory uzemnění. 

• Je-li   zjištěna   koroze,   přijměte   opatření,   abyste   jí  zabránili   nebo 

odstranili. 

• Zkontrolujte   odvětrávací   otvory  a  průduchy  ve  skříni  pružinového 

pohonu a ujistěte se, že nejsou zablokovány. Případné překážky 

odstraňte. 

 
9.2.2  Protikondenzační topení 

 
Zkontrolujte  odvod  tepla  od  protikondenzačního  topení.  K tomu  účelu 

umístěte na protikondenzační  topení kontaktní teploměr a změřte nárůst 

teploty. 

 
 

Protikondenzační   topení  se  při  provozu   zahřívá.   Může  způsobit 

    popálení pokožky nebo spálení oblečení. 

 
Proto: 

-   Nikdy se přímo topení nedotýkejte. 

 
9.2.3  Kontrola tlaku plynu 

 
Zkontrolujte   ukazatel   densostatu.   Jestliže   se   nenachází   v zeleně 

označené  oblasti,  doplňte  plyn,  dokud  nedosáhnete  jmenovitého  tlaku 

(viz „Plnění vypínače plynem“ na str. 51). 
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9.3  Údržba 
 

Vypínač musí být při údržbě odpojený. Není nutné vypínat póly. 

 
• Odpojte vypínač od vysokonapěťového  systému a na obou koncích jej 

uzemněte. 

• Uvolněte zapínací i vypínací pružinu. 

Tohoto   stavu   je   dosaženo,   když   je   ukazatel   polohy   ve   stavu 

VYPNUTO  a  ukazatel  polohy  pružiny  je  ve  stavu  „uvolněná“.  Pro 

dosažení   tohoto  stavu  jsou  nutné  činnosti   uvedené   v následující 

tabulce, v závislosti na výchozí situaci. 

 

Poloha vypínače Stav zapínací 

pružiny 
Prováděná činnost 

ZAPNUTO / I Nastřádaná O-C-O 

ZAPNUTO / I Uvolněná O 

VYPNUTO / O Nastřádaná C-O 

VYPNUTO / O Uvolněná Není nutná žádná 

činnost 

 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

    Proto: 
-   Odpojte  vypínač  od  vysokonapěťového  systému  a na  obou 

koncích jej uzemněte. 
 

 
 

Nebezpečí způsobené náhlým pohybem spojovacího táhla. 

    Proto: 
-   Uvolněte  zapínací  a  vypínací  pružinu  provedením  postupu 

zapnutí a vypnutí. 

 
9.3.1  Kontrola připojení kabelů 

 
• Ujistěte  se, že jsou  všechny  kabely  v pružinovém  pohonu  připojeny 

napevno. 

 
9.3.2  Kontrola spojovacího táhla 

 
• Zkontrolujte  všechny  upevňovací  a blokovací  prvky  (čepy,  matice  a 

šrouby) na spojovacím táhlu. 

 
9.3.3  Kontrola řídicích obvodů 

 
• Proveďte  zkušební  provoz  podle  postupu  spouštění  (viz  „Zkušební 

spínání“ na str. 54). 
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9.3.4  Kontrola kvality plynu 

 
Odeberte vzorek plynu a zkontrolujte, zda odpovídá limitům. 

- Vlhkost:  ≤ 300 ppmv 

- Obsah SF6:  > 98% 

- Kyselost (SO2):  ≤ 10 ppmv 
 

Požadované  měřicí a zkušební zařízení je uvedeno v (viz „Nástroje a 

pomocná zařízení“ na str. 101). 

 
9.3.5  Kontrola přechodového odporu 

 
• Zkontrolujte přechodový odpor podle popisu v oddílu o spouštění. 

 
9.3.6  Kontrola spínacích časů 

 
• Zkontrolujte spínací časy podle popisu v oddílu o spouštění. 

 
9.3.7  Kontrola závitových spojení 

 
• Zkontrolujte  všechna  přístupná  závitová  spojení  (šroubové  spoje)  a 

ujistěte se, že jsou utažená. 

 
Utahovací momenty jsou uvedeny v následujících oddílech: 

 
- Montáž 

- Spouštění 

- Odstraňování závad 

- Renovace 
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10  Renovace 
 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

    Proto: 
-   Odpojte  vypínač  od  vysokonapěťového  systému  a na  obou 

koncích jej uzemněte. 
 

 
 

Nebezpečí způsobené náhlým pohybem spojovacího táhla. 

    Proto: 
-   Uvolněte  zapínací  a  vypínací  pružinu  provedením  postupu 

zapnutí a vypnutí. 

 
Vypínač izolujte a uzemněte: 

 
• Uvolněte zapínací a vypínací pružinu. 

Tohoto   stavu   je   dosaženo,   když   je   ukazatel   polohy   ve   stavu 

VYPNUTO  a  ukazatel  polohy  pružiny  je  ve  stavu  „uvolněná“.  Pro 

dosažení   tohoto  stavu  jsou  nutné  činnosti   uvedené   v následující 

tabulce, v závislosti na výchozí situaci. 

• Odpojte motor od napájecího napětí. 

 
Poloha vypínače Stav zapínací 

pružiny 
Prováděná činnost 

ZAPNUTO / I Nastřádaná O-C-O 

ZAPNUTO / I Uvolněná O 

VYPNUTO / O Nastřádaná C-O 

VYPNUTO / O Uvolněná Není nutná žádná 

činnost 
 

Zařízení by mělo být v ideálním případě renovováno v uzavřené, suché 

a bezprašné místnosti. Není-li to možné a zařízení musí být renovováno 

venku,  pak by měla  renovace  proběhnout  za suchého  a bezvětrného 

počasí. 

 
Vypínač je vybaven  odpojovačem  (odpojovacím  místem) mezi zhášecí 

komorou a podpěrným izolátorem. Všechny zhášecí komory jsou 

vyměnitelné. Díky této konstrukci je možné rychle vyměnit celou zhášecí 

komoru, a pak komoru renovovat v uzavřené místnosti. 

 
Všechny  funkční  prvky  musejí  být  zkontrolovány  a očištěny  hadříkem 

navlhčeným do alkoholu. 

 
Jsou-li při této činnosti otevřeny těsnicí nebo utěsněné spoje, musí být 

příslušné elastomérové těsnění vyměněno. 
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Adsorpční  filtr  v každém  pólu,  u  kterého  dojde  k otevření,  musí  být 

vyměněn. 

 
Doba, kdy jsou plynové oddíly otevřeny, by měla být co nejkratší. 

Za každé situace je nutné zabránit vniknutí vody (deště). 
 

 
 
 

10.1  Renovace zhášecí komory 

 
10.1.1  Odpojení zhášecí komory od podpěrného izolátoru 

 
 

-   Po  práci  s elektřinou  může  plyn  SF6   obsahovat  škodlivé  nebo 

         toxické látky, a navíc se jedná o skleníkový plyn. 

-   Proto nikdy nevypouštějte plyn SF6 do ovzduší. 
-   Odveďte  plyn  SF6   do  plynové  láhve  pomocí  servisní  jednotky  a 

odešlete jej k přepracování. 

 
Při tomto postupu musí být pól zavřený. 

 
• Odveďte plyn SF6  pomocí servisní jednotky a vypínač vyprázdněte  a 

vyvětrejte. 

• Uchyťte   zdvihací   zařízení   k pólu   dvěma   očkovými   šrouby   M16. 

K tomuto  účelu  použijte  dva  prostřední  otvory  v montážní  destičce 

svorkového bloku. 

• Namontujte přístroj s pomalým chodem na pružinový pohon a pomalu 

dostaňte  pohon  do zavřeného  stavu  (viz „Pomalý  chod  pro účely 

údržby“ na str. 117). 

• Uvolněte  a odstraňte  osm šroubů  (26) na horní přírubě  podpěrného 

izolátoru. 

• Opatrně zdvihněte zhášecí komoru o 60 – 80 mm. Tím se vytvoří mezi 

zhášecí komorou a horní přírubou podpěrného izolátoru mezera (G). 

 
Do této mezery (G) nesahejte! 

    Proto: 
-   Pro  odstranění  čepu  kuličkové  západky  vždy  použijte 

příslušné nástroje. 

 
• Pomocí nástroje T100 odstraňte čep kuličkové západky (24). 

• Zdvihněte   zhášecí   komoru   a   čtyřmi   šrouby   M16   ji   uchyťte   ke 

vhodnému  držáku.  K tomuto  účelu  použijte  otvory  v dolním 

vysokonapěťovém svorkovém bloku. 

 
 

Při   zdvižení   zhášecí   komory   o   více   než   80   mm   může   dojít 

    k poškození komponent. 

Proto: 

-   Nezdvihejte zhášecí komoru výše než 80 mm. 
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1 Zhášecí komora 1x 

2 Horní příruba podpěrného izolátoru 1x 

24 Čep kuličkové západky 1x 

26 Šroub s šestihrannou hlavou, M12x65 A2-70 8x 

27 Podložka, 12 A2 8x 

G Max. mezera 80 mm - 
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10.1.2  Demontáž systému Double Motion 

 
• Odstraňte  osm  šroubů  (3)  a  podložek  (4)  z horní  příruby  zhášecí 

komory (1). 

• Opatrně vyjměte systém Double Motion (2). 

 
 

1 Komorový izolátor 1x 

2 Systém Double Motion 1x 

3 Šroub s šestihrannou hlavou, M12x45 A2-70 8x 

4 Podložka, 12x40 A2 8x 
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10.1.3  Demontáž vodicí hřídele 

 
• Odstraňte šroub s vnitřním šestihranem (17) a pojistnou podložku (18). 

• Odstraňte   vodicí   hřídel   (28)   a   distanční   vložku   (21)   z pevného 

kontaktu. 

• Zhášecí  jednotka  je  připojena  vodicí  pákou  k systému  pohyblivých 

kontaktů.  Odstraňte  zhášecí  jednotku,  vodicí  páku  a  systém 

pohyblivých kontaktů z pevného kontaktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Zhášecí jednotka 1x 

6 Systém pohyblivých kontaktů 1x 

7 Pevný kontakt 1x 

8 Vodicí páka 2x 

17 Šroub s vnitřním šestihranem, M8x12 A-70 1x 

18 Pojistná podložka 1x 

21 Distanční vložka 1x 

28 Vodicí hřídel 1x 
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10.1.4  Odpojení zapínací a vypínací jednotky 

 
• Odstraňte  závlačky  (10)  a  přírubové  spojovací  čepy  (9)  ze  dvou 

vodicích pák. K tomuto úkonu doporučujeme nástroj T101. 

• Vytáhněte zhášecí jednotku ze systému pohyblivých kontaktů. 

 
 

5 Zhášecí jednotka 1x 

6 Systém pohyblivých kontaktů 1x 

8 Vodicí páka 2x 

9 Přírubový spojovací čep, 6x24 4x 

10 Závlačka, 8x1,2 4x 

 
10.1.5  Renovace systému pohyblivých kontaktů 

 
• Odstraňte  čep opalovacího  kontaktu (29). Povrchy kontaktu namažte 

podle specifikace pro mazání L6. Utáhněte šroub (30) momentem 17 

Nm. 

• Odstraňte vodicí pásek (11). Ten je umístěn v rybinové drážce. Je tedy 

nutné při jeho vyjmutí překonat mechanický odpor. 

• Namažte vnější obvod systému pohyblivých kontaktů v oblasti povrchu 

elektrického kluzného kontaktu podle specifikace pro mazání L6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Vodicí pásek, 3x5x398 1x 

15 Podložka, 8 A2-70 1x 

29 Čep opalovacího kontaktu 1x 

30 Šroub s vnitřním šestihranem, M8x20 A-70 1x 
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10.1.6  Renovace pevného kontaktu 

 
• Odstraňte vodicí pásek (12). Ten je umístěn v rybinové drážce. Je tedy 

nutné při jeho vyjmutí překonat mechanický odpor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12  Vodicí pásek, 3x5x380 (GK)  1x 

 
10.1.7  Mazání zhášecí jednotky 

 
• Rozbalte a namažte novou zhášecí jednotku (5). 

- Namažte  vnější  obvod  zhášecí  jednotky  v oblasti  povrchu 

elektrického kluzného kontaktu podle specifikace pro mazání L6. 

- Namažte  celou  délku  zhášecí  trubky  ve  zhášecí  jednotce  podle 

specifikace pro mazání L7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Zhášecí jednotka  1x 
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10.1.8  Připojení zapínací a vypínací jednotky 

 
Dvě  ramena  vodicí  páky  nejsou  identická.  Jejich  přiřazení  k vodicím 

táhlům usnadňuje systém značení. 

 
Systém značení 

 
 Vodicí páka Vodicí táhlo 

Systém pohyblivých kontaktů Tečka Tečka 

Zhášecí jednotka Bez tečky Bez tečky 
 

• Do systému pohyblivých kontaktů zasuňte až k zarážce novou zhášecí 

jednotku.  Současně  prosuňte  táhla  zhášecí  jednotky  velkými  otvory 

v systému pohyblivých kontaktů. 

• Namažte  nové  přírubové  spojovací  čepy  (9)  podle  specifikace  pro 

mazání L7. 

• Zasuňte táhla systému pohyblivých kontaktů do vodicích pák a vyberte 

rameno páky označené tečkou. 

• Zasuňte  táhla  zhášecí  jednotky  do  vodicích  pák  a  vyberte  rameno 

páky neoznačené tečkou. 

• Zasuňte zvnějšku do táhel a pák nový přírubový spojovací čep (9). 

• Zajistěte  jej  novou  závlačkou  (10).  Pro  nasunutí  závlačky 

doporučujeme nástroj T101. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Zhášecí jednotka 1x 

6 Systém pohyblivých kontaktů 1x 

8 Vodicí páka 2x 

9 Přírubový spojovací čep, 6x24 4x 

10 Závlačka, 8x1,2 4x 
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Dvě ramena vodicí páky nejsou identická. 

    Špatné přiřazení táhel a pák může vést k poškození pólů. 

Proto: 
-   Ujistěte se, že jste táhla a páky přiřadili správně. 

-  Rameno páky pro jednotku Double Motion a táhlo jednotky 

Double Motion jsou označeny tečkou. 

-  Rameno   páky   pro   zhášecí   jednotku   a   táhlo   zhášecí 

jednotky nejsou označeny tečkou. 
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10.1.9  Montáž vodicí hřídele 

 
• Do  pevného  kontaktu  (7)  zasuňte  zhášecí  jednotku  (5)  a  systém 

pohyblivých  kontaktů  (6) tak, aby byly otvory na hřídele  ve vodicích 

pákách (8) a pevný kontakt (7) vyrovnány. 

• Mezi páky umístěte distanční vložku (21). 

• Připojte vodicí páku a pevný kontakt k vodicí hřídeli (28). 

• Na nový šroub (22) naneste ochranné lepidlo podle S1. 

• Utáhněte hřídel pomocí pojistné podložky (23) a nového šroubu (22). 

Utáhněte momentem 17 Nm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Zhášecí jednotka 1x 

6 Systém pohyblivých kontaktů 1x 

7 Pevný kontakt 1x 

8 Vodicí páka 2x 

17 Šroub s vnitřním šestihranem, M8x12 A-70 1x 

21 Distanční vložka 1x 

23 Pojistná podložka 1x 

28 Vodicí hřídel 1x 
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10.1.10   Renovace držáku 

 
• Uchyťte zdvihací zařízení k horní přírubě komorového izolátoru. 

• Uvolněte  a odstraňte  dva  šrouby  (17) na dolní  přírubě  komorového 

izolátoru (1). 

• Zdvihněte komorový izolátor. 

• Odstraňte dva vodicí pásky (18). Ty jsou umístěny v rybinové drážce. 

Je tedy nutné při jejich vyjmutí překonat mechanický odpor. 

• Vyčistěte těsnicí a přírubový povrch držáku (16) a namažte jej podle 

specifikace pro mazání L3. 

• Odstraňte tvarované těsnění (19). 

• Namažte dva šrouby (17) podle L1. 

• Vraťte na své místo komorový izolátor a uchyťte jej dvěma šrouby 

• (17). Utáhněte momentem 17 Nm. 

Zcela naplňte válcová zahloubení v držáku mazivem podle L3. 

 
 

1 Komorový izolátor 1x 

16 Držák 1x 

17 Šroub s vnitřním šestihranem, M8x20 A-70 2x 

18 Vodicí pásek, 3x5x146 2x 

19 Tvarované těsnění 271 1x 
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10.1.11   Montáž systému Double Motion 

 
• Vyčistěte těsnicí a přírubový povrch pevného kontaktu (7) a namažte 

jej podle specifikace pro mazání L3. 

• Odstraňte tvarované těsnění (19). 

• Posuňte vodicí nástroj T102 nad spojovací táhla zhášecí jednotky (5) a 

zasuňte  jej do zhášecí  trubky.  Vodicí  nástroj  je uchycen  ve zhášecí 

trubce svými těsnicími kroužky. 

• Zdvihněte systém Double Motion (2) nad komorový izolátor a souose 

jej vyrovnejte. 

• Opatrně   zasuňte   pomocí   vodicího   nástroje   T102  systém   Double 

Motion  do  držáku.  Když  zasouváte  zhášecí  jednotku  do  systému 

kontaktů v držáku, je nutné překonat další odpor. 

• Upevněte   systém   Double   Motion   ke  komorovému   izolátoru   osmi 

šrouby (3) a osmi podložkami (4), 

• Odstraňte vodicí nástroj (vytáhněte jej dolů a ven). 
 

 
 
 

Nesprávná  montáž může mít za následek poškození  izolátoru nebo 

    vodicích pásků. 

Proto: 
-   Nikdy nemontujte systém Double Motion bez použití vodicího 

nástroje. 
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1 Komorový izolátor 1x 

2 Systém Double Motion 1x 

3 Šroub s šestihrannou hlavou, M12x45 A2-70 8x 

4 Podložka, 12x40 A2 8x 

5 Zhášecí jednotka 1x 

6 Systém pohyblivých kontaktů 1x 

7 Pevný kontakt 1x 

16 Držák 1x 

19 Tvarované těsnění 271 1x 
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10.1.12   Seřízení systému Double Motion 

 
• Stáhněte zhášecí jednotku dolů, dokud se nezarazí o západku (nutná 

tažná síla asi 200 N). 

• Vyrovnejte   ploché   strany   spojovacího   táhla   (31)   tak,   aby   byly 

souběžné  s vysokonapěťovým  svorkovým  blokem (32). Vyrovnání  se 

provede otočením zhášecí jednotky. 

• Upravte vzdálenost mezi dolním okrajem držáku (16) a středem otvoru 

ve  spojovacím  článku  (33)  na  69,5  ±  1  mm.  Otvor  ve  spojovacím 

článku (33) a ploché strany spojovacího táhla musejí být vyrovnány ve 

směru vysokonapěťového svorkového bloku. 

• Utáhněte matici (34) momentem 130 Nm. 

 
 

Nesprávné   seřízení   zhášecí   jednotky   může   mít   za   následek 

    poškození při provozu. 

Proto: 
Pečlivě nastavte a zkontrolujte následující: 

-   Vzdálenost 69,5 ± 1 mm 

-   Vyrovnání ploché strany spojovacího táhla 

-   Vyrovnání otvoru ve spojovacím článku. 

 

 
 

31 Spojovací táhlo 1x 

32 Vysokonapěťový svorkový blok 1x 

33 Spojovací článek 1x 

34 Šestihranná matice, M20x1,5 A2-70 1x 
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10.1.13   Připojení zhášecí komory k podpěrnému izolátoru 

 
Izolační   trubka   podpěrného   izolátoru   musí   být   při   tomto   procesu 

uzavřená. 

 
• Vyčistěte těsnicí a přírubový povrch držáku (16) a namažte jej podle 

specifikace pro mazání L3. 

• Odstraňte těsnění (35). 

• Zdvihněte zhášecí komoru a umístěte ji nad podpěrný izolátor. 

• Opatrně  zhášecí  komoru  spouštějte  a zasuňte  spojovací  článek (33) 

do izolační trubky (38), dokud nebudou otvory ve spojovacím článku a 

izolační trubce vyrovnány. 

• Namažte nové čepy kuličkové západky podle specifikace  pro mazání 

L7. 

 
Do této mezery (G) nesahejte! 

    Proto: 
-   Pro  odstranění  čepu  kuličkové  západky  vždy  použijte 

příslušné nástroje. 

 
• Propojte  zhášecí  komoru  a izolační  trubku  novým  čepem  kuličkové 

západky (24) pomocí nástroje T100. 

• Natřete šrouby (26) podle L1. 

• Spusťte celou zhášecí komoru na podpěrný izolátor a upevněte ji osmi 

šrouby (26). Utáhněte momentem 60 Nm. 
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16 Držák 1x 

24 Čep kuličkové západky 1x 

26 Šroub s šestihrannou hlavou, M12x65 A2-70 8x 

27 Podložka, 12 A2 8x 

33 Spojovací článek 1x 

35 Tvarované těsnění 221 1x 

38 Izolační trubka 1x 
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10.1.14   Výměna adsorpčního filtru 

 
V některých případech mohou páky spojovacího táhla vypínače zakrývat 

kryt  filtru.  V takovém  případě  musejí  být  páky  odstraněny  a  znovu 

namontovány po výměně adsorpčního filtru. 

 
• Odstraňte čtyři šrouby (62) a kryt filtru (47). 

• Vyjměte filtrační vložku (48) a filtrační pytlík (65) z klikové skříně. 

• Namažte těsnicí oblasti podle L5. 

• Vyměňte těsnicí kroužek (59). Před montáží jej namažte podle L5. 

• Zasuňte  do filtrační  vložky  nový  filtrační  pytlík  a zasuňte  vložku  do 

klikové skříně. 

• Natřete šrouby (62) podle L1. 

• Vraťte kryt filtru na své místo a uchyťte jej čtyřmi šrouby (62). Utáhněte 

jej momentem 7 Nm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 Kryt filtru 1x 

48 Filtrační vložka 1x 

59 Těsnicí kroužek, 62,87x5,33 1x 

62 Šroub s šestihrannou hlavou, M6x20 A2-70 4x 

63 Podložka, 6 A2 4x 

65 Filtrační pytlík 1x 
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10.1.15   Závěrečné práce 

 
• Vyprázdněte vypínač. 

• Naplňte  vypínač  plynem  a zkontrolujte  všechna  těsnění,  zda n nich 

nejsou netěsnosti (viz „Plnění vypínače plynem“ na str. 51). 

 
10.2  Demontáž podpěrného izolátoru a klikové skříně 

 
Požadavky 

- Zhášecí komora již byla odpojena od podpěrného izolátoru. 

- Páky spojovacího táhla vypínače byly odstraněny. 

 
• Uchyťte  zdvihací  zařízení  k horní  přírubě  podpěrného   izolátoru  a 

zahákněte jej do háku jeřábu. 

• Oddělte podpěrný izolátor od základního rámu. 

• Opatrně  zdvihněte  sestavu  podpěrného  izolátoru  a klikové  skříně ze 

základního rámu a položte ji na vhodný pracovní povrch. 

• Odstraňte  čtyři šrouby  (67) a dvě matice  (66) ze systému  uchycení 

klikové skříně. 

• Vytáhněte klikovou skříň a izolační táhlo z podpěrného izolátoru. 

• Při  montáži  komponentů  tento  postup  obraťte.  Během  něj  vyměňte 

těsnění (35). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Podložka, 12 A2 6x 

35 Tvarované těsnění 221 1x 

66 Šestihranná matice, M12 A2-70 2x 

67 Šroub s šestihrannou hlavou, M12x40 A2-70 4x 
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10.2.1  Demontáž zapínacích pružin 

 
• Odstraňte kryt filtru. Vyjměte filtrační vložku (48) a filtrační pytlík (65) 

z klikové skříně. 

• Uvolněte  tři  šrouby  (68).  Uvolňujte  je  postupně  jeden  po  druhém, 

abyste zabránili vychýlení vedení pružiny (69). 

• Vyjměte vedení pružiny (69) a zapínací pružinu (70) z klikové skříně a 

opatrně je stáhněte z izolační trubky (38). 

 
Pro  montáž  komponentů  tento  postup  proveďte  obráceně.  Utáhněte 

šrouby momentem 17 Nm. Před opětovnou montáží šroubů je namažte 

podle L1. 

 
V zapnutém   stavu  je  pohyb  zapínací  pružiny  při  předběžném 

střádání  kratší než délka záchytného  závitu šroubů (68). Šrouby 

jsou tedy u zapínací  pružiny  použity  jako uvolňovací  a střádací 

zařízení. 
 

 

 
 

37 Kliková skříň 1x 

38 Izolační trubka 1x 

68 Šroub s vnitřním šestihranem, M8x25 A2-70 3x 

69 Vedení pružiny 1x 

70 Zapínací pružina 1x 
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10.2.2  Demontáž klikové skříně 

 
• Odstraňte čtyři šrouby (64) a ložiskové víčko (44). 

• Odstraňte ložiskovou vložku (45) a vnější část valivého ložiska. 

• Odstraňte hřídel (43) a vnitřní kroužek z valivého ložiska. 

• Vyjměte izolační trubku (38) s vnitřní pákou (40) a sedlem pružiny (41) 

z klikové skříně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Těsnicí kroužky a kontaktní povrchy těsnicích kroužků namazané podle L5 
** Kluzné a nosné plochy namazané podle L7 

 

 
 

37 Kliková skříň 1x 

38 Izolační trubka 1x 

39 Spojovací článek, spodní 1x 

40 Vnitřní páka 1x 

41 Sedlo pružiny 1x 

42 Víčko, spodní 1x 

43 Hřídel 1x 

44 Ložiskové víčko 1x 

45 Ložisková vložka 1x 

46 Ložisková objímka 1x 

47 Kryt filtru 1x 

48 Filtrační vložka 1x 

50 Čep, 12x47,5 1x 

51 Čep, 10x75 1x 

52 Valivé ložisko 1x 

53 Valivé ložisko 1x 

54 Axiální jehlová valivá sestava 1x 

55 Axiální kroužek 1x 

56 Ložiskový kroužek 1x 

57 Těsnicí kroužek 1x 

58 Těsnicí kroužek 34,52x3,53 1x 

59 Těsnicí kroužek 62,87x5,33 2x 

60 Těsnicí kroužek 38,82x5,33 2x 

62 Šroub s šestihrannou hlavou, 6x20 A2-70 1x 

63 Podložka, 6 A2 4x 

64 Šroub s šestihrannou hlavou, 6x25 A2-70 8x 

65 Filtrační pytlík 4x 
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Opětovná montáž: 

• Vraťte všechny těsnicí kroužky a těsnění na svá místa. 

• Při montáži klikové skříně použijte opačný postup. 

• Vložte nový filtrační pytlík (viz „Výměna adsorpčního  filtru“ na str. 

91). 

 
 

Při montáži dílů je nutné dodržovat následující pokyny: 

    -   Dodržujte stanovený postup mazání. 

-   Vyměňte všechna těsnění. 

-   Utáhněte tři šrouby (68) momentem 18 Nm. 

-   Nezapomeňte filtrační vložku (48). 

-   Nemontujte  nový  filtrační  pytlík  –  až  těsně  před  vyprázdněním 

smontovaného pólu. 

 
• Namontujte  zhášecí  komoru  (viz  „Připojení  zhášecí  komory 

k podpěrnému izolátoru“ na str. 89). 

• Znovu namontujte pól na základní rám. 

• Znovu proveďte spuštění vypínače podle oddílu o spouštění. 
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11  Odpadové hospodářství po celou dobu životnosti 
 

Environmentální odpadové hospodářství je nedílnou součástí obecné 

konstrukce výrobků ALSTOM GRID. Je zaručeno ekologicky šetrné 

zpracování odpadů v souladu s platnými předpisy. 

 
Pokud jde o odpadové hospodářství,  společnost obecně upřednostňuje 

recyklaci materiálů před jejich uložením. 

 
Materiály mohou být recyklovány jako smíchaný šrot  nebo, je-li zařízení 

demontováno,  jako  tříděný  šrot  s malým  zbytkovým  množstvím 

smíchaného šrotu. 

 
Tříděný  šrot  představuje  upřednostňovanou  možnost  zpracování 

odpadu. 

 
Spínací zařízení obsahuje následující komponenty: 

- Keramika 

- Ocel 

- Hliník 

- Měď 

- PTFE (polytetrafluoretylen) 

- Odlévací pryskyřice (částečně je vyztužena tkaninou) 

- Pryžové materiály použité jako těsnění 

- Plasty v pružinovém pohonu (pomocné spínače, izolace kabelů atd.) 

- Hydraulický olej 

- Menší množství maziv 

 
Postupy  odpadového  hospodářství  musejí  zajistit  odvod  hydraulického 

oleje   z tlumičů   pohonu.   Je   nutný   soulad   s předpisy,   kterými   se 

zpracování těchto odpadů řídí. 

 
Žádné oleje a maziva použitá ve spínacím zařízení neobsahují PCB 

(polychlorované bifenyly). 

 
Dodané spínací zařízení neobsahuje žádné nebezpečné látky, na které 

se  vztahují  německé  předpisy  regulující  nebezpečné  látky.  V případě 

vývozu musí být zajištěn soulad s místními zákony a předpisy. 

 
Plyn použitý pro izolaci a zhášení musí být odčerpán pomocí vhodného 

zařízení a po přepracování znovu použit. 

 
V plynových   oddílech   se   mohou   objevit   pevné   produkty   rozkladu 

vytvořené   při  používání   vypínače.   Tyto  produkty   mohou   v případě 

otevření plynových oddílů představovat zdravotní riziko. 

 
Plynné  produkty  rozkladu  jsou  zachycovány   filtry.  Je  nutný  soulad 

s příslušnými bezpečnostními předpisy (viz „Bezpečnostní upozornění 

při manipulaci s použitým plynem SF6)“ na str. 13). 

 
Máte-li nějaké dotazy ohledně odpadového hospodářství,  vaše centrum 

zákaznických služeb společnosti ALSTOM GRID vám je s radostí odpoví. 
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A1  Popis zařízení 
 

A1.1  Účel 

 
Vypínače se používají pro rozvod elektřiny ve vysokonapěťových  sítích. 

Jsou  místěny  v rozvodnách  společně  s dalším  spínacím  zařízením  a 

představují  zásadní  funkční  a bezpečnostní  prvek. V případě  narušení 

systému   nebo   poruchy   v síti  vypínače   během   několika   milisekund 

přeruší výsledné zkratové proudy. Tyto vypínače jsou obvykle řízeny 

dálkově. 

 
A1.2  Hlavní komponenty 

 
Vypínač se skládá z pólů, základního rámu a pružinového  pohonu (viz 

„Dodávané komponenty“ na str. 15). 

 
Každý pól se skládá z podpěrného izolátoru pro odizolování pracovního 

napětí vůči zemi a komorového izolátoru, ve kterém se nachází zhášecí 

jednotka. 

Základní rám je tvoří pozinkovaná svařovaná ocelová konstrukce. 

Pružinový pohon se skládá ze samonosné ocelové konstrukce chráněné 

proti  korozi.  Dvířka,  spodní  kryt,  zadní  kryt,  snímatelné  boční  kryty  a 
horní kryt jsou vyrobeny z hliníkového plechu. 

 
A1.3  Provoz 

 
Póly tvoří s plynovými trubkami jeden společný plynový oddíl. Pohyblivé 

kontakty  zhášecí  jednotky  jsou  připojeny  k pružinovému  pohonu  přes 

izolační  táhla,  otočné  hřídele,  páky  pólů a spojovací  táhla  základního 

rámu. 

 
Je-li   přerušen   elektrický   proud,   dojde   během   několika   milisekund 

k přepnutí  ze  zapnutého  na  vypnutý  stav.  Během  tohoto  vypínání  se 

nejprve oddělí hlavní kontakty. Oblouk vytvořený mezi obloukovými 

kontakty  pak zhasne  díky proudění  plynu ve zhášecí  jednotce.  Hlavní 

kontakty, které se již oddělily, nejsou obloukem narušeny. 

 
U  vypínačů  třetí  generace  je  nezbytný  tlak  plynu  vytvářen  v tlakové 

komoře energií samotného  oblouku v závislosti  na elektrickém  proudu. 

Pružinový pohon dodává pouze energii nezbytnou pro pohyb kontaktů a 

mechanického   pomocného   pístu,   aby   zajistil   bezpečné   přerušení 

menších proudů. 

 
Během zapínání se nejprve spojí opalovací kontakty, a pak i hlavní 

kontakty. 

Poloha je indikována vizuálně ukazatelem polohy. 
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Ke střádání zapínací pružiny v pružinovém pohonu dochází elektrickým 

motorem  přes  převodovku,   aby  bylo  možné  požadovanou   pracovní 

energii  uchovávat.  Hlavní  vypínací  pružiny  jsou  umístěny  v pólech,  a 

k jejich střádání tedy dochází při každém zapínacím  pohybu. Zásobník 

energie pružin obsahuje dostatek mechanické energie pro vykonání 

procesu O-CO, i kdyby došlo k selhání napájení motoru. 

 
Elektrická   aktivace   zapínací   a   vypínací   pružiny   způsobí   otevření 

západek,  čímž  se  pro  pracovní  účely  uvolní  energie  pružin.  Energie 

pružin se přes spojovací páky a táhla mimo póly a uvnitř nich přenese 

na systém kontaktů. 
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A2  Nástroje a pomocné zařízení 
 

A2.1  Zákazníkem zajištěný materiál a zařízení pro montáž a spuštění 

 
Zákazníkem zajištěný materiál a zařízení nejsou součástí objednávky a 

nejsou výrobcem dodány. Na pracovišti je musí zajistit přímo zákazník. 

 
A2.2  Materiál 

 
- Základna, včetně kotevních šroubů, matic a podložek 

- Zemnící vodiče, včetně svorek a upevňovacích prvků 

- Nosné  konstrukce  odpovídající  výkresům  společnosti 

 ALSTOM GRID Energietechnik GmbH 

- Vysokonapěťové svorkové bloky, včetně upevňovacích prvků 

- Plyn pro plnění vypínače 

- Čtyřhranné špalky a desky, na které lze před montáží umístit póly. 

 
A2.3  Zdvihací a stoupací zařízení 

 
- Dostatečně vysoký jeřáb s dostatečnou nosností 

- Smyčky a zdvihací zařízení s dostatečnou nosností 

- Žebříky a zdvižné plošiny 

 
A2.4  Nástroje, zkušební zařízení a pomocné zařízení 

 
- Zařízení pro plnění plynem s tlakovým redukčním ventilem a přípojkou 

DILO DN8 

- Kovový kartáč se štětinami z nerez oceli 

- Multimetr 

- Detektor netěsností SF6 

- Měřicí zařízení pro stanovení spínacích časů 

- Měřicí zařízení pro stanovení přechodového odporu 

- Montážní nástroje na základě našich doporučení. 
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A2.4.1  Doporučené nástroje 

 
Momentové klíče a příslušenství 

 

Nástroj Popis Ilustrace Objednací číslo 

T001 Momentový klíč, 8 – 40 Nm; 

sedlo 9x12 mm; délka ≤ 390 mm 

 

2008994 

T002 Momentový klíč, 40 – 200 Nm; 

sedlo 14x18 mm 

 

2008995 

T003 Momentový klíč, 80 – 400 Nm; 

sedlo 14x18 mm 

 

2008996 

T004 Adaptér s řehtačkou; lze použít pro ½‘‘ 

momentový klíč; sedlo 9 x 12 mm 

 

2008997 

T005 Adaptér s řehtačkou; lze použít pro ½‘‘ 

momentový klíč; sedlo 14 x 18 mm 

 

2008998 

T006 Adaptér na pohon, pro použití 

s hlavicemi 14 x 18 mm ve spojení se 

sedlem momentového klíče 9 x 12 mm 
 

2009000 
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Hlavice pro momentové klíče 

 

Nástroj Popis Ilustrace Objednací číslo 

T007 Sada nástrčných klíčů; ½‘‘ sedlo, 

obsahuje: 

 
-  řehtačku 

-  prodlužovací kus 

-  nástavce 

10 – 34 mm pro šestihranné šrouby 

4 – 14 mm pro šrouby s vnitřním 

šestihranem 

 
 
 

 

2008999 

T008 Otevřený stranový klíč, 19 mm; 

hlavice pro momentový klíč; 

sedlo 9 x 12 mm 
 

2009001 

T009 Otevřený stranový klíč, 24 mm; 

hlavice pro momentový klíč; 

sedlo 9 x 12 mm 
 

2009002 

T010 Otevřený klíč, 27 mm; 

hlavice pro momentový klíč; 

sedlo 14 x 18 mm 
  

2009003 

T011 Otevřený klíč, 36 mm; 

hlavice pro momentový klíč; 

sedlo 14 x 18 mm 
  

2009004 

T012 Uzavřený stranový klíč, 36 mm; 

hlavice pro momentový klíč; 

sedlo 14 x 18 mm 
 

 

2009005 

T021 Otevřený klíč, 27 mm, se sedlem ½‘‘ 

(pro utahování plynových přípojek) 

 

2032362 

T022 Kompaktní otevřený klíč, 27 mm 

 

2032363 
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Kombinované nástroje 

 

Nástroj Ilustrace Komentář 

WK001 

 

Pro utahování 

plynových přípojek 

konkrétním 

momentem 
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A2.5  Maziva pro montáž, spouštění a údržbu 

 
Následující tabulka popisuje způsob používání a aplikace maziv. Každý 

způsob  aplikace  je  v textu  návodu  k použití  uváděn  zkratkou  (např.: 

namažte podle L1). 

 

Zkratka Název maziva Funkce Způsob použití 

L1 Molykote BR2plus Mazání závitových 

spojení 
Naneste tenkou vrstvu maziva 

na vnější závit1) 

L2 Molykote BR2plus Mazání kluzných a 

nosných ploch 
Naneste tenkou vrstvu maziva 
na  kluznou  nebo  nosnou 

plochu1) 

L3 Silikonové mazivo SF 

1377 
Pro ochranu závitových 

ploch před korozí 
Naneste tenkou vrstvu maziva 

na celou chráněnou oblast1) 

L4 Silikonové mazivo SF 

1377 
Mazání závitových 

spojení v plynových 

trubkách 

Naneste tenkou vrstvu maziva 

na vnější závit1) 

L5 Silikonové mazivo SF 

1377 s alkoholem 
Mazání těsnicích kroužků 

a jejich kontaktních ploch 
Očistěte   těsnicí   kroužek   a 

jeho  lícovací  plochy 
alkoholem a prsty naneste 
tenkou vrstvu maziva. Abyste 
nezanesli špínu, nepoužívejte 

kartáči ani hadříky1) 

L6 Molykote PG54 Mazání elektrických 

kontaktních ploch u pólů 
Naneste tenkou vrstvu maziva 

na všechny kontaktní plochy 

L7 Molykote PG54 Mazání kluzných a 

nosných ploch u pólů 
Naneste tenkou vrstvu maziva 

na kontaktní plochy 
 

1)   Množství  požadované  pro  montáž  a  spuštění  dodá  výrobce  –  je 

součástí dodávky vypínače. 
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A2.6  Ochranná lepidla pro montáž, spouštění a údržbu 

 
Následující  tabulka  popisuje  způsob  používání  a aplikace  ochranných 

lepidel.  Každý  způsob  aplikace  je  v textu  návodu  k použití  uváděn 

zkratkou (např.: podle S1). 

 

Zkratka Název  ochranného 

lepidla 
Funkce Způsob použití 

S1 Loctite 243 Zajištění závitů se 

střední pevností 
Naneste   lehkou  vrstvu 
ochranného lepidla jen na 
prvních několik závitů. Doba 
tuhnutí  je    30  minut  při 
pokojové teplotě. Nižší teploty 

vyžadují delší dobu tuhnutí1) 
 

1)   Množství  požadované  pro  montáž  a  spuštění  dodá  výrobce  –  je 

součástí dodávky vypínače. 

 
A2.7  Měřicí zařízení pro kontrolu kvality plynu 

 

Nástroj Popis Ilustrace Objednací číslo 

T200 Vlhkoměr 

 

1003433 

T201 Analyzátor plynu SF6, typ AW 

 

1965464 

T202 Detekční trubičky kyselosti (10 kusů) 

Pro použití s T201 

 

1000629 

T203 Nástroj pro měření objemu SF6 

 

1003654 
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A2.8  Nástroje pro renovaci 

 

Nástroj Popis Ilustrace Objednací číslo 

T100 Montážní nástroj pro spojovací čepy 

 
 
 

1915726 

T101 Montážní nástroj pro závlačky 

 

9915937 

T102 Vodicí nástroj pro zhášecí jednotku 

 

9915938 

T103 Blokovací zařízení FK3-1: 

zařízení pro blokování západky 

 

2012684 

T104 Zařízení pro pomalý chod FK3-1: 

zařízení pro pomalé zapínání a 

vypínání 
 

 

 

2003178 

T105 Řehtačkový klíč pro M16: 

standardní nástroj pro použití zařízení 

pro pomalý chod 
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A2.9  Pomocný materiál a dodávky 

 

Popis Množství Objednací číslo 

Mazivo Molykote BR 2 plus 0,25 kg 

0,5 kg 

1,0 kg 

1266427 

1266439 

1266440 

Silikonové mazivo SF 1377 0,25 kg 

0,5 kg 

1,0 kg 

1001624 

1001073 

1251202 

Mazivo Molykote PG 54 1,0 kg 2009128 

Ochranné lepidlo Loctite 243 

(modré) 
10 cm3

 

25 cm
3 

1271249 

1250782 

Alkohol pro čištění 5 l 1242244 

Netkaný materiál značky Scotch 10 m x 100 mm 1260765 
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Popis 

Náhradní díly pro zhášecí komoru* 

Pytlík pro vysoušeč 

Sada těsnění** 

Dálkový – lokální spínač se zapnutou polohou nebo bez ní** 

* Různé varianty či pracovní napětí; uveďte sériové číslo zařízení 

** Uveďte sériové číslo zařízení 

 

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

 
 

A3  Náhradní díly a příslušenství 
 

Náhradní  díly  a  příslušenství  pro  vypínače  lze  objednat  u  servisního 

centra společnosti ALSTOM GRID. 

 
Náhradní  díly  byly  na  základě  mnoha  let  zkušeností  rozděleny  do 

několika doporučených skupin. 

 
Seznam náhradních dílů „R“ = vždy doporučené 

Popis 

Cívka E/A FK3* 

Stykač (K11, K14, K17, K24)* 

Blok pomocného spínače (horní K14) 

Stykač pro synchronizovaný chod (F3) (K40)* 

* Různé varianty či pracovní napětí; uveďte sériové číslo zařízení 
 

 

Seznam náhradních dílů „U“ = užitečné pro 5 zařízení a více 

Popis 

Motor* 

Topná vložka* 

Sestava pomocného spínače 

Ochranný spínač motoru* 

Relé s časovou prodlevou 0,05 s – 60 hod 24-240 V AC/DC 

Miniaturní vypínač (F10) 

Podpěťová spoušť FK3* 

* Různé varianty či pracovní napětí; uveďte sériové číslo zařízení 
 

 

Seznam  náhradních  dílů  „P“  =  mějte  po  ruce  v případě  většího 

počtu zařízení nebo ke zkrácení doby opravy 
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Další náhradní díly a příslušenství 

Popis 

Láhev na plyn, 5 kg 

Láhev na plyn, 10 kg 

Láhev na plyn, 15 kg 

Láhev na plyn, 20 kg 

Láhev na plyn, 40 kg 

Sada pro doplnění plynu SF6 

Detektor netěsností HI300 

Densostat* 

Zásuvka se zemnícím kontaktem 

Přídavné osvětlení, dveřní kontakt** 

Svorka UK 5 N 751 

Zemnící svorka UK5N/USLKG10 

Knoflíkový regulátor teploty 

Ruční kliková hřídel FK3 

Čisticí pasta Saeka 

Lepidlo Loctite 243 modré, 250 g 

Mazivo Molykote BR 2, 400 g 

Sada vybraných náhradních dílů a příslušenství pro vypínač 

* Různé varianty či pracovní napětí; uveďte sériové číslo zařízení 

** Uveďte sériové číslo zařízení 
 

A3.1  Servisní zařízení 

 

Popis 

Servisní zařízení s vývěvou a kryogenním zkapalňovačem 

Vozík pro plnění plynem s vývěvou 

Vlhkoměr 

Analyzátor plynu SF6, typ AW 

- plus: detekční trubičky kyselosti (10 kusů) 

Nástroj pro měření objemu SF6 

Měřicí počítač Actas pro měření spínacích časů / vychýlení / spotřeby 

energie, mikro-ohmmetr 600 A 
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A3.2  Výměna opalovacích kontaktů 

 
Pro výměnu opalovacích  kontaktů jsou nutné následující náhradní díly. 

Počet náhradních dílů platí pro jeden pól. 

 

Popis Množství 

Zhášecí jednotka 1x 

Přírubový spojovací čep, 6x24 4x 

Závlačka, 8x1,2 4x 

Vodicí pásek 3x5x398 1x 

Vodicí pásek 3x5x380 1x 

Čep opalovacího kontaktu 1x 

Vodicí pásek 3x5x146 2x 

Tvarované těsnění 271 2x 

Šroub s vnitřním šestihranem, M8x12 A2-70 1x 

Čep kuličkové západky 1x 

Čep opalovacího kontaktu 1x 

Šroub s vnitřním šestihranem, M8x20 A-70 1x 

Tvarované těsnění 221 1x 

Těsnicí kroužek 62,87x5,33 1x 

Filtrační pytlík 1x 
 

A3.3  Náhradní díly pro montážní práce na podpěrném izolátoru a klikové skříni 

 

Popis Množství 

Tvarované těsnění 221 2x 

Čep kuličkové západky 1x 

Těsnicí kroužek 34,52x3,53 1x 

Těsnicí kroužek 62,87x5,33 2x 

Těsnicí kroužek 38,82x5,33 2x 

Těsnicí kroužek 12,37x2,62 1x 

Filtrační pytlík  
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A4  Manipulace s použitým hexafluoridem sírovým 
 

V elektrickém zařízení může dojít ke kontaminaci  hexafluoridu  sírového 
(SF6). Ta může být způsobena netěsností, neúplným vyprázdněním, 

částečným vypuštěním, rozkladem způsobeným elektrickým obloukem a 
mechanickou  erozí. Použitý plyn SF6  je cenný recyklovatelný  materiál, 

který musí být renovován a znovu použit. 

 
Zásady  pro  analýzu  a  renovaci  hexafluoridu  sírového  po  vypuštění 

z elektrického  zařízení  a  specifikace  pro  jeho  opětovné  použití  jsou 

definovány v normě IEC 60480. 

 
Norma IEC 62271-303 popisuje používání a manipulaci s plynem SF6 ve 

vysokonapěťových spínacích zařízeních. 

 
Před recyklací použitého SF6  musí být plyn analyzován a obecně 

renovován,  aby  splnil  standardní  specifikace.  Při  procesu  renovace 
budou  odstraněny  nečistoty.  Renovaci  zajistí  výrobce  plynu  SF6.  Je-li 

plyn SF6  kontaminován  jen trochu, může být také zpracován  přímo na 

pracovišti  pomocí  vhodného  servisního  zařízení  (pokyny  jsou uvedeny 
v normě IEC 60480). 

 

Jak  zajistíte  správné  zpracování 

použitého plynu SF6? 
Dodržením  postupů stanovených  v normách 

IEC 60480 a IEC 62271-303. 

Jaké  požadavky  musí  provozovatel 

splnit? 
Provozovatel musí zajistit, aby byly dodrženy 

postupy definované v normách IEC 60480 a 
IEC  62271-303  a aby  byli  pracovníci,  kteří 

mají tyto postupy vykonávat, kvalifikovaní ke 

zpracování  použitého  SF6.  V Evropské  unii 

musí   mít   přiřazení   pracovníci   kvalifikaci 

podle nařízení EU 842/2006. 

Jak je použitý plyn SF6 zpracován? Použitý  plyn  SF6   je  analyzován,  v případě 

nutnosti renovován a znovu použit. Příslušné 
zásady  a  specifikace  jsou  definovány 
v normě IEC 60480. 
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A5  Technický popis 
 

A5.1  Technické údaje: vypínač 

 
Typ  GL 310 

F1/4031 P/VR 
GL 311 

F1/4031 P/VR 
GL 312 

F1/4031 P/VR 

Jmenovité napětí kV 100 123 145 

Jmenovitý provozní proud A 3150 3150 3150 

Jmenovitá frekvence Hz 50 / 60* 50 / 60* 50 / 60* 

Jmenovité výdržné střídavé napětí 

50 Hz, 1 min 
    

- proti zemi kV 185 230 275 

- mezi rozepnutými kontakty kV 185 230 275 

Jmenovité výdržné napětí při 

atmosférickém impulsu 
    

- proti zemi kV 450 550 650 

- mezi rozepnutými kontakty kV 450 550 650 

Jmenovité výdržné napětí při spínacím 

impulsu (Vn > 245 kV) 
    

- proti zemi kV Neplatí 

- mezi rozepnutými kontakty kV Neplatí 

Jmenovitý zkratový vypínací proud     

- Efektivní hodnota střídavé složky kA 40 40 40 

- Vztažná hodnota stejnosměrné složky % 45 45 45 

Minimální vypínací čas ms 26 26 26 

Pólfaktor  1,3 / 1,5 1,3 / 1,5 1,3 / 1,5 

Jmenovité přechodné napětí     
- Vrcholová hodnota kV 171 211 249 

- Strmost kV/µS 2,0 2,0 2,0 

Jmenovité hodnoty při vzdáleném 

zkratu 
    

- Vlnový odpor Ω 450 450 450 

- Rázový součinitel  1,6 1,6 1,6 

Jmenovitý zkratový zapínací proud kA 104 104 104 

Jmenovitý zkratový vypínací proud při 

asynchronním chodu 
kA 10 10 10 

Doba trvání jmenovitého zkratového 

proudu 
s 3 3 3 

Spínací cyklus  O-0,3s-CO-3min-CO 

popř. CO-15s-CO 

Jmenovitý vypínací proud venkovního 

vedení 
A 20 31,5 50 

Jmenovitý vypínací proud kabelového 

vedení 
A 125 140 160 

Hmotnost plynu SF6 na vypínač -30°C / 

-40°C (porcelánový izolátor) 
kg 9,9 / 9,0 9,9 / 9,0 9,9 / 9,0 

Hmotnost plynu SF6 na vypínač -30°C / 

-40°C (kompozitní izolátor) 
kg 15,3 / 11,3 15,3 / 11,3 15,3 / 11,3 

* 60 Hz pouze pro -30°C 
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A5.2  Technické údaje: pružinový pohon 

 
Typ  FK 3-1 

Motor k nastřádání zapínací pružiny   

Jmenovité napětí (doporučené hodnoty)   
- Stejnosměrné napětí V 60/110/125/220/250 *) 

- Střídavé napětí V 120/230 *) 

Přípustná odchylka jmenovitého napětí  85 až 110% Vn 

Příkon W < 1350 

Doba střádání zapínací pružiny s < 15 

Zapínací a vypínací spouště:   
Jmenovité napájecí napětí 

(doporučené hodnoty pouze se stejnosměrným 

napětím) 

V 60/110/125/220/250 *) 

Přípustné odchylky napájecího napětí   
- Zapínací pomocná spoušť  85 až 110% Vn 

- Vypínací pomocná spoušť  70 až 110% Vn 

Odběr výkonu spouští   

- Zapínací pomocná spoušť W 340 

- Vypínací pomocná spoušť W 340 

Minimální doba trvání impulsu ms 10 

Pomocné obvody:   

Jmenovitý proud při trvalém provozu A 10 

Vypínací možnosti pomocných kontaktů   

- při střídavém napětí 230 V A 10 

- při stejnosměrném napětí 220 V v induktivním obvodu 

s časovou konstantou L/R = 20 ms 
A 2 

Protikondenzační topení:   
Jmenovité napětí (doporučené) V 120 nebo 230 *) 

Odběr výkonu W 80 

   

*) Udejte při objednání 
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A6  Pomalý chod pro účely údržby 
 

Úvod 

Tyto pokyny popisují následující manuální činnosti: 

• Provedení pomalého zapnutí. 

• Provedení pomalého vypnutí. 

 
Manuální   činnosti  podle  těchto  pokynů  nejsou  nezbytné   při  běžné 

montáži a běžném provozu vypínače. 

 
Pomalé   zapnutí   nebo   vypnutí   lze   v případě   nutnosti   použít   pro 

nastavení, seřízení a kontrolu vypínače. 

 
Po nevhodné manipulaci, popř. objeví-li se problémy s vypínačem, může 

být nezbytné vypínač zapnout nebo vypnout pomalu a manuálně uvolnit 

zapínací pružinu, aby se předešlo problémy nebo závadě. 

 
Bezpečnostní upozornění 

Střádačové pružinové mechanismy  jsou konstruovány  podle stávajících 

technologických  znalostí  a jsou bezpečné  a spolehlivé.  Přesto  mohou 

být v případě nevhodného použití tato zařízení nebezpečná. 

Operátor vypínače tedy musí zajistit, aby všichni pracovníci pracující se 

zařízením splnili následující požadavky: 

• Technické  znalosti  lokálních  a národních  bezpečnostních  předpisů  a 

předpisů pro předcházení úrazům, obzvláště pro vysokonapěťové 

systémy a zařízení 

• Znalost a dodržování obsahu tohoto dokumentu 

• Odborné   školení   v oblasti   vypínačů   a   střádačových   pružinových 

mechanismů 

• Dodržování bezpečnostních pokynů uvedených na zařízení 

• Okamžité hlášení veškerých změn, které by mohly narušit bezpečnost. 

 
Požadavky na realizaci manuálního provozu 

• Vypínač je v rozpojeném stavu. 

• Vypínač je na obou koncích uzemněn. 

• Řídicí napětí je vypnuto. 

 
Obecná bezpečnost 

• Jakákoliv manipulace se zařízením, která neodpovídá pokynům, může 

ohrozit osoby provádějící manipulaci, ale i samotný pružinový 

mechanismus. 

• Je-li  manipulace  prováděna  na pružinovém  mechanismu,  který  není 

v souladu  s pokyny  pro FK3-..,  riskuje  manipulující  osoba smrt nebo 

úraz. Navíc může být při tom poškozen i pružinový mechanismus. 

 
Provádějte pouze manipulaci v souladu s těmito pokyny. 
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Osobní ochrana při manipulaci s pružinovým pohonem 

• Po  vypnutí  řídicího  napětí  se  zapínací  pružina  nastřádá.  Ačkoliv  je 

řídicí napětí přerušeno, je při manipulaci pružinovým pohonem možné 

náhodné spuštění. 

• Dotyk s pohyblivými částmi představuje riziko úrazu. 

 
Po  přerušení  řídicího  napětí  uvolněte  pružiny  tak,  že  pomocí 

manuálních spouští provedete vypnutí, zapnutí a vypnutí. 
 

 
 
 

• Pružinové   mechanismy   s podpěťovou   spouští   se   ihned   vypnou, 

jakmile dojde k přerušení řídicího napětí. 

• To může  vést  k úrazu,  jestliže  na pružinovém  mechanismu  dochází 

k manipulaci. 

 
Zabraňte  neúmyslnému  či náhodnému  vypnutí  tak,  že zajistíte 

podpěťovou spoušť. 
 

 
 
 

• Je-li  napětí  v  motoru  zapnuto,  motor  ihned  začne  střádat  zapínací 

pružinu. 

• Dotyk s pohyblivými a/nebo nastřádanými díly představuje riziko úrazu. 

 
Při  zapínání  řídicího  napětí  udržujte   části  těla  mimo  dosah 

pohyblivých a nastřádaných dílů. 
 

 
 
 

Bezpečnost výrobku 

• Je-li  pružinový  mechanismus  používán  bez  vypínače,  bude  veškerá 

energie uložená v mechanismu přeměněna. 

• V důsledku toho může být mechanismus vážně poškozen. 

 
Pružinový   mechanismus   používejte   jen   tehdy,   je-li   vypínač 

připojen. 
 

 
 
 

• Je-li   tlak   plynu   ve   vypínači   nižší   než   minimální   hodnota   pro 

mechanickou  činnost  (uvedená  na výstražném  štítku  nebo  na štítku 

uvnitř  pružinového  mechanismu),  přemění  se  v pružinovém 

mechanismu nepřípustně vysoká hladina energie. 
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• Tím může dojít k poškození vypínače i pružinového mechanismu. 

 
 

Používejte   pružinový   mechanismus    pouze   s vypínačem,    ve 

    kterém  je  tlak  plynu  vyšší  než  minimální  hodnota  pro 
mechanickou činnost. 

 
• Prach  uvnitř  pružinového  mechanismu  může  mít  nepříznivý  vliv  na 

činnost pohyblivých částí, např. západek, válečků, hřídelí, a na reakci 

elektrických zařízení. 

• To  může  vést  k poruše  a  mít  za  následek  poškození  pružinového 

mechanismu. 

 
Vždy   udržujte   vnitřek   pružinového   mechanismu   bezprašný. 

Dvířka skříně vždy pečlivě uzavřete. 
 

 
 
 

• Použití  čistidel,  maziv  proti  korozi  a nástřiků  může  mít za následek 

usazování rozsáhlých nánosů. 

• To může mít nepříznivý vliv na činnost pružinového mechanismu. 

• Vlhkost  uvnitř pružinového  mechanismu  vede ke kondenzaci  vody a 

následné korozi ocelových dílů. 

• To  může  vést  k poruše  a  mít  za  následek  poškození  pružinového 

mechanismu. 

 
Topná  jednotka  (protikondenzační  topení)  musí  být  vždy 

v provozu bez ohledu na umístění vypínače. 
 

 
 
 

Příprava pružinového mechanismu pro manuální provoz 

 
Příprava skříně 

 
Jestliže Pak 
Je skříň umístěna horizontálně; 

namontována na zadním krytu 
• Odstraňte boční kryty (1) 

• Odstraňte  pojistné  matice 

bočních krytů (2) 

• Vyklopte  boční  kryt  (1)  ven  a 

zatáhněte dolů 
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Znázorněna konfigurace při horizontálním uchycení 

 
 

1 Boční kryt 4 Horní kryt 

2 Pojistná matice bočního krytu 5 Závěsný čep 

3 Montážní šroub horního krytu 6 Krycí deska 

 
Zajištění manuální spouště 

• Manuální  spouště  mohou  být  při  manipulaci  na  pružinovém 

mechanismu neúmyslně aktivovány. 

• Manipulace   na  pružinovém   mechanismu   bez  zajištění  manuálních 

spouští představuje riziko úrazu. 

 
Zabraňte  neúmyslné  aktivaci  pružinového  mechanismu  tak,  že 

zajistíte manuální vypínací zařízení a spouště. 
 

 
 
 

Zajištění podpěťové spouště 

• Je-li  pružinový  mechanismus  osazen  podpěťovými  spouštěmi  a je-li 

nutné  pomalé  zapnutí  nebo  vypnutí,  musí  být  zajištěna  podpěťová 

spoušť. 



121 / 130 BA 246 (CZ) REV3 /REV1 ID 2 033 007  

 
 

 
 

POMALÝ CHOD PRO ÚČELY ÚDRŽBY 
 
 
 
 

Jestliže Pak 

Podpěťová   spoušť   nemá   žádné 

zajišťovací zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Zajišťovací zařízení podpěťové 

spouště 

Zasuňte  háček   zajišťovacího 

zařízení   (10)  a   vytáhněte 

elektromagnet,   dokud  nedolehne 

na zarážku; 

•  pak  matici  ručně  mírně 

utáhněte. 

Podpěťová  spoušť  má 

zabudované zajišťovací zařízení 

 
Zajišťovací  páka  v pracovní 

poloze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zajišťovací  páka  v zajišťovací 

poloze 

•  Přepněte  zajišťovací  páku 

z pracovní   polohy   do 

zajišťovací polohy. 
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Jestliže Pak 

Pružinový  mechanismus  nemá 

podpěťovou spoušť 
Manuální  spouště  jsou 

v normálním stavu zajištěné. 

Jestliže tomu tak není: 

•  Uvolněte šrouby M6. 

•  Nasuňte zajišťovací zařízení (7) 

manuální spouště ve směru 

šipky, dokud nebude manuální 

spoušť zajištěna. 

•  Znovu šrouby M6 utáhněte. 

Pružinový  mechanismus  nemá 

podpěťovou spoušť a zabudované 

zajišťovací zařízení 

Pružinový  mechanismus   má 

podpěťovou   spoušť,  ale  nemá 

zajišťovací zařízení 

Zajišťovací zařízení (7) manuální 

spouště  není  běžně  u   tohoto 

modelu osazeno. 

• Nasuňte   zajišťovací   zařízení 

(7)  manuální  spouště  ve 

směru šipky, dokud nebude 

manuální spoušť zajištěna. 

• Utáhněte šrouby M6. 

Zajišťovací zařízení manuální spouště 

 

7  Zajišťovací   zařízení   manuální 

spouště 
9 Manuální vypínací spoušť 

8 Manuální zapínací spoušť  
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Zajištění zapínací západky, je-li zapínací pružina nastřádána 

• Zapínací  západku  lze  při  manipulaci  na  pružinovém   mechanismu 

aktivovat neúmyslně. 

• Manipulace   na  pružinovém   mechanismu   při  nastřádané   zapínací 

pružině a nezajištěné zapínací západce přestavuje riziko úrazu. 

 
Zabraňte  neúmyslné  aktivaci  pružinového  mechanismu  tak,  že 

zapínací západku zajistíte. 
 

 
 
 

• Zasuňte zajišťovací zařízení (11) zapínací západky (12) a upevněte jej 

k hřídeli manuální vypínací spouště (9). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Manuální vypínací spoušť 11  Zajišťovací   zařízení  zapínací 

západky 

10 Zapínací západka  

 
Demontáž ochranné destičky 

• Odstraňte ochrannou destičku (13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Ochranná destička  14 Pojistný šroub 



124 / 130 ID 2 033 007 BA 246 (CZ) REV3 /REV1  

POMALÝ CHOD PRO ÚČELY ÚDRŽBY 
 

 
 

Provedení pomalého zapnutí 

Pružinový mechanismus je připraven na manuální chod. 

 
Kontrola provozního stavu vypínače a pružinového mechanismu 

 
Poloha na ukazateli polohy 

 
  

  
Ukazatel polohy pružiny ukazuje, zda 

je zapínací  pružina  nastřádaná  nebo 

uvolněná. 

Ukazatel   polohy  vypínače   je 

ve vypnuté poloze. 

 

 

Požadované nástroje 

 
7  Pojistná podložka pro manuální spoušť1) 

10  Zajišťovací zařízení pro podpěťovou spoušť1) 

11  Zajišťovací zařízení pro zapínací západku 

15  Zařízení pro pomalý chod 

16  Uvolňovací zařízení pro zapínací pružinu 
 

1) Nutné pouze pro pružinové mechanismy osazené podpěťovou spouští 

a bez zabudovaného zajišťovacího zařízení. 

 
Montáž zařízení pro pomalý chod 

• Umístěte opěrnou desku (17) zařízení pro pomalý chod (15) na pravou 

horní distanční vložku (18) a zapřete zařízení o plášť pohonu. 

• Uchyťte  hák  (19)  zařízení  pro  pomalý  chod  k čepu  (20)  opěrné 

západky (21). 

 
Manuální zapnutí 

• Otočte šestihrannou maticí (22) po směru otáčení hodinových ručiček, 

dokud  opěrná  západka  (21) zdvihátka  s kladkou  (23) nezapadne  do 

vypínací západky (24) – bude slyšet cvaknutí. 

• Během pomalého zapínání se současně střádá vypínací pružina (25). 

Přílišnému nastřádání zabrání objímková zarážka (26). 

• Ukazatel polohy vypínače je nyní v zapnuté poloze. 
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17 Opěrná deska 22 Šestihranná matice 

18 Distanční vložka 23 Zdvihátko s kladkou 

19 Hák 24 Vypínací západka 

20 Čep 26 Objímková zarážka 

21 Opěrná západka  
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Provozní stav po pomalém zapnutí 

 
Poloha na ukazateli polohy 

   
Ukazatel polohy pružiny ukazuje, zda je 

zapínací  pružina  uvolněná  nebo 

nastřádaná. 

Ukazatel  polohy  vypínače  je 

v zapnuté poloze, vypínací 

pružina je nastřádaná. 
 

Demontáž zařízení pro pomalý chod 

• Otáčejte  šestihrannou   maticí  (22)  proti  směru  otáčení  hodinových 

ručiček,   dokud   není   zařízení   pro   pomalý   chod   (15)   dostatečně 

uvolněno z háku (19) a může být sejmuto. 
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Provedení pomalého vypnutí 

Pružinový mechanismus je připraven na manuální chod. 

 
Kontrola provozního stavu vypínače a pružinového mechanismu 

 
Poloha na ukazateli polohy 

   
Ukazatel polohy pružiny ukazuje, zda je 

zapínací  pružina  uvolněná  nebo 

nastřádaná. 

Ukazatel  polohy vypínače  je 

v zapnuté poloze, vypínací 

pružina je nastřádaná. 
 

Požadované nástroje 

 
7  Pojistná podložka pro manuální spoušť1) 

10  Zajišťovací zařízení pro podpěťovou spoušť1) 

11  Zajišťovací zařízení pro zapínací západku 

15  Zařízení pro pomalý chod 

16  Uvolňovací zařízení pro zapínací pružinu 
 

1) Nutné pouze pro pružinové mechanismy osazené podpěťovou spouští 

a bez zabudovaného zajišťovacího zařízení. 

 
Montáž zařízení pro pomalý chod 

• Umístěte opěrnou desku (17) zařízení pro pomalý chod (15) na pravou 

horní distanční vložku (18) a zapřete zařízení o plášť pohonu. 

• Uchyťte  hák  (19)  zařízení  pro  pomalý  chod  k čepu  (20)  opěrné 

západky (21). 

 
Uvolnění tlaku z vypínací západky 

• Pomocí  nástroje  otáčejte  šestihrannou  maticí (22) po směru otáčení 

hodinových  ručiček,  dokud  se  nezvýší  utahovací  moment,  tj. dokud 

nebude uvolněn tlak z vypínací západky (24). 
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17 Opěrná deska 22 Šestihranná matice 

18 Distanční vložka 23 Zdvihátko s kladkou 

19 Hák 24 Vypínací západka 

20 Čep 26 Objímková zarážka 

21 Opěrná západka  
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Uvolnění zajišťovacího zařízení manuální spouště 

• Uvolněte šrouby M6. 

• Zasuňte zajišťovací zařízení (7) manuální spouště ve směru šipky. 

• Utáhněte šrouby M6. 

 

 
 

7 Manuální zapínací spoušť 9  Zajišťovací   zařízení   manuální 

spouště 

8 Manuální vypínací spoušť  
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17 Opěrná deska 22 Šestihranná matice 

18 Distanční vložka 23 Zdvihátko s kladkou 

19 Hák 24 Vypínací západka 

20 Čep 26 Objímková zarážka 

21 Opěrná západka  
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Manuální vypnutí 

• Pomocí  manuální  vypínací  spouště  (9)  uvolněte  vypínací  západku 

(24). 

• Současně otáčejte maticí (22) proti směru otáčení hodinových ručiček, 

dokud opěrná západka (21) zdvihátka s kladkou (23) nemine vypínací 

západku (24). 

• Pokračujte   v otáčení   maticí   (22)  proti  směru   otáčení   hodinových 

ručiček, dokud nebude uvolněn tlak vyvíjený na hák (19). 

• Na konci  této činnosti  je vypínací  pružina  (25)  uvolněná  a ukazatel 

polohy vypínače (27) ukazuje, že je vypínač rozepnutý. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Demontáž zařízení pro pomalý chod 

• Otáčejte  šestihrannou   maticí  (22)  proti  směru  otáčení  hodinových 

ručiček,   dokud   není   zařízení   pro   pomalý   chod   (15)   dostatečně 

uvolněno z háku (19) a může být sejmuto. 
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7 Manuální zapínací spoušť 9  Zajišťovací   zařízení   manuální 

spouště 

8 Manuální vypínací spoušť  
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Opětovné zajištění manuálních spouští 

• Uvolněte šrouby M6. 

• Nasuňte  zajišťovací  zařízení  (7)  manuální  spouště  ve  směru  šipky, 

dokud nebudou manuální spouště (8) a (9) zajištěny. 

• Šrouby M6 znovu utáhněte. 

 

 
 
 
 
 

 
Provozní stav pružinového mechanismu po pomalém vypnutí 

 

Poloha na ukazateli polohy 

   

Ukazatel polohy pružiny ukazuje, zda je 

zapínací  pružina  uvolněná  nebo 

nastřádaná. 

Ukazatel  polohy  vypínače  je 

ve vypnuté  poloze,  vypínací 

pružina je uvolněná. 
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