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GerapidGerapid
Nowa nazwaNowa nazwa

dla nowej seriidla nowej serii
wyłączników szybkichwyłączników szybkich

prądu stałegoprądu stałego
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Gerapid 2607/8007Gerapid 2607/8007
• Jednakowe wymiary gabarytowe
dla 2600A do 8000A
(wersja  10000A w opracowaniu)

• Napięcia znamionowe 1000V do 3900V
• Zwięzła konstrukcja modułowa
• Dwustopniowy układ stykowy
• Napęd z zapadką mechaniczną
• Niewymagane napięcie pomocnicze
do trzymania w stanie zamkniętym

• Napęd elektromagnesowy ze zintegrowanym
sterowaniem

• Różne kombinacje zacisków
• Wersje: stacjonarna i wysuwna
• Bogata oferta wyposażenia
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GerapidGerapid ModuleModule

Napęd elektromagnesowyNapęd elektromagnesowy
do pracy krótkotrwałejdo pracy krótkotrwałej

Sterowanie elektroniczneSterowanie elektroniczne

Komora łukowaKomora łukowa

Adapter komory łukowejAdapter komory łukowej

Wyzwalacz nadprądowyWyzwalacz nadprądowy
–– nastawialny  mechanicznie (opcjanastawialny  mechanicznie (opcja))

Ochrona przed dotykiemOchrona przed dotykiem
(opcja)(opcja)

Wyłącznik bazowyWyłącznik bazowy
z napędem i układem stykowymz napędem i układem stykowym
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GerapidGerapid –– Wersje komór łukowychWersje komór łukowych

Gerapid 6307/8007Gerapid 6307/8007Gerapid 2607/4207Gerapid 2607/4207

Komora łukowaKomora łukowa
1X2 1X2 -- 1000V1000V

Komora łukowaKomora łukowa
1X4 1X4 -- 2000V2000V
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GerapidGerapid –– Wersje komór łukowychWersje komór łukowych

Komora łukowaKomora łukowa
2X2 2X2 -- 2000V2000V

Komora łukowaKomora łukowa
2X3 2X3 -- 3000V3000V

Komora łukowaKomora łukowa
2X4 2X4 -- 4000V4000V

Gerapid 2607/4007Gerapid 2607/4007 Gerapid 6307/8007Gerapid 6307/8007
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GerapidGerapid -- PodzespołyPodzespoły

Komora łukowa

Adapter
komory łukowej

Styk opalny

Styk główny

Wyzwalacz
bezzwłoczny
typu ks

Wyzwalacz
elektrodynamiczny
szybki

Wyzwalacz napięciowy lub podnapięciowy
Wyzwalanie normalne

Wymuszone
Wyzwalanie mechaniczne

Napęd
elektromagnesowy

Łączniki
pomocnicze

Sterowanie
elektroniczne

Rożek łukowy

Zaciski
głównoprądowePrzyłącze

obwodów
sterowniczych
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Gerapid 2607/10007Gerapid 2607/10007
Dane techniczneDane techniczne Gerapid 2607 4207 6007 8007 100071)

Wielkość I I I II III

Prąd znamionowy  IEC 947-2 2.600A 4.200A 6.000A 8.000A 10.000A
Prąd znamionowy EN 50123-2 2.600A 4.200A 6.000A 8.000A 10.000A
Prąd znamionowy ANSI C37.14 2.600A 4.200A 5.500A 6.000A 8.000A

Komora łukowa
1000 V DC 1x2 244 244 200 200 2001)

Komora łukowa
2000 VDC 1x4 120 120 120 120 1201)

Komora łukowa
2000 V DC 2x2 100 110 100 1001) 1001)

Komora łukowa
3000 V DC 2x3 50 50 501) 501) 501)

Komora łukowa
4000 V DC 2x4 52 52 521) 521) 521)

Komora łukowa
4000 V DC EF4-12 76 76 - - -

50 000 50 000 50 000 30 000 30 000

1) Czas dostarczenia na zamówienie

Dane techniczne

Zdolność wyłączania [kA]

Trwałość mechaniczna
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Wyposażenie i akcesoria

Napęd elektromagnesowyNapęd elektromagnesowy
ze zintegrowanym sterowaniemze zintegrowanym sterowaniem
•• Czas zamykania okołoCzas zamykania około 150ms150ms
•• Do pracy krótkotrwałej,Do pracy krótkotrwałej,

minimalny czas pobudzenia około minimalny czas pobudzenia około 100ms 100ms 
•• Automatyczne wyłączenie zasilania po około Automatyczne wyłączenie zasilania po około 400ms400ms

–– niewymagana moc trzymanianiewymagana moc trzymania
•• Różne napięcia sterowniczeRóżne napięcia sterownicze

Wyzwalacz nadprądowy typu ksWyzwalacz nadprądowy typu ks
•• Czas otwierania około Czas otwierania około 3...5ms3...5ms
•• Działanie niezależne od kierunku prąduDziałanie niezależne od kierunku prądu
•• Jedna wartość nastawy lub zakresJedna wartość nastawy lub zakres

nastawczy (opcjanastawczy (opcja))
•• Możliwe różne zakresy nastwaczeMożliwe różne zakresy nastwacze
•• Wskaźnik wyzwolenia (opcja)Wskaźnik wyzwolenia (opcja)
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WyzwalaczeWyzwalacze
•• Wyzwalacz napięciowy typu aWyzwalacz napięciowy typu a
•• Wyzwalacz podnapięciowy typu rWyzwalacz podnapięciowy typu r
•• Wyzwalacz podnapięciowy typu rWyzwalacz podnapięciowy typu r

z kontrolą napięciaz kontrolą napięcia
•• Czas otwierania okołoCzas otwierania około 20...40ms20...40ms

Wyposażenie i akcesoriaWyposażenie i akcesoria

WyzwalaczeWyzwalacze
•• Wyzwalacz elektrodynamiczny typu edWyzwalacz elektrodynamiczny typu ed
•• Wyzwalacz elektrodynamiczny typu edWyzwalacz elektrodynamiczny typu ed

z kondensatorem i układem ładowania kondensatoraz kondensatorem i układem ładowania kondensatora
•• Czas otwierania okołoCzas otwierania około 3...5ms3...5ms
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Wyposażenie i akcesoriaWyposażenie i akcesoria

Zasilanie obwodów pomocniczychZasilanie obwodów pomocniczych
•• Wyjście zasilaczaWyjście zasilacza 24 V DC24 V DC
•• Zasilacz wewnętrzny Zasilacz wewnętrzny –– na różne napięcia sterowniczena różne napięcia sterownicze

Łączniki pomocnicze i sygnalizacyjneŁączniki pomocnicze i sygnalizacyjne
•• Łączniki pomocniczeŁączniki pomocnicze 6 6 styków przełącznych styków przełącznych -- standardstandard

4 4 dodatkowe styki opcjonalniedodatkowe styki opcjonalnie
•• Łączniki sygnalizacyjneŁączniki sygnalizacyjne wyzwolenie nadprądowewyzwolenie nadprądowe

sygnalizacja założenia komorysygnalizacja założenia komory
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Dodatkowe wyposażenieDodatkowe wyposażenie
•• Sygnalizacja położeniaSygnalizacja położenia
•• Boczne płyty izolacyjne (ochrona przed dotykiem)Boczne płyty izolacyjne (ochrona przed dotykiem)

z izolacyjną gałką nastawczą wyzwalaczaz izolacyjną gałką nastawczą wyzwalacza
nadprądowego typu ksnadprądowego typu ks

•• Wymuszone wyzwalanie mechaniczneWymuszone wyzwalanie mechaniczne
•• Dźwignia napędu ręcznego do zamykania i otwieraniaDźwignia napędu ręcznego do zamykania i otwierania
w stanie beznapięciowym (w czasie konserwacji)w stanie beznapięciowym (w czasie konserwacji)

Zaciski przyłączoweZaciski przyłączowe
•• Obwody głównoprądoweObwody głównoprądowe góra góra –– poziomo/pionowopoziomo/pionowo

dół dół –– poziomo/pionowopoziomo/pionowo
•• Obwody sterowniczeObwody sterownicze zaciski śrubowezaciski śrubowe

konektorykonektory

Wyposażenie i akcesoriaWyposażenie i akcesoria
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Gerapid – Układ pomiaru prądu

typu SEL
Zalety:
• Zintegrowany z wyłącznikiem
• Niewymagany dodatkowy montaż

i przestrzeń montażowa
• Pomiar o niskim poziomie hałasu

bez dodatkowych filtrów
• Zakres 6kA i  12kA 
• Zastosowanie do 4000V
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Gerapid – Układ pomiaru prądu

typu SEL
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Metaoda konwencjonalna
– bocznik, wzmacniacz separacyjny

Układ pomiaru prądu typu SEL

Wyjście sygnału przez 3 interfejsy
• 4...20mA
• +/- 20mA
• +/- 10V
Funkcja „watch dog” - standard
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Łatwe do wykonania:Łatwe do wykonania:
•• zdjęcie komory łukowejzdjęcie komory łukowej
•• przegląd układu stykowegoprzegląd układu stykowego

Wymiana styków opalnych, Wymiana styków opalnych, 
rożków łukowych oraz bocznych rożków łukowych oraz bocznych 
ścianek ochronnych możliweścianek ochronnych możliwe
do przeprowadzenia bez do przeprowadzenia bez 
wymontowania wyłącznikawymontowania wyłącznika

Przeglądy i konserwacjaPrzeglądy i konserwacja
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ZastosowanieZastosowanie

Zgodność z normamiZgodność z normami

Jako wyłącznik zasilaczowy w podstacjach trakcyjnychJako wyłącznik zasilaczowy w podstacjach trakcyjnych
oraz w przemyśleoraz w przemyśle

Wyłączniki są zgodne z normamiWyłączniki są zgodne z normami
•• IEC 947IEC 947--22
•• EN 50123EN 50123--22
•• ANSI C37.14ANSI C37.14
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PodsumowaniePodsumowanie
Jednakowe wymiary gabarytowe dla 2Jednakowe wymiary gabarytowe dla 2600A 600A dodo 8000A8000A
przy napięciu znamionowym od przy napięciu znamionowym od 1000V 1000V do do 3900V3900V

Zwięzła konstrukcja modułowaZwięzła konstrukcja modułowa

Napęd z zapadką mechaniczną, niewymagane napięcieNapęd z zapadką mechaniczną, niewymagane napięcie
pomocnicze do trzymania w stanie zamknięciapomocnicze do trzymania w stanie zamknięcia

Napęd elektromagnesowy do pracy krótkotrwałejNapęd elektromagnesowy do pracy krótkotrwałej
ze zintegrowanym sterowaniem elektronicznymze zintegrowanym sterowaniem elektronicznym

Bogata oferta wyposażeniaBogata oferta wyposażenia
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