
ABB EJF

VAKUOV¯ VYPÍNAâ VM1
S MAGNETICK¯M POHONEM

12 kV, ... 1250 A, ... 31,5 kA
17,5 kV, ... 1250 A, ... 25 kA

25 kV, ... 1250 A, ... 25 kA

Návod pro montáÏ, obsluhu a údrÏbu



Va‰e bezpeãnost na prvním místû – vÏdy !!

Proto zaãíná Vá‰ návod na montáÏ, obsluhu a údrÏbu s tûmito doporuãeními:

Instalujte spínací pfiístroje nebo rozvádûãe pouze v uzavfien˘ch prostorách vhodn˘ch pro provoz 
elektrického zafiízení.

Zajistûte, aby instalace, obsluha a údrÏba byly provádûny pouze kvalifikovan˘mi pracovníky v oboru
elektro.

DodrÏujte v plném rozsahu právnû uznávané normy (âSN/IEC) a místní pfiipojovací podmínky 
rozvodn˘ch podnikÛ jakoÏ i pfiíslu‰né bezpeãnostní pfiedpisy. 

Postupujte podle pfiíslu‰n˘ch informací v návodu pro obsluhu pfii v‰ech ãinnostech t˘kajících se 
spínacích pfiístrojÛ a rozvádûãÛ.

Pozor nebezpeãí !

Vûnujte zvlá‰tní pozornost poznámkám o nebezpeãí v návodu na montáÏ, obsluhu a údrÏbu 
o znaãen˘ch tímto v˘straÏn˘m symbolem.

Nepfiekraãujte bûhem normálního provozu spínacího pfiístroje nebo rozvádûãe zatíÏení uvedená 
v technick˘ch údajích specifikace.

Zajistûte, aby byl návod pro obsluhu k dispozici v‰em osobám, které se zab˘vají montáÏí, provo-
zem a údrÏbou. 

Personál uÏivatele je povinen postupovat odpovûdnû ve v‰ech záleÏitostech t˘kajících se bezpeã-
nosti pfii práci a správné manipulace. 

V¯STRAHA 

¤iìte se vÏdy podle uznávan˘ch pravidel technické praxe 
a  postupujte podle návodu na montáÏ, obsluhu a údrÏbu ! 

Nebezpeãné napûtí 
mÛÏe zpÛsobit úraz elektrick˘m proudem a popáleniny. 
Pfied zahájením práce jakéhokoliv druhu tento pfiístroj 

bezpodmíneãnû odpojte, uzemnûte a zkratujte. 

JestliÏe máte jakékoliv dal‰í otázky k tomuto návodu na montáÏ, obsluhu a údrÏbu, rádi Vám 
poÏadované informace poskytneme.
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1. P¤EHLED

1.1 V‰eobecnû
(Ob. 2/1 a 2/2)

Vakuové vypínaãe typu VM1 jsou urãeny pro vnitfiní montáÏ do rozvádûãÛ se vzduchovou izolací. 
V mezích jejich technick˘ch údajÛ mají spínací schopnost, která je dostateãná pro zvládnutí v‰ech zatíÏení
vznikajících pfii zapínání a vypínání elektrick˘ch obvodÛ za normálních a poruchov˘ch podmínek a zvlá‰tû za
zkratov˘ch podmínek.

Vakuové vypínaãe jsou zvlá‰tû v˘hodné pro pouÏití v sítích, kde je vysoká ãetnost spínání v oblasti provoz-
ních proudÛ, nebo kde se musí poãítat s vypnutím urãitého poãtu zkratov˘ch proudÛ nebo obojí. Vakuové vy-
pínaãe typu VM1 jsou pfiipravené pro opûtná zapínání. Vyznaãují se zvlá‰tû vysokou provozní spolehlivostí a
velmi dlouhou Ïivotností zcela bez nárokÛ na údrÏbu.

Vakuové vypínaãe typu VM1 jsou sloupové konstrukce a mohou b˘t dodány jako samostatné pfiístroje pro pe-
vnou montáÏ nebo montované na podvozcích. 

1.2 Normy a pfiedpisy

1.2.1 V˘roba pfiístroje

Tyto spínací pfiístroje vyhovují ustanovením tûchto norem âSN a pfiíslu‰n˘ch norem IEC:

• âSN 35 4205, âSN EN 60694, IEC 60694
• âSN 35 4220, IEC 60056
• âSN EN 61000–4, IEC 61000–4

1.2.2 Instalace a provoz

Pfii montáÏi a provozu tûchto spínacích pfiístrojÛ je nutno se fiídit podle ostatních dÛleÏit˘ch ustanovení, zvlá‰tû:

• âSN 333210 – Rozvodná zafiízení. Spoleãná ustanovení
• âSN 332000–5–54 – Uzemnûní a ochranné vodiãe
• âSN 343100 – Bezpeãnostní pfiedpisy pro obsluhu a práci na elektrick˘ch zafiízení.
• Bezpeãnostní pfiedpisy a smûrnice pro pomocné a provozní materiály
• Údaje pro zakázku poskytované ABB EJF

1.3 Pracovní podmínky

1.3.1 Normální pracovní podmínky

Dimenzováno podle âSN 35 4205, âSN EN 60694 a IEC 60694, s tûmito mezními hodnotami: 

• Teplota okolního vzduchu:

– maximální hodnota + 40 °C
– její prÛmûr bûhem 24 hod. nepfiesáhne + 35 °C
– minimální hodnota – 25 °C

(tfiída „minus 25 vnitfiní“)

• Vlhkost vzduchu:

– prÛmûrná relativní vlhkost vzduchu
mûfiená za 24 hod. nepfiestoupí 95%

– prÛmûrná relativní vlhkost vzduchu
mûfiená za dobu jednoho mûsíce nepfiestoupí 90%

• Maximální nadmofiská v˘‰ka místa instalace: ≤1000m nad hladinou mofie.
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1.3.2 Zvlá‰tní pracovní podmínky

Zvlá‰tní pracovní podmínky je nutno dohodnout mezi v˘robcem a provozovatelem. KaÏdá zvlá‰tní pracovní
podmínka musí b˘t pfiedem konzultována s v˘robcem:

• Pfii instalaci zafiízení v nadmofiské v˘‰ce nad 1000 m: 
– Vzít v úvahu sníÏení dielektrické pevnosti vzduchu 

• Zv˘‰ená teplota okolního vzduchu:
– SniÏuje se proudová zatíÏitelnost
– Zajistit dodateãnou ventilaci pro odvod tepla

• Klimatické podmínky:
– Zabránit nebezpeãí koroze nebo jiného po‰kození napfi. pohonu v oblastech:

• s vysokou vlhkostí vzduchu a nebo
• s velk˘mi a rychl˘mi v˘kyvy teploty

– Preventivním opatfiením zabránit kondenzaci (napfiíklad elektrická topná tûlesa). 

2. Technické údaje

2.1 Technické údaje – vypínaãe

Typ Jmenovité Jmenovit˘ Jmenovit˘ Vypínací Jmenovit˘ Jmen. Rozteã Hmotnost 2)

vypínaãe napûtí proud vypínací proud zapínací doba pólÛ

proud nesym. 1) proud 1) zkratu

symetrick˘1)

VM1... kV A kA kA kA s mm cca kg

1206–16 12 630 16 17,4 40 3 150/210 90/95

1212–16 1250 150/210 90/95 

1206–20 630 20 21,8 50 3 150/210 90/95

1212–20 1250 150/210 90/95

1206–25 630 25 27,3 63 3 150/210 90/95

1212–25 1250 150/210 90/95

1206–31 630 31,5 34,3 80 3 150/210 90/95

1212–31 1250 150/210 90/95

1706–16 17,5 630 16 17,4 40 3 150/210 90/95

1712–16 1250 150/210 90/95

1706–20 630 20 21,8 50 3 150/210 90/95

1712–20 1250 150/210 90/95

1706–25 630 25 27,3 63 3 150/210 90/95

1712–25 1250 150/210 90/95

2406–16 25 630 16 17,4 40 3 210/275 100/105

2412–16 1250 210/275 100/105

2406–20 630 20 21,8 50 3 210/275 100/105

2412–20 1250 210/275 100/105

2406–25 630 25 27,3 63 3 210/275 100/105

2412–25 1250 210/275 100/105

1) Pfii provozních napûtích men‰ích neÏ jmenovité napûtí platí stejné hodnoty jako pro jmenovité napûtí. Vy‰‰í hodnoty 
v jednotliv˘ch pfiípadech na dotaz.

2) Samostatn˘ pfiístroj bez podvozku.
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Jmenovité napûtí kV 12 17,5 25 

Jmenovit˘ kmitoãet Hz 50/60 50/60 50/60

Jmenovité v˘drÏné napûtí kV 75 95 125 

pfii atmosférickém impulsu 

(vrcholová hodnota) 

Jmenovité jednominutové kV 28 38 50 

krátkodobé v˘drÏné stfiídavé 

napûtí prÛmyslového kmitoãtu 

(efektivní hodnota) 

Strmost zotaveného napûtí kV/ µs 0,34 0,42 0,47 

Vrcholová hodnota kV 20,6 30 41 

zotaveného napûtí 

Jmenovit˘ sled spínání O–3min–CO–3min–CO 

Sled spínání pfii OZ O–0,3s–CO–3min–CO 

Smûrné hodnoty pro funkãní doby:

Doba zapínání 50...60 ms

Doba vypínání 35...45 ms

Doba oblouku ( pfii 50 Hz ) ≤ 15 ms

Celková doba vypínání ≤ 50 ms

Minimální doba povelu pfii zapnutí 20 ms

Minimální doba povelu pfii vypnutí 20 ms 

2.2 Technické údaje – ovládací elektronika

a) Binární vstupy

Pro v‰echny 4 vstupní kanály platí následující:

• Izolaãní hladina elektronick˘ch obvodÛ: 2,0 kV AC
• Izolaãní hladina mezi vstupy: 2,0 kV AC
• Napûtí vstupu max. 260 V AC/DC 
• Rozsah napûtí vstupÛ: 48 aÏ 250 V AC/DC 
• Základní zatíÏení na vstupu 1) : 300 kΩ
• Odbûr proudu: < 2 mA pfii 250 V AC/DC
• Vstupy jsou chránûné proti napûÈov˘m rázÛm. 

b) Binární v˘stupy

Pro v‰ech 5 v˘stupních kanálÛ platí následující:

• Izolaãní hladina elektronick˘ch obvodÛ: 2,0 kV AC
• Izolaãní hladina mezi v˘stupy: 2,0 kV AC
• Spínané napûtí: max. 400 V DC nebo 280 V AC 
• Spínan˘ proud: max. 0,5 A AC/DC 
• Odpor pfii sepnutém v˘stupu: 2,1 Ω (max. 3,2 Ω) 

6



• Odpor pfii rozepnutém v˘stupu: > 1000 MΩ
• Spínací v˘stupy: zapínací, vypínací a pfiechodn˘ kontakt
• Trvání impulzu pfiechodného kontaktu: 40 ms 
• V˘stupy osazeny varistory

1) V‰eobecnû se má kontrolovat pfii signálech AC, které jsou pfiipojené pomocí dlouh˘ch vedení, zda je instalovaná 

základní zátûÏ 300 kΩ dostateãná (vzájemná kapacitní vazba!) pro zaji‰tûní spolehlivû nízké úrovnû interference. 

V opaãném pfiípadû je nutné pfiipojit paralelnû na vstupní svorky vhodnû dimenzovan˘ odpor nebo kondenzátor. 

2.3 Technické údaje – mûniã UC/DC

• Optimální vstupní napûÈové rozsahy: 

– Proudov˘ zdroj A: 20 ... < 80 V AC/DC 
– Proudov˘ zdroj B: ≥ 80 ... 264 V AC/DC 

• Ji‰tûní napájení (musí b˘t objednáno):

– Proudov˘ zdroj A:
Jistiã ABB Stotz:
S 282 UC–K, 1,6 A 

– Proudov˘ zdroj B: 
Jistiã ABB Stotz:
S 282 UC–K, 1,0 A 

• Pfiíkon na vstupní stranû bûhem procesu nabíjení: cca 100 W

• Pfiíkon v klidovém stavu: ≤ 4 W

• Doby nabíjení kondenzátoru (pfiíklad pro napûtí DC):

a) Poãáteãní nabíjení pfii uvedení do provozu:

–  Proudov˘ zdroj A: 8 ... 50 s 
–  Proudov˘ zdroj B: 8 ... 50 s 

v závislosti na napájecím napûtí.
V této dobû se kondenzátor nabíjí na 80 V a spínaní ZAP–VYP je moÏné jiÏ pfii 72 V 
(signální kontrolka ”Ready” indikuje pfiipravenost pro spínání). 

b) Opûtné nabíjení po spínání na náboj 80 V:

– Pfii max. napájecí napûtí:
Proudov˘ zdroj A: < 1,5 s 
Proudov˘ zdroj B: < 2 s 

– Pfii min. napájecí napûtí:
Proudov˘ zdroj A: < 3 s 
Proudov˘ zdroj B: < 3 s. 
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2.4 Dovolen˘ poãet spínacích cyklÛ vakuového zhá‰edla v závislosti na vypínacím proudu 
Viz obr.2/3

2.5 Rozmûry 
Viz obr.2/4 a 2/5.

Obr. 2/1: Vakuov˘ vypínaã typu VM1 Obr.2/2: Vakuov˘ vypínaã typu VM1 
na 12 kV, strana pohonu na 12 kV, strana pólÛ

a) Vypínaãe typu VM1, 12 kV, 630/1250 A, < 25 kA b) Vypínaã typu VM1, 17,5/24 kV, 630/1250, < 20 kA

Obr. 2/3: Dovolen˘ poãet spínacích cyklÛ n vakuového zhá‰edla jako funkce vypínacího proudu Ia
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Jmenovité Jmenovit˘ Jmenovit˘
napûtí proud zkratov˘

vypínací
proud

kV A kA p a c f
12 630/ ...31,5 150 450 400 160

1250 210 570 520 220
17,5 630/ ...25 150 450 400 160

1250 210 570 520 220

K = Pfiívod kabelu 
T = Závûsné otvory, oboustrannû
A = Pohled „A“
GA = Vyzkou‰ená pfiipojovací zóna 
M = Minimální vzdálenost podle âSN 33 3210
A1 = Pfiipojení pro 630 A
A2 = Pfiipojení pro 1250 A
A4 = Pfiipojovací pas podle âSN 42 8624 a âSN 42 7624

pro 17,5 kV montována smr‰Èovací hadice
H = otvory pro ukotvení do kobky ∅ 18
H1 = otvory pro ukotvení do kobky ∅ 18 (jen pro P=150)

= Pfiipojení ochranného vodiãe, pouÏijte kontaktní 
podloÏku

Obr. 2/4: Rozmûrov˘ náãrtek vypínaãe typu VM1,
• 12 kV, 630 A a 1250 A, ...31,5 kA
• 17,5 kV, 630 A a 1250 A, ...25 kA
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Jmenovité Jmenovit˘ Jmenovit˘
napûtí proud zkratov˘

vypínací
proud

kV A kA p a c f
25 630/ ...25 210 570 520 220

1250 275 700 650 285

K = Pfiívod kabelu 
T = Závûsné otvory, oboustrannû
A = Pohled „A“
GA = Vyzkou‰ená pfiipojovací zóna 
M = Minimální vzdálenost podle âSN 33 3210
A1 = Pfiipojení pro 630 A
A2 = Pfiipojení pro 1250 A
A4 = Pfiipojovací pas podle âSN 42 8624 a âSN 42 7624

pro 17,5 kV montována smr‰Èovací hadice
H = otvory pro ukotvení do kobky ∅ 18

= Pfiipojení ochranného vodiãe, pouÏijte kontaktní 
podloÏku

Obr. 2/5: Rozmûrov˘ náãrtek vypínaãe typu VM1,
25 kV, 630 A a 1250 A, ...25 kA 

352



3. KONSTRUKCE A FUNKCE

3.1 Konstrukce pólÛ vypínaãe

(Obr.2/2 a 3/2)

Póly sloupové konstrukce jsou namontovány na zadní ãásti skfiínû pohonu 1, která má tvar konzoly. Souãásti

pólÛ pod napûtím jsou zalité v epoxidové hmotû a chránûny proti rázÛm a jin˘m vnûj‰ím vlivÛm. 

Pfii zapnutém vypínaãi vede proudová dráha z horní svorky vypínaãe 25 na pevn˘ kontakt 24.2 vakuového

zhá‰edla 24 a pfies pohybliv˘ kontakt 24.1 a ohebn˘ kontakt 21 na spodní svorku vypínaãe 22. 

Spínací pohyb je provádûn pomocí izolaãního spojovacího táhla 19 s vloÏen˘mi tlaãn˘mi kontaktními pruÏinami 20. 

3.2 Konstrukce pohonu vypínaãe

(obr.3/1 aÏ 3/4)

Vypínaã je vybaven magnetick˘m pohonem. Pohon se v zásadû sestává z magnetického pohonného zafiíze-

ní 10, ovládacího modulu 27 se systémem senzorÛ, zásobního kondenzátoru pro akumulaci energie 26 a pá-

kového spojení, které pfiená‰í sílu do pólÛ vypínaãe.

Na pfiední stranû skfiínû jsou umístûny doplÀující komponenty pro nouzové ruãní vypnutí a ovládací prvky. 

Magnetické pohonné zafiízení 10 pÛsobí na tfii póly vypínaãe pfies hfiídel s pákami 18. Zásobní kondenzátor

26 zaji‰Èuje akumulaci energie nutné pro spínání.

Mechanické spínací polohy vypínaãe jsou detekovány dvûma senzory 15 a 16 pfiímo na hfiídeli s pákami 18.

Na ãelním panelu 1.1 je typov˘ ‰títek s hlavními údaji spínacího pfiístroje a dal‰í typov˘ ‰títek je vpravo dole

ve skfiíni vypínaãe. 

Základní provedení magnetického pohonu je vybaveno následujícími ovládacími prvky a pfiístroji:

• Zapínací tlaãítko 3

• Vypínací tlaãítko 4

• Nouzové ruãní vypínání 8

• Mechanick˘ ukazatel stavu 6

• Mechanické poãítadlo spínacích cyklÛ 5

• Signální dioda pro pfiipravenost ke spínání (READY LED).

3.2.1 Konstrukce fiídícího modulu
(obr. 3/5 aÏ 3/7)

¤ídící modul sestává ze dvou obvodov˘ch desek:

1. Mûniã UC/DC (horní deska)

Mûniã UC/DC vytváfií napûtí 80 V, z jakéhokoliv napûtí v rozsahu vstupního napûtí, kter˘m je nabíjen zásob-
ní kondenzátor. Mûniã rovnûÏ generuje napûtí 12 V pro napájení fiídící jednotky.
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Na desce mûniãe je také umístûna zásuvka pro její napájení. 

2. ¤ídící jednotka vypínaãe (spodní deska) obsahuje:

• Logick˘ modul

• Optoelektronické vazební ãleny pro vstup

• Fotoelektrická relé MOS pro v˘stup (MOS= struktura sloÏená z kovu, oxidu a polovodiãe) 

• V˘konovou elektroniku pro ovládání cívek magnetického pohonného zafiízení 

• Zásuvky pro ovládání a signalizaci

Technologie zásuvn˘ch konektorÛ zaji‰Èuje bezpeãné a bezproblémové zapojení.

3.2.2 Zásobní kondenzátor pro akumulaci energie

(obr. 3/3 a 3/5)

Energie pro ovládání vypínaãe je akumulována elektricky v kondenzátoru. Ten je navrÏen takov˘m zpÛsobem,

Ïe poskytuje energii pro spínací cyklus VYP–ZAP–VYP bez dobíjení. 

Energie akumulovaná v kondenzátoru je trvale monitorována. Toho se dosáhne mûfiením napûtí na kondenzátoru.

Signální dioda ”READY–pfiipraveno” indikuje, Ïe je pfiipojeno pomocné napûtí, a Ïe vypínaã je pfiipraven pro

spínání. (viz také ãl. 6.2).

Kritériem pro rozsvícení diody ”READY” je energie v zásobním kondenzátoru v konkrétní dobû, v opaãném

pfiípadû je vydán chybov˘ signál:

• Pfiípad 1: Vypínaã je v poloze VYP.

– Energie, která je k dispozici, je dostateãná pro zapnutí a vypnutí. 

• Pfiípad 2: Vypínaã je v poloze ZAP.

– Energie, která je k dispozici, je dostateãná pro spínací cyklus VYP – ZAP – VYP. 

– Energie, která je k dispozici, je dostateãná pro vypnutí prvních 200 s po poru‰e 

pomocného napájení (viz. také ãl. 6.3). 

3.2.3 Systém ãidel

(obr. 3/4)

Systematické pouÏití ãidel dovoluje ovládání vypínaãe bez pomocn˘ch spínaãÛ.

Pro detekci mechanick˘ch koncov˘ch poloh se pouÏívají dva induktivní bezdotykové koncové snímaãe 15 

a 16, které také zaji‰Èují automatické monitorování systému. 
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Obr.3/1: Pfiední strana vypínaãe s ovládacími 0br.3/2: ¤ez vakuov˘m vypínaãem typu VM1, 
a indikaãními prvky schématické znázornûní 

1 SkfiíÀ pohonu 1 SkfiíÀ pohonu 
1.1 Pfiední panel 1.1 Pfiední panel, odnímateln˘
1.2 Závûsné otvory, oboustrannû 9 Mechanizmus nouzového ruãního vypnutí
2 Indikátor ”READY–pfiipraveno” 10 Magnetické pohonné zafiízení
2 Zapínací tlaãítko 11 Vypínací cívka 
3 Vypínací tlaãítko 12 Kotva magnetu
5 Mechanické poãítadlo spínacích cyklÛ 13 Permanentní magnety
6 Mechanick˘ ukazatel stavu 14 Zapínací cívka
7 Typov˘ ‰títek 15 âidlo pro signál ”vypínaã VYP”
8 Otvor pro páku nouzového ruãního ovládání 16 âidlo pro signál ”vypínaã ZAP” 

17 Nastavení zdvihu
18 Hfiídel s pákami
19 Izolaãní spojovací táhlo
20 Kontaktní pruÏina
21 Ohebn˘ vodiã 
22 Spodní svorka vypínaãe
23 Odlitá izolace
24 Vakuové zhá‰edlo
24.1 Pohybliv˘ kontakt 
24.2 Pevn˘ kontakt
25 Horní svorka vypínaãe

Obr. 3/3: Pohled na magnetick˘ pohon s pomocn˘mi Obr. 3/4: Ukazatel stavu
systémy, pfiední panel demontován 

5 Mechanické poãítadlo spínacích cyklÛ 6 Mechanick˘ ukazatel polohy
6 Mechanick˘ ukazatel stavu 15 âidlo pro signál ”vypínaã VYP”
8 Otvor pro páku nouzového ruãního ovládání 16 âidlo pro signál ”vypínaã ZAP”
10 Magnetické pohonné zafiízení
26 Zásobní kondenzátor pro akumulaci energie 

27 ¤ídicí jednotka vypínaãe

13
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3.3 Funkce

3.3.1 Magnetické pohonné zafiízení
(obr. 3/2 a 3/3)

Magnetické pohonné zafiízení je srdcem pohonu vypínaãe. Kombinuje tyto integrované funkce:

• Zachycení v koncov˘ch polohách
• Uvolnûní
• Spínání

Magnetické pohonné zafiízení je bistabilní systém permanentního magnetu, u kterého je pohyb kotvy zpÛso-
ben aktivací cívky ZAP nebo VYP. V koncov˘ch polohách je kotva drÏena magneticky polem dvou perma-
nentních magnetÛ. Uvolnûní a spínání se provádí nabuzením jedné ze dvou cívek, aÏ se pfiekoná záchytná
síla permanentních magnetÛ.

3.3.2 ¤ídicí jednotka vypínaãe

Ve‰keré podmínky pro ovládání zapínacích a vypínacích povelÛ magnetického pohonu jsou urãeny v trvale
naprogramovaném logickém modulu:

• Pomocné napûtí se musí pfiipojit na mûniã UC/DC.
• Zásobní kondenzátor musí mít dostateãn˘ náboj pro dal‰í spínání:

Spínací poloha Zásobní kondenzátor 
energie pro:

VYP ZAP a VYP 
ZAP VYP

• Pohyblivé kontakty pólÛ vypínaãe musí b˘t ve stanoven˘ch koncov˘ch polohách ZAP nebo VYP.
• Zapínací cívku je moÏno aktivovat jen, kdyÏ je vypínaã v poloze VYP.
• Vypínací cívku je moÏno aktivovat jen, kdyÏ je vypínaã v poloze ZAP.
• Zapnutí je blokováno, kdyÏ je souãasnû aktivní vypínací povel.
• Aktivace zapínací cívky se mÛÏe znemoÏnit externím blokovacím signálem. 
• Systém proti pumpování zaji‰Èuje, Ïe po provedení zapínacího povelu následovaného vypínacím 

povelem je provedeno spínání ZAP–VYP jen jednou. Pro dal‰í zapnutí se musí aktivní zapínací 
povel zru‰it a musí se provést znovu.

• Vypínací nebo zapínací cívka se vyfiadí z provozu po dosaÏení pfiíslu‰né koncové polohy.

3.3.3 Vypínání a zapínání
(obr.3/1 aÏ 3/3)

Vypínání a zapínání se provádí buì dálkov˘m ovládáním pfies zapínací kontakty nebo místnû ruãním ovládá-
ním tlaãítky 3 nebo 4. 

Pfii zapínání pÛsobí pohyb kotvy pfiímo pfies hfiídel s pákami 18 na pohybliv˘ kontakt 24.3, aÏ se kontakty setkají. 

V dal‰ím sledu pohybu se pfiedpruÏené uspofiádání pruÏin 20 napne na 100 % a tak se vytvofií nutn˘ kontaktní
tlak. DosaÏiteln˘ pfiebûh je vût‰í neÏ maximální opal kontaktÛ bûhem Ïivotnosti zhá‰edla.



3.3.4 Opûtné zapínání (OZ)

Pohon je principiálnû navrÏen pro opûtné zapínání a vzhledem ke krátké dobû dobití zásobního kondenzáto-
ru (max. 3 s) je také vhodn˘ pro nûkolikanásobné opûtné zapínání. 

3.3.5 Princip zhá‰ení vakuového zhá‰edla

Vzhledem k velmi nízkému statickému tlaku ve zhá‰edle od 10–4 do 10–8 mbarÛ je pro dosaÏení vysoké di-
elektrické pevnosti nutná jen relativnû malá vzdálenost kontaktÛ. Oblouk ve vakuu zhasne pfii prÛchodu prou-
du první pfiirozenou nulou.

V dÛsledku malé vzdálenosti kontaktÛ a vysoké vodivosti plazmy z kovov˘ch par jsou obloukové napûtí a s
ním související energie oblouku, na základû krátk˘ch dob oblouku, velmi malé, coÏ má pfiízniv˘ vliv na Ïivot-
nost kontaktÛ a tak na Ïivotnost vakuového zhá‰edla. 

3.3.6 20–ti pólová násuvná svorkovnice

20–ti pólová násuvná svorkovnice – X1 nahofie napravo ve skfiíni VM1 usnadÀuje pfiipojení sekundární stra-
ny vypínaãe, speciálnû upravené podle potfieb zakázky. 

• Svorkovnice obsahuje v‰echny vstupy a v˘stupy a napájení pomocn˘m napûtím.
• Pfiipojovací body jsou navrÏené, aby byly vhodné pro ‰rouby.
• Vstupy (C) a (D) jsou pfiipojené na 80 V DC pfies zástrãku –X2 (vstupy uzavfieného obvodu 

proudu, viz také ãl. 6.2).
JestliÏe je nutno tyto funkce pouÏít, je nutno odstranit propojení tûchto vstupÛ vãetnû pfiíslu‰né 
poloviny zástrãky X2. 

Specifikace svorkovnice –X1:

Svorka PouÏití
1 Vstup (K): Napájení pomocn˘m napûtím
2 Vstup (K): Napájení pomocn˘m napûtím
3 Vstup (A): Spínací povel ZAP (otevfien˘ obvod)
4 Vstup (A): Spínací povel ZAP (otevfien˘ obvod)
5 Vstup (B): Spínací povel VYP (otevfien˘ obvod)
6 Vstup (B): Spínací povel VYP (otevfien˘ obvod)
7 Vstup (D): Zapínaní blokováno (uzavfien˘ obvod)
8 Vstup (D): Zapínaní blokováno (uzavfien˘ obvod)
9 Vstup (C): Spínací povel VYP (uzavfien˘ obvod)
10 Vstup (C): Spínací povel VYP (uzavfien˘ obvod)
11 V˘stup (F): Signál VYP (zapínací kontakt) 
12 V˘stup (F): Signál VYP (zapínací kontakt) 
13 V˘stup (E): Signál ZAP (zapínací kontakt) 
14 V˘stup (E): Signál ZAP (zapínací kontakt) 
15 V˘stup (G): Vypínací signál vypínaãe (pfiechodn˘ kontakt)
16 V˘stup (G): Vypínací signál vypínaãe (pfiechodn˘ kontakt)
17 V˘stup (H): Pfiipraveno k provozu (zapínací kontakt)
18 V˘stup (H): Pfiipraveno k provozu (zapínací kontakt)
19 V˘stup (I): Zpráva o poruchách (vypínací kontakt) 
20 V˘stup (I): Zpráva o poruchách (vypínací kontakt) 
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Obr. 3/5: Blokové schéma magnetického pohonu Externí pfiipojení vypínaãe:

2 Indikace ”READY–pfiipraveno“ (dioda LED) Vstupy:

3 Tlaãítko ZAP (A) Spínací povel ZAP (otevfien˘ obvod)

4 Tlaãítko VYP (B) Spínací povel VYP (otevfien˘ obvod)

10 Magnetické pohonné zafiízení (C) Spínací povel VYP (uzavfien˘ obvod)

15 âidlo pro signál ”vypínaã VYP” (D) Zapnutí zablokováno (uzavfien˘ obvod) 

16 âidlo pro signál ”vypínaã ZAP” (K) Napájení pomocn˘m napûtím 

26 Zásobní kondenzátor 

27 ¤ídící jednotka vypínaãe V˘stupy:

30 Mûniã UC/DC (E) Signál ZAP (zapínací kontakt) 

QO Vypínaã (F) Signál VYP (zapínací kontakt)

(G) Vypínací signál vypínaãe 

(pfiechodn˘ kontakt)

(H) Pfiipraveno k provozu (zapínací kontakt) 

(I) Zpráva o poruchách (vypínací kontakt)
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Obr. 3/6: ¤ídicí jednotka Pfiipojení pro Pfiipojení pro magnetické
vypínaãe s zásobní pohonné zafiízení a cívky 
mûniãem UC/DC kondenzátor (26) ZAP a VYP (10)

Obr. 3/7: Schéma pfiipojení vypínaãe Vstupy: V˘stupy:

I ¤ídicí jednotka vypínaãe (spodní deska) (A) Spínací povel ZAP (otevfien˘ obvod) (E) Signál ZAP (zapínací kontakt)
II Mûniã UC/DC (horní deska) (B) Spínací povel VYP (otevfien˘ obvod) (F) Signál VYP (zapínací kontakt)
QO Vypínaã (C) Spínací poved VYP (uzavfien˘ obvod) (G) Signál vypnutí vypínaãe 
BOA âidlo pro signál ”vypínaã VYP” (D) Zapínání blokováno (uzavfiení obvod) (pfiechodn˘ kontakt) 
BOE âidlo pro signál ”vypínaã ZAP” (K) Napájení pomocn˘m napûtím (H) Pfiipraveno pro provoz 

Viz poznámky na obr. 3/5 a 3/6 (zapínací kontakt)
(I)  Zprávy o poruchách 

(vypínací kontakt)
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Mûniã UC/DC (30) 
(horní deska)

Vstupy pro signály
polohy ZAP/VYP
(âidlo)

Vstupy
(A) aÏ (D)

Povel ZAP
Povel ZAP
Povel VYP
Povel VYP
Zapínaní blokováno
Zapínaní blokováno

signál VYP
+VYP

VYP U<
VYP U<

+ZAP

signál ZAP

NEP¤IPRAVENO
porucha

P¤IPRAVENO

vypnutí 
vypínaãe

¤ídicí jednotka vypínaãe (27)
(spodní deska)

V˘stupy (E) aÏ (I)

Pfiipojení pro   • Tlaãítko ZAP (3) 
• Tlaãítko VYP (4) 
• Signální diodu (2)

Vstup (K) pro napájení pomocn˘m
napûtím

ZAP

VYP

READY
(P¤IPRAVENO)



4. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
4.1 Stav pfii dodání

• Pfiístroje smontované ve v˘robním závodû jsou souãasnû kontrolovány na kompletnost podle objednávky
a kusovû odzkou‰eny podle âSN 35 4205, IEC 60694 a tím je ovûfiena jejich konstrukce a funkce.

Zásobní kondenzátor pro akumulování energie 26 je vybit pfiipojenou fiídící elektronikou a má pfii dodání na
svorkách napûtí <10 V.

4.2 Balení

Vypínaãe se dodávají jako jednotlivé pfiístroje, upevnûné na dfievûn˘ch paletách a zavafiené do folie nebo ba-
lené do lepenky pfiípadnû obojí. 

Balení pro pfiepravu po mofii:

• Do obalu ze zavafiené fólie je vloÏen sáãek s vysou‰ecím prostfiedkem.

• Návod na pouÏití sáãkÛ s vysou‰ecím prostfiedkem: 

– JestliÏe je barevná indikace modrá: obsah je such˘
– JestliÏe je barevná indikace rÛÏová: obsah je vlhk˘ (relativní vlhkost pfies 40 %)

4.3 Pfieprava 

Nakládání zabalené jednotky se musí provádût pouze

• jefiábem,
• vidlicov˘m zdviÏn˘m vozíkem
• ruãním zdviÏn˘m vozíkem.

Poznámky: 

• Pfii pfiepravû je nutno zabránit rázÛm.
• Nevystavovat Ïádn˘m jin˘m ‰kodliv˘m mechanick˘m namáháním.
• Zvedací zafiízení nesmí pÛsobit na póly vypínaãe nebo souãásti pohonu. Pro zavû‰ení pouÏívat 

pfiepravní otvory 1.2 na obr. 3/1. 

4.4 Dodání

Pfiíjemce je povinen na místû urãení pfiekontrolovat následující:

• Zda je dodávka kompletní a zda nedo‰lo k jejímu po‰kození (napfi. k po‰kození pÛsobením  vlhkosti).

• Zji‰tûné rozdíly v mnoÏství, vady nebo po‰kození pfii pfiepravû je nutno:

–  Uvést pfiesnû v nákladním listû.

–  Informovat o nich neprodlenû odesilatele/pfiepravce podle záruãních podmínek.

Poznámka:

Vût‰í po‰kození dokumentujte vÏdy pomocí fotografií.

4.5 Doãasné skladování

Podmínky pro optimální doãasné skladování:

1. Pfiístroje se základním obalem nebo bez obalu: 

• Suché a dobfie vûtrané skladovací prostory s prostfiedím podle âSN 35 4205,
âSN EN 60694, IEC 60694.

• Teplota v prostoru neklesne pod – 25 °C. 
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• NeodstraÀovat a nepo‰kozovat obal.

• Pfiístroje bez obalu:
– Volnû zakr˘t ochranou fólií.

• Musí b˘t zachováno dostateãné proudûní vzduchu. 

• Pravidelnû kontrolovat, zda nedochází k orosování.

2. Pfiístroje s obalem pro pfiepravu po mofii nebo podobn˘m obalem s vnitfiní ochranou fólií:

• Skladovat pfiepravní jednotku:

– chránûnou pfied povûtrnostními vlivy,
– v suchu,
– chránûnou pfied po‰kozením.

• Kontrolovat obal z hlediska po‰kození.

• Kontrolovat vysou‰ecí prostfiedek (viz také ãl. 4.2):

– Pfii dodání zásilky.
– Pozdûji v pfiimûfien˘ch intervalech.

• Pfii pfiekroãení maximální doby skladování podle data balení:

– Ochranná funkce obalu jiÏ není zaruãena
– Je nutno provést vhodná opatfiení pro dal‰í pfiechodné skladování.

3. Zásobní kondenzátor 26: 

Pro skladování není ãasové omezení pfii splnûní v˘‰e uveden˘ch podmínek. 

5. INSTALACE
Peãlivá a profesionální instalace vypínaãe je jedním ze základních pfiedpokladÛ jeho bezporuchového provozu.

• Instalujte rám pohonu do skfiínû bez pnutí a deformace s tím, Ïe v kaÏdém ze ãtyfi montáÏních
bodÛ vloÏíte pod matice nebo hlavy ‰roubu (závisí na zakázce). pruÏnou podloÏku.

• Pfiipojte hlavní pfiívody tak, aby na nû nepÛsobilo tahové nebo tlakové namáhání vyvozované 
napfi. od pfiipojovacích pasÛ. Doporuãuje se pouÏít pruÏné spojky.

• Pfii pfiipevnûní pfiipojovacích pasÛ musí odpovídat hloubka za‰roubování ‰roubÛ hloubce
uvedené na rozmûrovém náãrtku. 

• Vezmûte v úvahu, kde je to vhodné, pfiíslu‰nou vyzkou‰enou pfiipojovací zónu.

• Proveìte zkratovû odolné pfiipojení ochranného vodiãe na hlavní zemnicí svorku.

• Pro pfiipevnûní pfiipojovacích pasÛ pouÏijte ‰rouby podle âSN 02 1010 s tfiídou pevnosti 8G 
spoleãnû s pruÏn˘mi podloÏkami.

• OdstraÀte ve‰keré neãistoty (viz také ãl. 7.3.1).

Doporuãen˘ 
utahovací moment 1)

Nm
Mazivo 2)

Závit Bez mazání olej nebo tuk
M 6 10.5 4.5
M 8 26 10
M 10 50 20
M 12 86 40

M 16 200 80
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1) • Jmenovité utahovací momenty pro spojovací souãásti bez mazání jsou zaloÏeny na koeficientu tfiení 0,14 
(skuteãné hodnoty podléhají nevyhnutelnému a z ãásti ne bezv˘znamném rozptylu).

• Jmenovité utahovací momenty pro spojovací souãásti s mazáním vychází z DIN 43 673. (âSN 37 0640 udává  niÏ‰í hodnoty)

2) Závit a opûrná plocha hlavy mazány. 

Utahovací momenty odchylné od v‰eobecné tabulky (napfi. pro kontaktní systémy nebo svorky pfiístroje) je nutno vzít v úvahu podle 
údajÛ v podrobné technické dokumentaci. Doporuãuje se lehce namazat závit a opûrnou plochu hlavy ‰roubu olejem nebo tukem, aby
se dosáhlo pfiesnû definovaného jmenovitého utahovacího momentu. 

6. UVEDENÍ DO PROVOZU/OBSLUHA
6.1 Pokyny pro bezpeãnost práce

• Obsluhu mohou provádût pouze zvlá‰tû za‰kolení kvalifikovaní pracovníci, ktefií jsou 
seznámení s vlastnostmi pfiíslu‰ného pfiístroje.

• Je nutno postupovat podle pfiíslu‰n˘ch pfiedpisÛ, jak je stanoveno v ãl. 1.2.

• Vybíjecí energie zásobního kondenzátoru je vût‰í neÏ 350 mJ. Pro vybíjení zásobního 
kondenzátoru je nutno dodrÏet postup, jak je stanoven v ãl. 7.1.

6.2 Pfiípravné ãinnosti
(Pfied pfiipojením primárního napûtí)

• Zkontrolujte, zda není vypínaã po‰kozen a v pfiípadû potfieby uveìte opût do pofiádku.

• OdstraÀte jakékoliv pfiípadné zneãi‰tûní (zvlá‰tû na izolaãních materiálech) zpÛsobené pfii 
dopravû, skladování nebo montáÏi.

• Zkontrolujte pfiipojení hlavních a pomocn˘ch obvodÛ, jakoÏ i pfiipojení ochranného vodiãe.

• Pfiipojte pomocné napûtí (obr. 3/5 aÏ 3/7). Vstup C: ”povel VYP” (spou‰È uzavfieného obvodu) 
a vstup D: ” Zapnutí blokováno” (spou‰È uzavfieného obvodu). Spou‰tû musí b˘t pfiipojeny na 
napájení, jinak není moÏno vypínaã zapnout. 

• Zásobní kondenzátor 26:
V pfiípadû (beznapûÈové) doby skladování více neÏ 2 roky se bûhem uvádûní do provozu na 
mûniãi UC/DC vyskytne zv˘‰ená spotfieba proudu, nicménû pod 2 A, jako v˘sledek pfieformování. 

• Proveìte zku‰ební zapnutí a vypnutí vypínaãe stlaãením tlaãítek 3 a 4.

• Zajistûte, aby byl návod na montáÏ, obsluhu a údrÏbu kdykoliv k disposici obsluze.

6.3 Ovládání vypínaãe
(obr. 3/1, 6/1 a 6/2)

Pfiipojení pomocného napájení signalizuje rozsvícení diody LED 2 (Ready). 

• Zapínání:

– Dálkov˘m ovládáním pfies zapínací kontakty nebo místnû stlaãením tlaãítka ZAP 3. 

• Vypínání:

– Dálkov˘m ovládáním pfies zapínací kontakty nebo místnû stlaãením tlaãítka VYP 4. 

• Vypínání pfii poru‰e pomocného napájení:

– Bûhem prvních 200 s je stále moÏné elektrické vypnutí. 

• Po dobû 200 s je nutné nouzové ruãní vypnutí:
NasuÀte páku pro nouzové ruãní 28 ovládání do nátrubku 8 v pfiedním panelu a otoãte ji 
proti smûru hodinov˘ch ruãiãek na doraz.
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• Zapínání pfii poru‰e pomocného napájení:

– Zapínání není moÏné. 

• Spínací cyklus a ukazatele stavu spínání na spínacím pfiístroji:

Automaticky po kaÏdém spínacím cyklu (ZAP–VYP) se zv˘‰í údaj na poãítadle spínacích 
cyklÛ 5 o jedno celé ãíslo. 
Po ukonãení spínání indikuje ukazatel stavu 6 v okénku pfiedního panelu 1.1 pfiíslu‰nou 
spínací polohu.

• Zafiízení proti neÏádoucímu opûtnému spínání.

– ¤ídící jednotka vypínaãe zaji‰Èuje, Ïe zapnutí vypínaãe je zablokováno, kdyÏ je aktivován 
vypínací povel.

– Pfii zapnutí s následn˘m vypínacím povelem je dal‰í zapnutí se stále aktivním zapínacím 
povelem zablokováno. Pro dal‰í zapnutí musí b˘t zapínací povel vydán znovu.

Obr.6/1: Nouzové ruãní vypnutí Obr. 6/2: Páka pro nouzové ruãní vypnutí 

2 Indikátor ”READY–pfiipraveno“ 28 Páka pro nouzové ruãní vypnutí 
3 Tlaãítko ZAP 29 Pomocná pruÏina pro zaji‰tûní 
4 Tlaãítko VYP vypínací schopnosti 
5 Mechanické poãítadlo spínacích cyklÛ
6 Mechanick˘ ukazatel stavu
28 Páka pro nouzové ruãní vypnutí 

7. ÚDRÎBA

ÚdrÏba slouÏí k zaji‰tûní bezporuchového provozu a co moÏná nejdel‰í Ïivotnosti pfiístroje. Zahrnuje tyto úz-
ce související ãinnosti:

Inspekce: Zji‰tûní stávajícího stavu

ÚdrÏba: Opatfiení pro zachování poÏadovaného stavu

Oprava: Opatfiení pro obnovení poÏadovaného stavu.

7.1 V‰eobecnû

Vakuové vypínaãe se vyznaãují jednoduchou a robustní konstrukcí. Pfiedpokládá se u nich dlouhá Ïivotnost.
Ani ãastá spínání provozních a zkratov˘ch proudÛ nemají nepfiízniv˘ vliv na vakuum.
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Typická Ïivotnost vypínaãe VM1 je urãena:

• Zalévan˘mi vakuov˘mi zhá‰edly bez nárokÛ na údrÏbu s Ïivotností aÏ do 30 000  mechanick˘ch 
spínacích cyklÛ.

• Magnetick˘m pohonem bez nárokÛ na údrÏbu za normálních pracovních podmínek s Ïivotností 
aÏ do 100 000 spínacích cyklÛ.

• ¤ídící modul se systémem senzorÛ, bez pomocn˘ch spínaãÛ nevyÏadující údrÏbu. 

Intervaly údrÏby a její rozsah jsou urãeny vlivy prostfiedí, ãetností spínání a poãtem vypnutí zkratov˘ch proudÛ. 

Poznámka:

Pfii v‰ech údrÏbáfisk˘ch prácích je nutno dbát na :

• DÛleÏité pfiedpisy v ãl. 1.2.2

• Pokyny bezpeãnosti práce v ãl. 6.1

• Specifikace a normy zemû, kde se pfiístroj instaluje. 

ÚdrÏbáfiské práce mohou provádût pouze plnû vy‰kolení pracovníci pfii dodrÏení v‰ech pfiíslu‰n˘ch bezpeã-
nostních pfiedpisÛ. AlespoÀ pfii provádûní údrÏbáfisk˘ch a opraváfisk˘ch prací se doporuãuje pfiizvání pracov-
níkÛ servisu ABB. 
Bûhem tûchto prací musí b˘t, pokud to pfiíslu‰né práce dovolují, odpojeny také v‰echny zdroje pomocn˘ch
napûtí a zaji‰tûny proti pfiipojení.

Poznámka:

Aby se pfiede‰lo úrazÛm ( zvlá‰tû zranûní na rukou!) je tfieba dbát nevy‰‰í opatrnosti pfii v‰ech 
manipulacích na pohonu, zvlá‰tû pfii demontovaném pfiedním panelu 1.1. Energie zásobního kondenzátoru
se mÛÏe nekontrolovanû uvolnit pfii nesprávné manipulaci! 

Postup pfii vybíjení kondenzátoru:

1. Vypnout pomocné napájení (jistiã).
2. Zapínejte a vypínejte vakuov˘ vypínaã, aÏ pfiestane reagovat.
3. Po dobû ãekání cca 3 min. se zásobní kondenzátor vybije na <15 V.

7.2 Inspekce a funkãní zkou‰ky 

7.2.1 Vakuov˘ vypínaã v‰eobecnû

• Za normálních pracovních podmínek není inspekce v rámci stanoveného poãtu spínacích cyklÛ nutná.
• Inspekce mÛÏe b˘t nutná za vyjímeãn˘ch pracovních podmínek (vãetnû nepfiízniv˘ch klimatick˘ch 

podmínek) a nebo zvlá‰tních vlivÛ prostfiedí (napfi. silné zneãi‰tûní a agresivní atmosféra). 

Inspekce obsahuje zejména vizuální kontrolu z hlediska zneãi‰tûní, koroze, vlhkosti a v˘bojov˘ch jevÛ na stra-
nû vysokého napûtí.

JestliÏe se zjistí mimofiádn˘ stav, je nutno zahájit pfiíslu‰né udrÏbáfiské práce.

7.2.2 Magnetick˘ pohon

První funkãní zkou‰ku pohonu je nutno provést:

• Po 100 000 spínacích cyklech, nebo
• bûhem údrÏby, jak je popsána v ãl. 7.2.1.
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Pfied funkãní zkou‰kou vypnûte vypínaã a 

• vysuÀte ho do zku‰ební polohy (v pfiípadû v˘suvného vypínaãe) nebo
• odpojte v˘vod napájení (v pfiípadû pevnû montovaného vypínaãe). Odpojte a zajistûte pracovní 

prostor podle bezpeãnostních pfiedpisÛ âSN a IEC. 
• DodrÏte postupu pro vybití kondenzátoru, jak je stanoven v ãl. 7.1.
• Proveìte vizuální kontrolu stavu (demontovat pfiední panel 1.1) napfi.: 

– mazání rotaãních loÏisek,
– poãítadla spínacích cyklÛ,
– montáÏe ãidel,
– ukazatele stavu.

Rozsah funkãních zkou‰ek:

• Pfiipojte pomocné napájení.
• Proveìte nûkolik spínání bez zatíÏení. Toto platí pfiedev‰ím pro provoznû zfiídka spínané vypínaãe, 

které jsou zfiídka ovládané za normálních okolností.
Pro kontrolu zásobního kondenzátoru sepnûte vypínaã jednou VYP–ZAP–VYP stlaãením tlaãítek 
3 a 4 rychle za sebou. 

• Diody LED na induktivních bezkontaktních spínaãích 15 a 16 se aktivují, kdyÏ vypínaã dosáhne 
koncové polohy VYP a ZAP. 

7.3 ÚdrÏba

7.3.1 Vypínaã v‰eobecnû

JestliÏe se zjistí nutnost ãi‰tûní bûhem inspekce, jak je popsáno v ãl. 7.2.1, je nutno postupovat takto:

• Pfied ãi‰tûním odpojte a zajistûte pracovní prostor, pokud je to nutné, podle bezpeãnostních pfiedpisÛ 
âSN a IEC. 

• DodrÏte postupu pro vybití kondenzátoru, jak je stanoven v ãl. 7.1.

• Celkové ãi‰tûní povrchÛ:

– OdstraÀte suché usazeniny prachu s malou pfiilnavostí mûkk˘m such˘m hadrem.
– OdstraÀte silnû pfiilnavá zneãi‰tûní lehce alkalick˘m ãistícím prostfiedkem pro domácnost, 

nebo Rivoltou BWR 210. 

• âi‰tûní povrchÛ izolaãních materiálÛ a proudovodn˘ch souãástí:

– Malá zneãi‰tûní: s Rivoltou BVR 210
– Silnû pfiilnavá zneãi‰tûní: s ãistícím prostfiedkem za studena 716 

Po ãi‰tûní otfiít ãistou vodou a peãlivû osu‰it. 

• Dbejte na pokyny v˘robce a zvlá‰tní provozní návody ABB, BA 1002/E nebo BA 1006/E pro 
bezpeãnost pfii práci.

Poznámka:

Je nutno pouÏít jen ãistící prostfiedky bez halogenÛ. V Ïádném pfiípadû nepouÏívejte trichlórethan, trichlórety-
lén nebo tetrachlormetan !

7.3.2 Magnetick˘ pohon

Magnetick˘ pohon nevyÏaduje údrÏbu aÏ do dosaÏení 100 000 spínacích cyklÛ. 
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7.3.3 Póly vypínaãe

Pól vypínaãe s vakuov˘m zhá‰edlem nevyÏaduje údrÏbu aÏ do dosaÏení dovoleného poãtu 30 000 spínacích
cyklÛ, jak je stanoveno v ãl. 2.4. 
Îivotnost vakuového zhá‰edla je urãena mezí sumárního proudu odpovídající v jednotliv˘ch pfiípadech úda-
jÛm pfiístroje podle ãl.2.4:

• Pfii dosaÏení meze sumárního proudu je nutno vymûnit kompletní póly vypínaãe.

Poznámka:
DemontáÏ a v˘mûnu pólÛ vypínaãe mohou provádût, zvlá‰tû z dÛvodÛ odborného sefiízení, pouze pracovní-
ci servisu ABB nebo pfiíslu‰nû vy‰kolení odborníci.

Pro kontrolu vakua (bez demontáÏe vypínaãe) je moÏno napfi. pouÏít následující zafiízení:
• Vakuovou zkou‰eãku VIDAR, firma

Programma Electric GmbH.

Bad Homburg v.d.H.

Nûmecko

Pro kontrolu vnitfiního tlaku v komofie zhá‰edla s vakuovou zkou‰eãkou VIDAR se musí nastavit následující
zku‰ební hodnoty:

Jmenovité napûtí Zku‰ební 
vypínaãe napûtí DC

12 kV 40 kV
17,5 kV 40 kV
25 kV 60 kV

Zkou‰ku je nutno provést pfii jmenovitém kontaktním zdvihu ve vypnutém stavu. 

Postup pro zkou‰ky vakuov˘ch zhá‰edel pevnû montovan˘ch spínacích pfiístrojÛ:

• Odpojte a zajistûte pracovní prostor podle bezpeãnostních pfiedpisÛ âSN a IEC. 
• Vypnûte vypínaã VM1.
• Na jedné stranû vypínaãe VM1 uzemnûte v‰echny póly.
• Pfiipojte uzemnûn˘ pfiívod vakuové zkou‰eãky VIDAR vodivû na uzemnûní rozvodny. 
• Pfiipojte vysokonapûÈov˘ pfiívod vakuové zkou‰eãky VIDAR na fázi L1 neuzemnûné strany pólu 

a vyzkou‰ejte komoru vakuového zhá‰edla pfii rozpojen˘ch kontaktech vypínaãe. Opakujte zkou‰ku 
ve fázích L2 a L3. 

Poznámka:

Pfiipojené kabely mohou vést k indikaci ”defective” (vadné) na vakuové zkou‰eãce vlivem jejich kabelové ka-
pacity. V takov˘ch pfiípadech je nutno kabely demontovat. 

7.4 Oprava

• V˘mûna souãástí vypínaãe a pfiíslu‰enství:

DemontáÏ a montáÏ souãástí vypínaãe a pfiíslu‰enství provádûjte jen po vypnutí vypínaãe a odpojení
a zaji‰tûní pracovního prostoru proti opûtnému zapnutí.

Zásobní kondenzátoru se musí vybít podle pokynÛ v ãl. 7.1.

Ve‰keré zdroje pomocn˘ch napûtí musí b˘t odpojeny a zaji‰tûny, aby se zabránilo jejich opûtnému 
pfiipojení bûhem demontáÏních a montáÏních prací.

24



• V˘mûnu fiídící jednotky vypínaãe mohou provádût jen pracovníci servisu ABB nebo vhodní vy‰kolení 
odborníci. DÛvod: Vnitfiní sled ãasÛ pro fiídící jednotku se musí nastavit pomocí spojek na kaÏdé 
fiídící jednotce.

• Po‰kozená místa nátûru na dílech z ocelového plechu a ostatních ocelov˘ch dílech zbavit bezvadnû 
mechanicky rzi napfi. drátûn˘m kartáãem. Okolní nátûr lehce obrousit a celou plochu peãlivû odmastit.
A potom ihned nanést základ proti rzi a po odpovídající dobû vytvrzení krycí lak. PouÏívat jen vhodné
a navzájem sluãitelné nátûry. PouÏít krycí lak ve standardním barevném odstínu RAL 7035, nebo 
pfiíslu‰n˘ speciální barevn˘ odstín.

• Bílou rez na pozinkovan˘ch nebo chromátovan˘ch funkãních dílech a rez na fosfátovan˘ch dílech 
odstranit opatrnû drátûn˘m kartáãem nebo ãistící vatou napfi. Scotch–Brite a oãistit such˘m hadrem. 
Potom natfiít rovnomûrnû mazadlem Isoflex Topas NB 52. 

7.5 Náhradní díly a pomocné materiály

7.5.1 Náhradní díly

Oznaãení Typ Jmenovité Jmenovit˘ Jmenovit˘ âíslo souãásti
1

vypínaãe napûtí proud vypínací (oznaã. pro 
proud objednávku)
sym.

VM1 ... kV A kA

Pól vypínaãe, kompletní 1206–16 12 630 16 GCE7003979R0105

1212–16 1250 GCE7003979R0105

1206–20 630 20 GCE7003979R0105

1212–20 1250 GCE7003979R0105

1206–25 630 25 GCE7003979R0105

1212–25 1250 GCE7003979R0105

1206–31 630 31,5 GCE7003979R010..

1212–31 1250 GCE7003979R010..

Pól vypínaãe, kompletní 1706–16 17,5 630 16 GCE7003979R0105

1712–16 1250 GCE7003979R0105

1706–20 630 20 GCE7003979R0105

1712–20 1250 GCE7003979R0105

1706–25 630 25 GCE7003979R010..

1712–25 1250 GCE7003979R010..

Pól vypínaãe, kompletní 2406–16 25 630 16 GCE7004730R0102

2412–16 1250 GCE7004730R0102

2406–20 630 20 GCE7004730R0102

2412–20 1250 GCE7004730R0102

2406–25 630 25 GCE7004730R010..

2412–25 1250 GCE7004730R010..

1) • Pro vypínaãe s dodateãn˘m vybavením pro technologii v˘suvn˘ch ãástí platí jiné údaje pro objednání. 
Viz dokumentace rozvádûãe!

• Udejte vÏdy v˘robní ãíslo vypínaãe.
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Oznaãení Pomocné napûtí âíslo souãásti 
(oznaã. pro 
objednávku)

¤ídicí jednotka vypínaãe 1) GCE7004902R0101

Zdroj napájení A 1) 20 ... <80 V DC/AC GCE7004903R0101

Zdroj napájení B 1) ≥ 80 ... 264V DC/AC GCE7004903R0102

1) ¤ídící jednotka a zdroj napájení se musí vÏdy vymûnit kompletnû. 

7.5.2 Pomocné materiály âíslo souãásti 
(oznaã, pro objednání) 

• Mazadlo: 
soflex Topas NB 52 GCE0007249P0100

• âistící prostfiedek pro v‰eobecné ãi‰tûní:
Rivolta BWR 210 GCE0007707P0100
DodrÏujte pfiíslu‰n˘ provozní návod ABB, BA 1002/E GCEA901002P0102

• âistící prostfiedek pro proudovodné souãásti,
souãásti z izolaãního materiálu, a v‰echny 
souãásti pfii silném zneãi‰tûní:

âistící prostfiedek za studena 716 GCE0007706P0100
DodrÏujte pfiíslu‰n˘ provozní návod ABB, BA 1006/E GCEA901006P0102 

• Opravn˘ nátûr:

Standardní odstín RAL 7035 
– Krabice 1 kg GCE9014060R0103 
– Plechovka spreje GCE0007895P0100 

8. APLIKACE P¤EDPISÒ O RENTGENOVÉM ZÁ¤ENÍ

Jednou z fyzikálních vlastností vakuové izolace je moÏnost emise rentgenova záfiení pfii otevfiené spínací drá-
ze. Stanovená typová zkou‰ka provedená ve Fyzikálnû–technickém spolkovém ústavu (PTB) v Brunswicku
prokázala, Ïe místní dávková intenzita 1 µSv/h ve vzdálenosti 10 cm od dotykového povrchu není pfiekroãena.

Z toho vypl˘vá toto:

• PouÏití vakuov˘ch zhá‰edel pfii jmenovitém provozním napûtí je zcela bezpeãné.

• Také pfii aplikaci pfiíslu‰ného jmenovitého jednominutového krátkodobého v˘drÏného napûtí 
prÛmyslového kmitoãtu podle âSN 35 4220 a IEC 60056 je v˘‰e uveden˘ poÏadavek splnûn.

• Vy‰‰í napûtí neÏ v normách âSN nebo IEC stanovené jmenovité jednominutové krátkodobé v˘drÏné 
napûtí prÛmyslového kmitoãtu se nesmí aplikovat!

• Omezení v˘‰e uvedené místní dávkové intenzity u vakuového zhá‰edla ve vypnuté poloze závisí na 
dodrÏení jmenovité hodnoty vzdálenosti kontaktÛ (coÏ je automaticky zaji‰tûno pfii správné funkci 
pohonu a pfienosu síly).
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358–306– I /1999M
(BA 433/04E)

Vyhrazujeme si právo provádût modifikace v souladu s technick˘m v˘vojem. 
Zmûny jsou provádûny bez oznámení.

ABB EJF Telefon: +420 5 4715 2465
VídeÀská 117 +420 5 4715 2729
658 67 Brno 
âeská republika Fax: +420 5 4715 2451
E–mail:info@abbejf.cz +420 5 4715 2192
http://www.abbejf.cz
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