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Gerapid

Nowa Seria Wy³¹czników Szybkich 
Pr¹du Sta³ego.

Firma GE Power Controls oferuje now¹ kompletn¹ seriê 
jednobiegunowych wy³¹czników szybkich pr¹du sta³ego 
typu GERAPID o konstrukcji modu³owej.
Wysoki poziom techniczny i jakoœæ cechuj¹ca tê seriê 
wy³¹czników gwarantuje najwy¿sz¹ niezawodnoœæ pracy 
w urz¹dzeniach stacjonarnych jak np. w podstacjach 
trakcyjnych (metro, tramwaje, kolej), w przemyœle 
(elektroliza, górnictwo, hutnictwo) lub w fizyce atomowej, 
gdzie s³u¿¹ one do zabezpieczania nadprzewodz¹cych 
cewek akceleratorów cz¹stek.
Dziêki zastosowaniu najnowszych materia³ów uzyskano 
wysok¹ zdolnoœæ wy³¹czania i znakomite w³asnoœci 
izolacyjne, przy mo¿liwie najmniejszych wymiarach 
gabarytowych wy³¹cznika.

Zastosowania
Wy³¹czniki szybkie pr¹du sta³ego typu GERAPID 
zna jdu j¹   szczegó ln ie  zas tosowan ie  p rzy  
zabezpieczaniu sieci i pó³przewodników w urz¹dzeniach 
kolejowych i przemys³owych.
Szerokie spektrum wykonañ wy³¹czników obejmuje 
pr¹dy znamionowe a¿ do 10000A  i napiêcia 
znamionowe do 3900 V. Wy³¹czniki spe³niaj¹ wymagania 
obowi¹zuj¹cych norm IEC 947-2, EN50123-2 i ANSI 

Rozdzielnica pr¹du sta³ego z wy³¹cznikiem GERAPID 
2607 w wykonaniu wysuwnym.

Foto/photo: ADtrans - DaimlerChrysler Rail Systems

Charakterystyka

Mechanizm
Wy³¹cznik GERAPID posiada nowo opracowany zamek 
nie wymagaj¹cy wiele konserwacji i nie zu¿ywaj¹cy siê. 
Gwarantuje to wysok¹ trwa³oœæ wy³¹cznika. Nawet w 
trudnych warunkach pracy wy³¹cznik zapewnia 
maksymalne bezpieczeñstwo eksploatacji.
Zasada dzia³ania zapadki mechanicznej zamka posiada 
w porównaniu z czêsto stosowan¹ zasad¹ magnesu 
trzymaj¹cego tê decyduj¹c¹ zaletê, ¿e wy³¹cznik z 
zapadk¹ w czasie eksploatacji nie wymaga ¿adnej energii 
pomocniczej.
Zamek wy³¹cznika wyposa¿ony jest w dwie zapadki. 
Jedna zapadka s³u¿y do eksploatacyjnego otwierania 
wy³¹cznika przy pomocy wyzwalacza napiêciowego lub 
wyzwalacza podnapiêciowego. Druga zapadka-tzw. 
"zapadka szybka" rozsprzêgla ruchom¹ dŸwigniê 
stykow¹ od ca³ej masy napêdu i zamka przez co 
umo¿liwia szybkie otwarcie styków w przypadku zwarcia. 
Na tê zapadkê dzia³aj¹ wszystkie wyzwalacze maj¹ce 
wp³yw na bezpieczeñstwo pracy.

Napêd
Za³¹czanie wy³¹cznika dokonuje siê przy pomocy napêdu 
e lek t romagnesowego na tomias t  wy ³¹czan ie  
eksploatacyjne wy³¹cznika dokonuje siê za pomoc¹ 
wyzwalacza napiêciowego lub podnapiêciowego. Dziêki 
mocnemu elektromagnesowi styki obwodu g³ównego 
zamykaj¹ siê  w czasie ok. 150 ms.
Podczas za³¹czania pobierana jest z sieci moc nie 
wiêksza ni¿ 2KW/KVA. Napêd elektromagnesowy mo¿e 
byæ dostarczony na wszystkie normalne napiêcia 
sterownicze.
Dla kontroli napiêcia szyn zbiorczych mo¿na wyzwalacz 
podnapiêciowy wyposa¿yæ w uk³ad elektroniczny, który 
powoduje wyzwolenie wy³¹cznika przy spadku napiêcia 
poni¿ej okreœlonej wartoœci, wzglêdnie umo¿liwi 
zamkniêcie wy³¹cznika dopiero po ponownym 

1)osi¹gniêciu przez napiêcie nastawionej wartoœci.

Wyzwalacze nadpr¹dowe
Niezawodne dzia³anie nadpr¹dowego wyzwalacza 
elektromagnetycznego wynika z zasady dzia³ania 
magnesu o podwójnej pêtli magnetycznej. Wyzwalacz ten 
dzia³a niezale¿nie od kierunku przep³ywu pr¹du bez 
energii pomocniczej. Wyzwalacz ten powoduje szybkie 
otwarcie styków, dzia³a bardzo dok³adnie i umo¿liwia 
³atwe nastawienie pr¹du zadzia³ania.
Wyzwalacz elektrodynamiczny pracuje na zasadzie 
efektu THOMSONA i mo¿e byæ pobudzony albo z 
kondensatora zewnêtrznego albo z kondensatora 
wewnêtrznego wyposa¿onego w urz¹dzenie do 
³adowania. Obydwa wyzwalacze dzia³aj¹ na "szybk¹ 
zapadkê”. Czas w³asny otwierania wy³¹cznika dla 
wyzwalacza KS jest zale¿ny od stromoœci narastania 
pr¹du i przy du¿ych stromoœciach (ponad 5kA/ms) wynosi  
ok. 2 ms. Czas w³asny przy zastosowaniu  wyzwalacza 
elektrodynamicznego  ED nie zale¿y od sta³ej czasowej i 
wynosi zawsze 2ms. Zaleca siê stosowaæ go w obwodach 
dla ma³ych stromoœci narastania pr¹du przy wysokich 
wartoœciach spodziewanego pr¹du zwarcia. 



Wyposa¿enie

! Zwarta obudowa z materia³u izolacyjnego

! Dwustopniowy uk³ad stykowy

! Napêd elektromagnesowy ze zintegrowanym 
sterowaniem - nie wymagaj¹cy mocy pomocniczej 
do trzymania wy³¹cznika w stanie zamkniêtym.

! Nadpr¹dowy wyzwalacz elektromagnetyczny 
dzia³aj¹cy niezale¿nie od kierunku przep³ywu pr¹du, 
nastawiony na sta³¹ wartoœæ lub posiadaj¹cy zakres 
nastawczy.

Akcesoria - jednakowe dla ca³ej serii.

! Wyzwalacz elektrodynamiczny bez lub ze 
zintegrowanym kondensatorem i automatycznym 
urz¹dzeniem do ³adowania (opcje).

! Wyzwalacz napiêciowy

! Wyzwalacz podnapiêciowy

! £¹czniki pomocnicze

! £¹czniki sygnalizacyjne (opcja)

! Ró¿ne wykonania zacisków przy³¹czowych obwodu 
g³ównego

! Po³¹czenia wtykowe dla obwodów sterowniczych 
(opcja)

! Wymuszone wyzwalanie mechaniczne

! Sygnalizacja po³o¿enia styków za³. - wy³.

! Napêd rêczny dla prac konserwacyjnych

! Zintegrowany zasilacz napiêcia pomocniczego o 
szerokim zakresie napiêæ (opcja)

! Zintegrowany uk³ad pomiaru pr¹du (opcja) -
(do trzech sygna³ów wyjœciowych galwanicznie 
separowanych).

£¹czniki pomocnicze
Wy³¹czniki mog¹ byæ wyposa¿one w 10 ³¹czników 
pomocniczych, których styki zamykaj¹ siê prawie 
bezodskokowo

Uk³ad stykowy
Wy³¹cznik GERAPID posiada styki bardzo szybko 
otwieraj¹ce siê dziêki optymalnie dobranym 
podzespo³om. Dwustopniowy uk³ad stykowy sk³ada siê 
ze styków g³ównych wykonanych ze stopu srebra nie 
zawieraj¹cego kadmu, oraz styków opalnych, 
³atwowymiennych, wykonanych z miedzi. Zalet¹ tego 
systemu jest nieznaczne zu¿ywanie siê styków g³ównych 
w czasie wy³¹czania
Komory ³ukowe
Zwiêz³a i modu³owa budowa nowo opracowanych komór 
³ukowych nie wymaga dodatkowego wydmuchu 
magnetycznego i pozwala na zachowanie niskiej strefy 
wydmuchu ³uku przy wysokiej zdolnoœci wy³¹czania. 
Dziêki bardzo zwiêz³ej budowie wy³¹czników mog¹ one 
byæ instalowane w celkach o szerokoœci ju¿ od 600 mm, 
przez co uzyskuje siê du¿¹ oszczêdnoœæ kosztów w 
stosunku do dotychczas istniej¹cych rozwi¹zañ.



Biura Handlowe: 
Wroc³aw 50-148, ul. Wita Stwosza 15, t
Warszawa 02-078, ul. Krzywickiego 34/215 
Gdañsk 80-886, ul. Targ Drzewny 3/7 
Bielsko-Bia³a 
Administracja Sprzeda¿y:
£ódŸ 90-035, ul. Przêdzalniana 71 
o/B

el. (71) 344 93 80,  fax (71) 343 81 90
tel. (22) 696 55 00,  fax (22) 626 94 09

tel. (58) 300 03 40,  fax (58) 320 12 80
43-300, ul. Leszczyñska 6, tel. (33) 828 65 08, (33) 828 65 02, fax (33) 828 65 50

tel. (42) 677 73 43,  fax (42) 676 16 69
ielsko-Bia³a 43-300, ul. Leszczyñska 6, tel. (33) 828 62 21, fax (33) 828 65 50

Typowy oscylogram wy³¹czania pr¹du 
zwarciowego przez wy³.GERAPID 4207
z komor¹ ³ukow¹ typu 2x2.
Napiêcie probiercze:1600V
Spodziewany pr¹d zwarciowy:114kA
Sta³a czasowa:12ms.

Dane Techniczne
Gerapid 2607 4207 6007 8007 10007   1)

W ielkoœ æ I I I II III

Pr¹d znam ionowy IEC 947-2 2.600A 4.200A 6.000A 8.000A 10.000A

Pr¹d znam ionowy EN 50123-2 2.600A 4.200A 6.000A 8.000A 10.000A

Pr¹d znam ionowy ANS I C37.14 2.600A 4.200A 5.500A 6.000A 8.000A

Kom ora ³ukowa 1000 V DC 1x2 240 240 200 200 200

Kom ora ³ukowa 1200 V DC 1x2 130 130 130 130 130

Kom ora ³ukowa 2000 V DC 2x2 100 100 100 100 100

Kom ora ³ukowa 2000 V DC 1x4 60 60 60 60 60

Kom ora ³ukowa 3000 V DC 2x3 50 50 50 50 50

Kom ora ³ukowa 4000 V DC 2x4 50 50 50 50 50

Kom ora ³ukowa 4000 V DC EF4-12 75 75 - - -

Trwa³oœc mec haniczna

(minimum  konserwac ji) 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000
1) na zapyt anie
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Powy¿sze parametry wy³¹cznika (zwarciowa zdolnoœæ wy³¹czania) potwierdzone s¹ próbami dla dwóch ró¿nych kombinacji pod³¹czenia
zasilania (+ styk sta³y, - styk ruchomy lub odwrotnie). Jednak¿e ze wzglêdu na wy³¹czanie ma³ych pr¹dów, krótsze czasy uzyskuje siê
przy polaryzacji (+ s

 ró¿ne w zale¿noœci od przywo³anej normy.
tyk sta³y, - styk ruchomy)

Wartoœci zwarciowej zdolnoœci wy³¹czania wy³¹cznika mog¹ byæ
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