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1.  Ostrzeżenia i wskazówki. 

1.1  OstrzeŜenia. 

 
 
Wyłączniki znajdują się podczas pracy pod niebezpiecz-
nym napięciem. Ponadto, podczas wyłączania dużych prą-
dów zwarciowych, z wyłączników mogą wydobywać się 
gorące zjonizowane gazy. 
 
Montaż, uruchamianie, konserwacja, zmiany lub doposa-
żenie tych aparatów może być wykonywane tylko przez 
wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel. 
Należy przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeń-
stwa, krajowych i międzynarodowych, w zakresie użytko-
wania wyłączników i rozdzielnic. 
 
Każdy wyłącznik należy podczas eksploatacji zaopatrzyć w 
odpowiednie osłony np. poprzez umieszczenie go w obu-
dowie lub w szafie rozdzielczej. Należy zapewnić odpo-
wiednie odstępy izolacyjne w szafach lub obudowach. Od-
stępy te podane są w niniejszej instrukcji. Określone prace 
mogą być wykonane tylko przez specjalnie wyszkolony 
personel. 
 
Nieprzestrzeganie powyższych wskazań może spowodo-
wać szkody rzeczowe, ciężkie obrażenia ciała a nawet 
śmierć. 
Prace konserwacyjne, przeglądy lub doposażenia należy 
wykonywać na wyłączniku poza celką, przy rozłączonych 
obwodach sterujących. 
 
Wyłącznik pozostający w celce lub pod napięciem sterują-
cym nie może być nigdy ręcznie załączany lub wyłączany. 
Ręczne załączanie i wyłączanie służy wyłącznie do prac 
serwisowych poza celką i przy rozłączonych obwodach 
sterujących. 
 
Wyłącznik posiada części ruchome przenoszące duże 
energie. Podczas załączania lub wyłączania nie należy nig-
dy sięgać do wyłącznika. Istnieje niebezpieczeństwo po-
ważnych obrażeń ciała. 
 
W obwodzie sterowania może występować niebezpieczne 
napięcie związane z nie rozładowanymi pojemnościami. 
Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy ze 
skrzynką sterującą wyłącznika.
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1.2 Wskazówki bezpieczeństwa. 

1.2.1 Zabezpieczanie wnętrza wyłącznika. 

• Wskazówka 1: Podczas wymiany miedzianej plecionki 
styku opalnego, należy uszczelnić dolną część mechani-
zmu [Rys. 1] tak, aby uniknąć wpadania małych części 
do środka wyłącznika. Należy pamiętać o zablokowaniu 
wyłącznika w pozycji zamkniętej (wskazówka 3). 

 

Rys. 1  Prawidłowo zabezpieczony obszar styków. 

1.2.2 Wskazówki dla wyłącznika z cewką podnapięciową. 

• Wskazówka 2: W przypadku obecności cewki podnapię-
ciowej („cewka UVR”), musi ona być zasilana, aby umoż-
liwić zamknięcie wyłącznika i pracę na nim. Cewka jest 
standardowo zasilana napięciem 24Vdc. 

• Wskazówka 3: W celu uniknięcia przypadkowego 
otwarcia, wyłącznik podczas przeglądu, powinien zostać 
zablokowany w pozycji zamkniętej przy pomocy blokady 
[Rys. 2]. Blokada ta składa się z tulejki oraz zatyczki. Tu-
lejka powinna mieć długość ~50mm i średnicę we-
wnętrzną min.14mm. Średnica zatyczki powinna wyno-
sić ~8mm. Zestaw ten nie jest oferowany przez produ-
centa. 

 

 

Rys. 2  Zabezpieczony wyłącznik w pozycji zamkniętej. 

2. Ogólne warunki użytkowania. 

2.1 Transport wyłącznika. 
 
• Wyłącznik przygotowany do transportu jest mocowany 

na drewnianej palecie za pomocą folii termokurczliwej. 
Następnie całość nakrywana jest kartonem. Tak przygo-
towany wyłącznik może być transportowany drogą lą-
dową, powietrzną, kolejową. W przypadku potrzeby 
transportu morskiego, należy poinformować o tym fak-
cie producenta w celu odpowiedniego przygotowania 
wyłącznika do tego rodzaju transportu. 

• Wyłącznik zawsze należy transportować do jego miejsca 
przeznaczenia w pozycji pionowej. Karton oraz folia mo-
że być zdjęta tylko na miejscu przeznaczenia, tuż przed 
instalacją.  

• W przypadku uszkodzenia opakowania, wyłącznik oraz 
komora powinny przejść inspekcję przed instalacją.  

• Po rozpakowaniu wyłącznika, należy go transportować 
przy użyciu pasów. Pasy należy zamocować pod napę-
dem zamykającym oraz pod głównym przyłączem dol-
nym [Rys. 3]. Transport może odbywać się wyłącznie 
przy zdemontowanej komorze gaszeniowej. 

• Należy zwrócić uwagę na stan izolacji pod podstawą 
wyłącznika. Izolacja ta nie powinna być uszkodzona. Nie 
należy przesuwać wyłącznika po nierównej lub zabru-
dzonej powierzchni. 

 

 

Rys. 3  Sposób transportu wyłącznika. 

Napęd zamykający 

Tuleja blokady 

Zatyczka blokady 
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• 2.2 Instalacja wyłącznika. 

2.2.1 Środowisko pracy. 

 
• Wyłącznik posiada stopień ochrony IP00. Wyłącznik jest 

przeznaczony do pracy w pomieszczeniach wentylowa-
nych, zabezpieczonych przed kondensacją pary wodnej. 
Wyłącznik jest przystosowany do pracy w środowisku o 
określonej wilgotności i temperaturze. Kurz oraz zanie-
czyszczenia nie przewodzące są dopuszczalne. Wyłącz-
nik spełnia wymogi środowiskowe zawarte w EN50123-
1 załącznik B, oraz w IEC60947 dla klasy PD3. 

• Wyłącznik jest przeznaczony do pracy w temperaturze 
otoczenia –5°C…+40°C. Dla prądów obciążenia o 10% 
niższych niż znamionowe, wyłącznik może pracować w 
temperaturze do +55°C. 

• Wyłącznik jest przeznaczony do pracy na wysokości nie 
przekraczającej 2000m npm. 

• Wyłącznik może pracować przy wstrząsach oraz wibra-
cjach nie przekraczających 0.5g, przez 30s we wszyst-
kich kierunkach. 

• Powietrze w otoczeniu wyłącznika powinno być wenty-
lowane. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 
długotrwale 50% przy temperaturze +40°C. Wyższa wil-
gotność względna jest dopuszczalna w niższych tempe-
raturach, np. 90% dla +20°C. Niewielka kondensacja pa-
ry wodnej wynikająca z gwałtownych wahań tempera-
tury jest dopuszczalna. 

2.2.2 Instalacja i przyłącza. 

 
• Przyłącza obwodu głównego wyłącznika (kod 4) muszą 

być bezpośrednio podłączone do kabli lub szyn zasilają-
cych. Wyłącznik może być użytkowany tylko w pozycji 
pionowej z odpowiednio zamontowaną i zabezpieczoną 
komorą gaszeniową. 

• Po zainstalowaniu wyłącznika należy sprawdzić raz jesz-
cze, czy wszystkie połączenia śrubowe komory gasze-
niowej są dokręcone. 

• Odległości izolacyjne pokazane na rysunkach wymiaro-
wych muszą być dotrzymane. Odległości te należy 
sprawdzić bezpośrednio przed przystąpieniem do eks-
ploatacji. 

• Przed zainstalowaniem wyłącznika należy wziąć pod 
uwagę rozkład szyn, kabli oraz innych elementów mo-
gących być źródłem silnych, zewnętrznych pól magne-
tycznych. Silne pola magnetyczne mogą zakłócać pracę 
wyłącznika poprzez wpływ na poziom prądu wyzwala-
cza OCT, szczególnie przy niskich prądach wyzwalania. 
W niektórych przypadkach może być wymagane odpo-
wiednie ekranowanie. Przyjmuje się, że bezpieczna odle-
głość od silnego źródła pola magnetycznego, (np. od 
szyny, w której może wystąpić prąd zwarciowy większy 
niż 50kA) wynosi ~350mm od osi wzdłużnej wyłącznika.  

• Przewody sygnałowe i zasilające powinny być podłą-
czone do wtyczek zgodnie z odpowiednimi schematami 
zawartymi w tej instrukcji. Należy pamiętać o podłącze-
niu oddzielnego napięcia dla napędu zamykającego 
(X2:1,2) oraz dla konwertera napięcia (X3:4,5). 

2.3 Użytkowanie. 

2.3.1 Zasilanie i obciążanie. 

 
• Wyłącznik jest zaprojektowany dla prądów i napięć 

przedstawionych w Tabeli 1, rozdział 3.3. 
• Wyłącznik może być długotrwale obciążony prądem 

znamionowym.  
• Wyłącznik może być przeciążony krótkotrwale prądami 

przekraczającymi wartość znamionową. Wartość prą-
dów przeciążeniowych oraz dopuszczalny czas trwania 
przeciążenia podane są w Tabeli 1, rozdział 3.3. 

• Wyłącznik powinien pracować w zakresie napięć poda-
wanych na tabliczce znamionowej. 

• Napęd zamykający wyłącznika, obwody pomocnicze, 
oraz urządzenia wyzwalające powinny być zasilane i ob-
ciążane w zakresie określonym przez typ wyłącznika i 
tabliczkę znamionową. 

• Manipulacja wtyczkami zasilającymi skrzynkę sterującą 
(-X2 :1/:2) (-X3 :4/:5), może odbywać się tylko po odcięciu 
napięcia obwodów pomocniczych ! 

2.3.2 Nastawianie wyzwalacza nadprądowego OCT. 

 
• OCT jest wyzwalaczem nadprądowym (kod 7), który ini-

cjuje otwarcie wyłącznika w sytuacji przeciążenia bądź 
zwarcia w obwodzie głównym. OCT jest wyzwalaczem 
nastawialnym manualnie, o określonym zakresie wy-
zwalania. Działa bezzwłocznie, bezpośrednio na zapad-
kę szybką mechanizmu, powodując zwolnienie zapadki, 
a w efekcie błyskawiczne otwarcie styków wyłącznika. 

• Regulacja nastawy OCT, następuje poprzez obrót śruby 
1, za pomocą klucza imbusowego SW6 2. Obracanie 
śruby nastawczej zgodnie ze wskazówkami zegara 
zwiększa poziom nastawy wyzwalacza. Odwrotny kieru-
nek regulacji - zmniejsza nastawę wyzwalacza. 

• Regulacja nastawy odbywa się na wyłączniku wysunię-
tym z celki oraz przy uziemionym obwodzie głównym. 

• Trójkąt pod skalą wyzwalacza wskazuje aktualną na-
stawę 3. 

SW 6 
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3. Informacje techniczne. 

3.1 Wstęp. 
 
• Gerapid jest wyłącznikiem szybkim prądu stałego. Jest 

wyłącznikiem jednobiegunowym, zaprojektowanym dla 
systemów zasilania trakcji o napięciu do 3600V (kod 2) 
oraz dla prądów obciążenia do 8000A (kod 1). Wyłącznik 
ten można stosować również w przemysłowych instala-
cjach zasilających prądu stałego, w przemyśle metalur-
gicznym, wydobywczym, a także w zastosowaniach spe-
cjalnych jako wyłącznik gaszenia pola maszyn synchro-
nicznych lub w akceleratorach cząstek. 

• Wyłącznik posiada bardzo wysoką zdolność łączeniową 
dzięki ograniczaniu spodziewanych prądów zwarcio-
wych. Komora gaszeniowa nie zawiera azbestu, a jej 
działanie opiera się na dzieleniu łuku przez płytki dejoni-
zujące.  

• W celu elastycznej konfiguracji dostępny jest szeroki za-
kres akcesoriów oraz części zamiennych. Wyłącznik 
można skonfigurować za pomocą formularza opisa-
nego w rozdziale 7. 

• Zamykanie wyłącznika odbywa się za pomocą cewki du-
żej mocy (kod 3). Wyłącznik pozostaje w stanie zamknię-
tym dzięki mechanicznym zapadkom, bez udziału ener-
gii dostarczanej z zewnątrz (bez cewki trzymającej). 

• Podczas przeglądów wyłącznik może być otwierany oraz 
zamykany za pomocą dźwigni ręcznej (kod 16). 

• Wyzwalanie wyłącznika podczas wystąpienia prądów 
przeciążeniowych jest realizowane za pomocą wyzwa-
lacza nadprądowego OCT (kod 7), lub opcjonalnie, za 
pomocą cewki impulsowej (kod 12). Otwieranie przy ob-
ciążeniu roboczym lub w stanie beznapięciowym odby-
wa się za pomocą wyzwalacza napięciowego (ST) lub 
podnapięciowego (UVR), (kod 11). 

• Gerapid posiada kompaktową, zamkniętą konstrukcję 
[Rys. 4] o stopniu ochrony IP00. Wszystkie elementy mo-
cowane są do izolacyjnych płyt kompozytowych, które 
są niepalne, nietoksyczne i bardzo wytrzymałe. 

 

Rys. 4  Modułowa budowa wyłącznika Gerapid. 

3.2 Komponenty i akcesoria. 

3.2.1 Układ stykowy. 

 
• Gerapid wyposażony jest w dwustopniowy układ styko-

wy [Rys. 5], składający się z zestyku głównego, styku 
opalnego oraz bieżników łuku. Taka konstrukcja zapew-
nia praktycznie brak zużywania się styków głównych, a 
co za tym idzie, brak potrzeby wymiany tych styków. 

• Styki główne są wykonane ze stopu srebra. Styk opalny i 
jego łącznik są miedziane. 

• Styk elastyczny jest połączony ze stykiem opalnym za 
pomocą łącznika styku opalnego (miedziana plecionka). 

 

 
 

 

Rys. 5  Układ stykowy aktualny (góra) i starszego typu (dół). 

3.2.2 Komora gaszeniowa (kod 2). 

• Kompaktowa i modułowa konstrukcja komory gasze-
niowej łączy niewielkie wymiary oraz łatwość serwiso-
wania z wysoką zdolnością zwarciową.  

• Adapter jest używany w celu instalowania różnej wielko-
ści komór na tej samej konstrukcji wyłącznika.  

• Komora zbudowana jest z łukoodpornych segmentów, 
w których zainstalowano metalowe płytki dejonizujące. 
Każdy segment komory zawiera 20 płytek.  

• Łuk elektryczny dzielony jest w segmentach pomiędzy 
płytkami, zwiększając swoją rezystancję i napięcie. Ze 
względu na swoją wysoką pojemność cieplną, niewielka 
komora 1x2 jest w stanie zaabsorbować duże ilości 
energii z łuku, nawet do 1000kJ. Cecha ta jest szczegól-
nie ważna w przypadku gaszenia pola maszyn synchro-
nicznych oraz zwarć w obwodach silnie indukcyjnych. 

Styk opalny 

Bieżnik łuku 

Styk stały 
Styk elastyczny 

Łącznik styku opalnego 
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3.2.3 Mechanizm. 

• Mechanizm wyłącznika Gerapid jest pojedynczym mo-
dułem, o wysokiej trwałości mechanicznej, sięgającej 
20.000 cykli. W praktyce mechanizm wyłącznika nie 
wymaga żadnych zabiegów serwisowych, smarowania, 
nastaw lub czyszczenia przez cały okres użytkowania.  

• Mechanizm blokuje styki główne w położeniu zamknię-
tym za pomocą dwóch zapadek, szybkiej oraz wolnej. 
Takie rozwiązanie posiada wiele zalet w przeciwieństwie 
do typowego zastosowania cewki trzymającej (prze-
chwytującej). Nie wymagane jest zasilanie zewnętrzne a 
układ jest bardziej stabilny i odporny na wstrząsy. Za-
padki mechanizmu są zwalniane przez odpowiednie wy-
zwalacze [Rys. 6].  

• Zapadka wolna jest zwalniana przez cewkę napięciową 
(ST), podnapięciową (UVR) lub wyzwalacz mechaniczny 
(FTU). Czas otwarcia wyłącznika po zwolnieniu tej za-
padki wynosi 30ms do 50ms. 

• Zapadka szybka mechanizmu jest zwalniana przez wy-
zwalacz nadprądowy (OCT) lub cewkę impulsową (ED). 
Czas otwarcia wyłącznika po zwolnieniu tej zapadki wy-
nosi 3ms do 5ms.  

• Robocze otwieranie wyłącznika w stanie bez napięcio-
wym lub przy obciążeniu znamionowym powinno odby-
wać się za pomocą wyzwalaczy działających na zapad-
kę wolną. 

• Wyzwalanie spowodowane przeciążeniem lub zwar-
ciem, powinno być realizowane tylko poprzez wyzwala-
cze działające na zapadkę szybką. W ten sposób trwa-
łość mechaniczna i elektryczna wyłącznika będzie mak-
symalnie długa. 

 

 

Rys. 6  Mechanizm z zapadkami i wyzwalaczami. 

3.2.4 Wyzwalacz nadprądowy OCT (kod 7). 

• OCT [Rys. 7] jest dwukierunkowym, symetrycznym wy-
zwalaczem nadprądowym działającym na zasadzie po-
dwójnego obwodu magnetycznego.  

• Wyzwalacz ten nie wymaga żadnego dodatkowego za-
silania z zewnątrz. Działa bezzwłocznie i bezpośrednio 
na zapadkę szybką mechanizmu. 

• Wyzwalacz OCT składa się z magnetycznego obwodu 
trzymającego [6], ruchomej zwory [3] oraz magnetycz-
nego obwodu wyzwalającego [7]. Strumienie magne-
tyczne w obwodach trzymającym i wyzwalającym gene-
rowane są przez prąd płynący w obwodzie głównym [1]. 
Ruchoma zwora [3] przytrzymywana jest w położeniu 
górnym dzięki strumieniowi trzymającemu (ΦH) oraz sile 
sprężyny zwrotnej [4]. W chwili, gdy prąd przekroczy 
pewną wartość, strumień wyzwalający (ΦA) wytworzy 
pole magnetyczne, które gwałtownie przyciągnie ru-
chomą zworę [3] w dół, powodując wyzwolenie wyłącz-
nika poprzez zapadkę szybką. Wartość prądu, przy któ-
rym następuje wyzwalanie, jest nastawą wyzwalacza. 
Regulację nastawy opisano w punkcie 2.3.2. 

• Przy zamocowanych osłonach bocznych wyłącznika 
(kod 15), dostępne jest pokrętło do regulacji nastawy 
wyzwalacza [Rys. 16]. 

 
1. Prąd w obwodzie głównym. 
2. Rdzeń wyzwalacza (strumień trzymający ΦH i wyzwa-

lający ΦA). 
3. Ruchoma zwora. 
4. Sprężyna powrotna wyzwalacza. 
5. Pierścienie dławiące przyspieszające wyzwalanie przy 

wysokim di/dt. 
6. Magnetyczny obwód trzymający. 
7. Magnetyczny obwód wyzwalający. 

Rys. 7  Wyzwalacz nadprądowy OCT. 

6 

7 
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3.2.5 Wyzwalacz impulsowy ED (kod 12). 

• Wyzwalacz ED jest cewką impulsową, zasilaną z baterii 
kondensatorów. Cewka ta, po aktywacji, zwalnia zapad-
kę szybką mechanizmu powodując otwarcie styków wy-
łącznika w czasie krótszym niż 3ms. 

• W konfiguracji z układem sterującym NEKO, zewnętrzny 
sygnał wyzwalający powoduje rozładowanie energii 
kondensatorów poprzez cewkę impulsową. 

• Cewka impulsowa oraz układ sterujący NEKO są akceso-
riami opcjonalnymi. Standardowo są instalowane razem. 
Cewka impulsowa może również być zasilana z ze-
wnętrznej baterii kondensatorów (2000uF, 300V). W ta-
kim przypadku NEKO nie jest instalowany. 

• Należy upewnić się, że sygnał sterujący jest na poziomie 
6V…24V i nie występują zakłócenia o czasie krótszym niż 
3ms. Taki skok napięcia może uszkodzić NEKO ! 

• Maksymalny czas sygnału aktywującego NEKO nie po-
winien przekraczać 1 sekundy. Dłuższy sygnał może 
uszkodzić NEKO! Rekomenduje się odcinanie sygnału 
sterującego poprzez szeregowe połączenie obwodu ste-
rującego (-X2 :10/:11) ze stykiem pomocniczym. 

 

 

Rys. 8  Cewka impulsowa ED z bujakiem. 

3.2.6 Wyzwalacz podnapięciowy i napięciowy (kod 11). 

 
• Wyłącznik powinien być wyposażony w wyzwalacz na-

pięciowy ST lub podnapięciowy UVR. Służą one do zdal-
nego otwierania wyłącznika przy obciążeniu roboczym 
lub bez obciążenia. Cewki te instalowane są w tym sa-
mym miejscu, więc nie jest możliwe korzystanie z oby-
dwu jednocześnie. 

• Standardowo wyzwalacze te są zasilane poprzez we-
wnętrzny przetwornik napięciowy (kod 8). Przetwornik 
transformuje zewnętrze napięcie zasilające na we-
wnętrzne napięcie 24Vdc. Napięcie to służy do zasilania 
układów sterowania wyłącznikiem. 

• Obydwie cewki sterowane są za pomocą styku bezna-
pięciowego, podłączanego do (-X2 :6/:7) lub (-X2 :8/:9). 

• Cewka ST może pracować w cyklu dorywczym 100ms 
zasilanie, 1s przerwy. Układ sterujący ST automatycznie 
odcina zasilanie cewki ST po otwarciu styków głównych. 

• Możliwe jest również sterowanie cewką ST, napięciem 
24VDC ± 5% bezpośrednio z zewnątrz. W tym przypadku 
czas zasilania cewki ST nie powinien przekraczać 100ms. 
W tym celu należy zrealizować układ odcinający napię-
cie cewki po otwarciu styków wyłącznika. 

• Cewka UVR [Rys. 9] służy do zdalnego otwierania wy-
łącznika oraz do awaryjnego otwarcia w przypadku za-
niku napięcia sterującego. Standardowo zasilana jest 
poprzez przetwornik napięcia, tak jak cewka ST. 

• Cewka UVR zwalnia zapadkę wolną wyłącznika przy 
spadku napięcia zasilającego poniżej 20V. 

• Moc znamionowa cewki wynosi ~10W. Cewka przezna-
czona jest do pracy ciągłej.  

 

 

Rys. 9  Cewka podnapięciowa UVR. 

3.2.7 Wyzwalacz mechaniczny FTU (kod 13). 

 
• Wyzwalacz mechaniczny FTU [Rys. 10a] jest opcjonal-

nym wyposażeniem. Wyzwalacz ten jest zamontowany 
pod podstawą wyłącznika. Wciśnięty od spodu, FTU 
działa bezpośrednio na zapadkę wolną mechanizmu, 
powodując otwarcie styków wyłącznika. Siła potrzebna 
do aktywacji wyzwalacza wynosi ~30N. Pozycja począt-
kowa i końcowa popychacza względem podstawy poka-
zana jest na Rys. 10a. 

 

 

Rys. 10a  Wyzwalacz mechaniczny FTU. 
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• Wyzwalacz mechaniczny FTU wykorzystywany jest do 
samoczynnego otwierania styków głównych wyłącznika 
podczas operacji wysuwania wózka z celki. Styki główne 
wyłącznika powinny być zawsze otwarte zanim nastąpi 
rozłączenie lub zetknięcie przyłączy obwodu głównego. 

 

Rys. 10b  Umiejscowienie wyzwalacza mechanicznego. 

3.2.8 Ręczna dźwignia manewrowa (kod 16). 

 
• Dźwignia ręczna jest opcjonalnym wyposażeniem 

wyłącznika. Stosuje się ją do ręcznego otwierania i 
zamykania wyłącznika w stanie bez napięciowym, 
podczas przeglądów serwisowych. 

• Sposób zamykania wyłącznika pokazany jest na 
Rys. 11a. Sposób otwierania wyłącznika pokazany 
jest na Rys. 11b. 

  

 

Rys. 11a  Zamykanie wyłącznika dźwignią ręczną. 

 

Rys. 11b  Otwieranie wyłącznika dźwignią ręczną. 

3.2.9 Łączniki pomocnicze (kod 9). 

 
• Wyłącznik może być wyposażony w 3, 5 lub 10 izolowa-

nych łączników pomocniczych typu C, (NO/NC). Wszyst-
kie łączniki są równocześnie aktywowane przez ramię 
stykowe wyłącznika  

• Łączniki są połączone z panelem przednim skrzynki ste-
rującej. Dostępne są pod zaciskami -X4 oraz -X5. 

• Parametry łączników to 5A/230VAC oraz 0.3A/220VDC, 
dla kategorii AC/DC 12 oraz 13. 

 

 

Rys. 12  Łączniki pomocnicze w skrzynce sterującej. 

3.2.10 Wskaźniki i sygnalizatory. 

Wyłącznik może być wyposażony w następujące sygnaliza-
tory: 
• POZYCJA STYKÓW (kod 14) – zamontowany na przedzie 

napędu zamykającego [Rys. 13]. Mechaniczny wskaźnik 
położenia styków głównych wskazuje pozycję styków: 
“O” – styki otwarte; 
“I” – styki zamknięte. 

• ZADZIAŁANIE OCT (kod 10) – izolowany łącznik pomocni-
czy opisany w punkcie 3.2.9, [Rys. 14]. Sygnalizuje za-
działanie wyzwalacza nadprądowego OCT. 

• OBECNOŚĆ KOMORY (kod 17) – – izolowany łącznik po-
mocniczy opisany w punkcie 3.2.9. Zainstalowany obok 
adaptera. Sygnalizuję obecność zainstalowanej komory 
gaszeniowej [Rys. 15]. Blokuje sterowanie napędem wy-
łącznika przy nie założonej komorze.  

ucho 

Widok od dołu 
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Rys. 13  Wskaźnik położenia styków. 

 

 

Rys. 14  Sygnalizator zadziałania wyzwalacza OCT. 

 

 

Rys. 15  Sygnalizator obecności komory gaszeniowej. 

3.2.11 Napęd zamykający (kod 3). 

 
• Do zamykania wyłącznika służy cewka elektromagne-

tyczna dużej mocy. Cewka ta zamknięta jest w uziemio-
nej obudowie i zamocowana z przodu wyłącznika. 

• Napęd zamykający zasilany jest oddzielnie od układów 
sterujących, poprzez zaciski (-X2 :1/:2). Napięcie znamio-
nowe określane jest przez zamówienie. Moc znamiono-
wa napędu wynosi od 1,8kW do 2,6kW. 

• Cewkę aktywujemy poprzez zwarcie zacisków (-X2 :4/:5).  
• Przy długotrwałym przeciążeniu obwodu głównego, 

przedłużony sygnał aktywacji napędu nie powoduje wie-
lokrotnego zamykania się wyłącznika. Jest to tzw., za-
bezpieczenie antypompujące. 

• Układ sterujący SU, blokuje ponowne załączenie wy-
łącznika na okres ok. 8s. Zapobiega to zbyt szybkiemu, 
ponownemu załączeniu na zwarcie. 

• Styki wyłącznika zamykają się w czasie ~150ms. Układ 
sterujący SU, odcina samoczynnie zasilanie napędu za-
mykającego po ~400ms. Zabezpiecza to cewkę zamyka-
jącą i układ sterujący SU przed przeciążeniem. 

 

 

Rys. 16  Napęd zamykający i skrzynka kontrolna. 

•  

3.2.12 System pomiaru prądu SEL (kod 6). 

 
• System pomiaru prądu SEL składa się z czujnika (1) oraz 

z przetwornika (2) [Rys.17]. Czujnik jest zamknięty w izo-
lowanej obudowie i mocowany na specjalnie ukształto-
wanym zacisku górnym wyłącznika. Kabel przesyłający 
sygnał jest ekranowany i uziemiony. Przetwornik SEL 
znajduje się w skrzynce kontrolnej [Rys. 18]. 

• Czujnik składa się z dwóch ekranowanych próbników 
Hall’a, które generują napięcie proporcjonalne do warto-
ści prądu w obwodzie głównym. Sygnał napięciowy wy-
syłany jest do przetwornika. Czujnik jest optoizolowany 
od przetwornika.  

 

 

Rys. 17  SEL – system pomiaru prądu. 

• SEL mierzy prądy w zakresie do 6kA lub, do 12kA. Jest to 
prąd mierzony bezpośrednio na zaciskach wyłącznika. 

Sygnalizator położenia 
styków 

Skrzynka sterująca 

Napęd zamykający 

Osłona izolacyjna 
cover 

Pokrętło nastawy 

(2) przetwornik 
unit 

(1) czujnik 
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• Wyjścia z SEL są izolowane galwanicznie od napięcia 
obwodu głównego. Wytrzymałość izolacji to 4kV RMS 
oraz do 40kV dla napięcia udarowego. 

• Dostępne są dwie wersje SEL. Standardowa (T35) dla za-
kresu temperatury pracy -5°C…+35°C oraz wersja (T55) 
dla zakresu -5°C…+55°C. 

• Więcej szczegółów znajduje się w oddzielnej instrukcji 
dołączanej do systemu SEL. 
 
Typ SEL 06-1 06-2 06-4 12-1 12-2 12-4 

Zakres 
pomiaru 

- 6kA…+6 kA -12kA…+12kA 

UNe[V] 1000 2000 4000 1000 2000 4000 

T35 Dla temperatury otoczenia: 
-5°C…+35°C / +23°F…+95°F 

T55 Dla temperatury otoczenia: 
-5°C…+55°C / +23°F...+131°F 

Wyjście 4...20mA 
-20...20mA 
-10...10V 

UNi[kV] 12 18 40 12 18 40 

3.2.13 Skrzynka sterująca. 

 
Wszystkie układy sterujące wyłącznika umieszczone są w 
górnym przedziale skrzynki sterującej [Rys. 18]. 

 

Rys. 18  Skrzynka sterująca wyłącznika. 

• (1) Płytka NEKO [Rys. 19-1] – układ sterujący cewką im-
pulsową. Posiada wbudowaną baterię kondensatorów 
2000uF. Cewka impulsowa ED wyzwalana jest sygnałem 
napięciowym podawanym na zaciski (-X2 :10/:11). NEKO 
posiada sygnalizację poziomu naładowania baterii (-X3 
:6/:7), oraz blokadę załączenia wyłącznika do momentu 
naładowania baterii (~15sec). Sygnał wyzwalający cew-
kę ED powinien mieć ściśle określone parametry. Stabil-
ne napięcie na poziomie od 6V do 24Vdc, bez zakłóceń. 
Czas trwania impulsu powinien być w zakresie od 3ms 
do 1000ms. Sygnał złej jakości, z zakłóceniami, szpilkami 
oraz o nieodpowiedniej długości może uszkodzić NEKO. 

 

Rys. 19-1  Płytka NEKO. 

• (2) Przetwornik napięciowy (kod 8) – przetwarza ze-
wnętrzne napięcie zasilania (-X3 :4/:5) na wewnętrzne 
napięcie potrzeb własnych 24VDC [Rys. 19-2]. 

 

 

Rys. 19-2  Przetwornik napięcia typu 110V/24V DC. 

• (3) Płytka SU – patrz punkt 3.2.11. 
 

 

Rys. 19-3  Płytka SU. 

• (4) Płytka ST oraz UVR – prosty układ przekaźnikowy kon-
trolujący zasilanie i pracę cewki napięciowej lub podna-
pięciowej. 

 

Rys. 19-3  Płytka ST/UVR. 

• (5) Płytka SEL – patrz punkt 3.2.12 [Rys. 17]. 
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3.3 Dane techniczne. 
 

Typ wyłącznika

Typ komory łukowej 1X2 1X4 2X2 2X3 2X4 1X2 1X4 2X2 2X3 2X4 1X2 1X4 2X2 2X3 2X4 1X2 2X2

Konwencjonalny prąd cieplny Ith [A] wg. norm (IEC/EN)

Prąd znamionowy [A] według normy IEEE C37.14 2600 4150 5000

Napięcie znamionowe Ue [V] 1000 2000 2000 3000 3600 1000 2000 2000 3000 3600 1000 2000 2000 3000 3600 1000 2000

Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 2000 2000 2000 3000 4000 2000 2000 2000 3000 4000 1000 2000 2000 3000 4000 1000 2000

Prąd przeciążeniowy 120 min [A]

Prąd przeciążeniowy  2 min [A]

Prąd przeciążeniowy  20 sec [A]

Udarowe napięcie wytrzymywane 1,2/50 µs Ui [kV] 18 18 18 30 30 18 18 18 30 30 12 18 18 30  -1) 12 18

zgodnie z EN 50124-1:1997

Przemienne napięcie wytrzymywane 50 Hz Ua [kV] 10 10 10 15 15 10 10 10 15 15 7 10 10 15  -1) 7 10

zgodnie z EN 50124-1:1997

Zwarciowy prąd załączalny    ÎNss [kA] 70 50 100 50 42 70 50 100 50 42 70 50 80 50  -1) 70 - 1)

Zwarciowy prąd wyłączalny   INss [kA] 50 35 71 35 30 50 35 71 35 30 50 35 56 35  -1) 50 50

zgodnie z EN 50123-2

Zwarciowy prąd wyłączalny eksploatacyjny    Ics [kA] 60 40 50 40 40 60 40 50 40 40 60 40 50 40  -1) 60 - 1)

zgodnie z IEC 947-2

Znamionowy prąd zwarciowy [kA] at Une=800 VDC 200 200 200

Znamionowy prąd zwarciowy [kA] at Une=1600 VDC  -1) 100  -1)  -1)

IEEE C37.14           

Maksymalny prąd zwarciowy [kA] dotychczas testowany 244 120 100 52 244 120 100 52 200 240

Maksymalne napięcie łukowe Uarc [kV] 2 4 4 5,6 7 2 4 4 5,6 7 2 4 4 5,6 7 2 4

Waga ca. [kg] 120 120 160 160 160 120 120 160 160 160 150 150 165 165 165 190 210

Waga ca. [lbs] 265 265 352 352 352 265 265 352 352 352 331 331 364 364 364 419 463

1) Parametry ustalane z klientem.

Gerapid 4207 Gerapid 6007

3150

2600 4200 6000

Gerapid 8007

7800 12600

8500

5000

5200

7200

12000

18000

Gerapid 2607

9600

16000

24000

8000

6000

 
 

Tabela 1: Dane techniczne wyłączników Gerapid 2607, 4207, 6007, 8007. 



 

-14- 
MWP# S47183-P rev 02 Treść niniejszej instrukcja moŜe ulegać zmianie bez powiadomienia. 12/2008 

 

Przyłącza skrzynki kontrolnej 1x12-polowe AC 400V,  20A
4x15-polowe AC 250V,    8A

Cewka napędu zamykającego1) Napięcie znamionowe AC 48V…230V   /   DC 48V…220V
Dopuszczalny zakres napięcia zasilania 80%...115% napięcia znamionowego
Moc     Gerapid 2607 / 4207 1750W / 2000W
Moc    Gerapid 6007 / 8007 2600W / 2600W
minimalny czas trwania sygnału ZAMKNIJ 100ms
czas blokowania napędu zamykającego  przez ~8s po ostatnim otwarciu

Przetwornik napieciowy1) Wejście:                                              Zakres napięć DC 33...85V
dla Gerapid 2607, 4207, 6007, 8007 Wyjście::                                             Zakres napięć DC 24V (±5%)

                                                              Prąd 6A ciągły
Typ przetwornika: PCMD 150 48 S24W-GE

Wejście:                                              Zakres napięć DC 88...145V
Wyjście::                                             Zakres napięć DC 24V (±5%)
                                                              Prąd 6A ciągły
Typ przetwornika: nr. PCMD 150 110 S24W-GE

Wejście:                                              Zakres napięć AC 115...290V,      DC 125...353V
Wyjście::                                             Zakres napięć DC 24V (±5%)
                                                              Prąd 3A ciągły,   5A/100ms
Typ przetwornika: nr. PCMA 70 S24W-GE

Zasilanie bez przetwornika napięciowego Napięcie zasilania   24V (±5%) DC
Łączniki pomocnicze HS 1…HS 10 oraz Znamionowe napięcie pracy         Ue/AC 230V
styki sygnalizatorów. Znamionowy prąd pracy                 Ie/AC-15 1A 

Znamionowy prąd pracy                 Ie/AC-12 (Ith) 10A

Znamionowe napięcie pracy         Ue/DC 110V
Znamionowy prąd pracy                 Ie/DC-13 0,5A

Minimalne parametry DC 10V/2 mA

Cewka napięciowa  1) Napięcie znamionowe                          Uc 24V
(ST) Zakres napięcia wyzwalania 21.6V…26.4V

Moc ~ 100W

Cewka podnapięciowa 1) Napiecie znamionowe                          Uc 24V
(UVR) Napiecie podtrzymania ~ 22V

Moc ~ 10W

Cewka impulsowa 1) Pojemność baterii kondensatorów 2000µF
(ED) Napięcie ładowania 300V

Częstść wyzwalania max. 2/min dla 10 kolejnych operacji
Trwałość 1000 operacji z częstością co 3 minuty
Napięcie wyzwolenia           poziom / długość 6V…24V / 3ms…1000ms

1) Standardowe warunki pracy zgodne z EN 123-1, załącznik B. W przypadku nietypowych warunków pracy nalęzy skontaktować się z producentem.

Tabela 2a: Dane techniczne obwodów pomocniczych.

Funkcja sterowania Wymagane parametry styków:

Us / In

Zamykanie wyłącznika Przycisk -S1 typu NO (  -X2 :4 / :5) DC 24V / 10mA

Wyzwalanie cewką napięciową Przycisk -S2 typu NO (  -X2 :6 / :7) DC 24V / 4A przez 100ms

Wyzwalanie cewką podnapięciową Przycisk -S2 typu NO (  -X2 :6 / :7) DC 24V / ok. 10mA

Przycisk -S2 typu NC (  -X2 :8 / :9) DC 24V / ok. 450mA

Wyzwalanie cewką ED bezpośrednio Przycisk -S3 typu NO ( -X2 :10 / :11) DC 300V / 750A / 3ms

Wyzwalanie cewką ED poprzez NEKO Przycisk -S3 typu NO ( -X2 :10 / :11) DC 6V…24V / 20mA

Tabela 2b: Sterowanie wyłącznikiem i wymagane własności przekaźników.
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4. Obwody elektryczne. 

4.1 Rozmieszczenie podzespołów. 
 

 
 
 
Napęd zamykający 
Cewka podnapięciowa / napięciowa 
Cewka impulsowa ED 
Wyzwalacz nadprądowy OCT 
Styki HS 1...HS 10 
Sygnalizator OCT 
Sygnalizator komory 
 
 
Adres 
 

Funkcja 

X2 Przyłącza. Zasilanie cewki napędu i manewrowanie wyłącznikiem. 
X3 Przyłącza. Zasilanie układów sterujących oraz sygnalizacja wyłącznika. 
X4 Przyłącza. Styki pomocnicze HS1...HS5 
X5 Przyłącza. Styki pomocnicze HS6...HS10 
X6 Przyłącza. Sygnały wyjściowe z SEL 
X10 Przetwornik napięcia 
X11 (OPCJONALNIE) Złącze dla zasilania 24Vdc z zewnątrz. 
X12 Płytka SU, sterująca napędem zamykającym 
X13 Płytka ST, sterująca cewką napięciową. 
X14, X15 Płytka UVR, sterująca cewką podnapięciową. 
X16 Płytka NEKO, sterująca cewką impulsową ED. 
X17 Płytka SEL, przetwarzająca sygnał pomiarowy prądu obwodu głównego. 

Rys. 20  Rozmieszczenie podzespołów elektrycznych 
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4.3 Schematy elektryczne. 

4.3.1 Sposób opisu obwodów. 

 
Obwód główny wyłącznika nie jest przedstawiany na 
schematach. Obwody pomocnicze i sterujące wyłącznika 
opisywane są przy użyciu 8-pozycyjnego kodu. Każdy apa-
rat posiada taki kod na tabliczce znamionowej, co umożli-
wia identyfikację jego obwodów elektrycznych. 
 
 

Pozycja:  
1  / 2 3 4 5 6 7 8 

Typ wyłącznika         
Zasilanie obwodów pom.         
Cewka impulsowa ED         
Napęd zamykający         
Wyzwalacze         
Sygnalizatory         
Styki pomocnicze         
Układ pomiarowy SEL         
 
 
Przykład:  
 

Pozycja:  
36 / 1 2 20 10 01 2 S 

Gerapid         
+ przetwornik napięcia         
+ cewka impulsowa         
+ układ SU         
+ cewka napięciowa         
+ sygnalizator OCT         
+ 5 styków pomoc.         
+ SEL system         
 
 

 

Rys. 22  Przykład tabliczki znamionowej wg EN50123-2. 

 

Pozycja Numer Opis 
Typ aparatu 
1 36 Gerapid - wyłącznik szybki 

prądu stałego. 
Zasilanie obwodów pomocniczych 
2 1 Przetwornik napięciowy 
 2 Zewnętrzne 24Vdc 
Cewka impulsowa ED 
3 0 Brak cewki ED 
 1 Cewka ED bez płytki NEKO 
 2 Cewka ED oraz płytka NEKO 
Napęd zamykający 
4 20 Napęd z płytką SU 
Wyzwalacze 
5 00 Brak wyzwalacza 
 10 Wyzwalacz napięciowy ST 
 20 Wyzwalacz podnapięciowy 

UVR 
Sygnalizatory 
6 00 Brak sygnalizatorów 
 01 Tylko sygnalizator OCT 
 02 Tylko sygnalizator komory 
 03 Obydwa sygnalizatory 
Styki pomocnicze  
7 1 3 łączniki pomocnicze 
 2 5 łączniki pomocnicze 
 3 10 łączniki pomocnicze 
System pomiaru prądu. 
8 S Zamontowany SEL 
 brak Brak SEL 
 
 

Oznaczenia na schematach: 

Q1 Wyłącznik 
S1 Przycisk ZAMKNIJ 
S2 Przycisk OTWÓRZ 
S3 Przycisk OTWÓRZ za pomocą cewki ED 
S4 Zewnętrzny przycisk odłączający zasilanie 
 
Płytka SU: 
K1 Przekaźnik podtrzymujący ZAMKNIJ 
K2 Przekaźnik obwodu blokującego 

 
Płytka ST lub UVR: 
K1 Przekaźnik obwodu blokującego 

HS11 Łącznik odcinający cewkę napięciową ST 
 
Płytka NEKO: 
K1 Sygnalizacja naładowania baterii NEKO 
K2 Przekaźnik obwodu blokującego 

 
Przekaźniki obwodu blokującego znajdują się na płytkach 
sterujących. Obwód blokujący przechodzi przez wszystkie 
płytki i przekaźniki, z wyjątkiem SEL. 
W przypadku wystąpienia awarii jednej z płytek, niegoto-
wości wyzwalacza impulsowego lub próby powtórnego 
załączenia wyłącznika na zwarcie, odpowiedni przekaźnik 
przerywa obwód blokujący powodując blokadę zamykania 
wyłącznika. 
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4.3.2 Przetwornik napięciowy. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 23   Zasilanie obwodów sterujących. 

Input DC   33V…85V DC 
 DC   88…145V DC 
 DC 125…353V DC 
 AC 115…290V AC 
 
Output DC 24V ±5% 

Przetwornik 
33V...353VDC / 115V...290VAC 

~ / + 

N / - 

4 

5

1 

3 

-X10 

-X3 

-X3 

6 

7 

8 

9 

 

1
0 +24V 

-24V 

Pozycja - 2 
Numer – 1: Przetworniki napięciowe: 33..85V DC; 88..145V DC; 125..353V DC; 115..290V AC. 
Numer – 2: Bezpośrednie zasilanie napięciem zewnętrznym 24VDC +/- 5%. 

36/  X _ _ _ _ _ _ 

Zewnętrzne źródło 
24V DC +/-5%  

5 

- 24 V 

-X3 

-X3 

4 

1 

3 

-X11 
10 

9 

8 

7 

6 

Zasilanie obwodu blokującego Zasilanie obwodu blokującego 
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4.3.3 Cewka impulsowa ED bez układu NEKO. 

• W tej konfiguracji, jedynie cewka impulsowa, bez układu NEKO, jest zainstalowana w wyłączniku. Cewka jest zasilana z 
zewnętrznej baterii kondensatorów, którą musi zapewnić użytkownik. Obwód wyzwalania jest również częścią obwodu 
użytkownika i powinien być podłączony do zacisków (-X2 :10/:11) na skrzynce kontrolnej wyłącznika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 24 Cewka impulsowa ED zasilana z zewnętrznej baterii kondensatorów. 

:11 

:10 

-S3 

-X2 

-X2 

-Q1 
cewka impulsowa ED 

Zewnętrzna bateria kondensatorów:
U ~300V

F ~2000µF

Pozycja - 3 
Numer – 0: Bez cewki impulsowej ED. 
Numer – 1: Cewka impulsowa ED zasilana z zewnętrznej baterii kondensatorów. 

36/  _ X _ _ _ _ _ 
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4.3.4 Cewka impulsowa ED z układem NEKO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sygnał wyzwalający (-X2 :10/:11)  24Vdc izolowany jest poprzez opto-tranzystor.  Należy zwrócić uwagę na polaryzację ! 
• Obwód blokujący napęd wyłącznika jest aktywny przez okres ładowania kondensatorów. 
• Sygnał wyzwalający powinien być w zakresie 6V...24V i trwać od 3ms do 1000ms. 
• Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego czasu trwanie sygnały wyzwalającego 1000ms, może prowadzić do 

usterki płytki NEKO! Rekomenduje się, by obwód wyzwalający odcinał się samoistnie po otwarciu styków. 

Rys. 25  Cewka impulsowa ED z układem sterującym NEKO. 

Przekaźniki 

Obwód kontroli po-
ziomu ładowania 

Obwód kontroli napięcia 
ładowania 

Obwód wyzwalacza 

Sterowanie 

 

Obwód kontroli 
wyzwalania cewki 

Sygnalizacja ładowania 
Baterii kondensatorów 

-X10, 11: 8 

-X10, 11: 6 

Transformator separacyjny 
Zasilanie układu 
24VDC 

-Q1 
cewka ED 

Sygnał wyzwalający 
6V...24V 

+ 

- 

+ 

- 

-X16 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

1 

2 

11 

12 

-X3: 6 

-X3: 7 

-X2: 10 

-X2: 11 

Obwód blokujący 
napęd wyłącznika 

Bateria kondensatorów układu NEKO 

Pozycja - 3 
Numer – 2: Cewka impulsowa ED zasilana z płytki NEKO. 

36/  _ X _ _ _ _ _ 

-K1 

-K2 
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4.3.5 Układ SU sterujący napędem zamykającym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 26  Układ sterujący SU. 

+ 
- 

~ 

~ 

Obwód zasilający 

Obwód przetwarzania 
sygnału ZAMKNIJ 
 

Sterowanie obwodem 
zasilającym 

Przekaźnik obwodu 
blokującego 
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4 
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-X12 

-X2 

-X2 

-X2 

-X2 

-X10, 11 

-X10, 11 

:1 

:2 

:5 

:4 

:9 

:6 

+ / ~ 

N / ~ 

-S1 

-S4 

Sygnał 
ZAMKNIJ  

Napięcie zasilające 
cewkę napędu  

Obwód blokujący 
zamykanie 

-Q1 Napęd zamykający 

Pozycja - 4 
Numer – 20: Napęd zamykający z układem sterującym SU. 

36/  _ _ X _ _ _ _ 

K2 

-K1 

-K1 
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4.3.6 Układ ST sterujący cewką napięciową. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Przekaźnik K1 obwodu blokującego, odcina przekaźnik K2 na płytce SU. To powoduje pierwszeństwo operacji OTWÓRZ 

przed operacją ZAMKNIJ. Nawet, jeśli sygnał OTWÓRZ był krótszy od sygnału ZAMKNIJ, układ SU jest odcinany na mini-
mum 8 sekund, blokując możliwość zamknięcia wyłącznika w tym czasie.  

• Cewka wyzwalacza napięciowego jest samoczynnie odcinana od napięcia po otwarciu styków wyłącznika za pomocą 
styku pomocniczego HS11. 

Rys. 27  Układ SU z cewką napięciową. 
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:9 

Pozycja - 5 
Numer – 00: Brak wyzwalacza napięciowego / podnapięciowego. 
Numer – 10: Wyzwalacz napięciowy zainstalowany. 

36/  _ _ _ X _ _ _ 
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4.3.7 Układ UVR sterujący cewką podnapięciową. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Przekaźnik K1 obwodu blokującego, odcina przekaźnik K2 na płytce SU. To powoduje pierwszeństwo operacji OTWÓRZ 

przed operacją ZAMKNIJ. Nawet, jeśli sygnał OTWÓRZ był krótszy od sygnału ZAMKNIJ, układ SU jest odcinany na mini-
mum 8 sekund, blokując możliwość zamknięcia wyłącznika w tym czasie.  

• -S2 (-X2 :6/:7) jest przyciskiem NO służącym do aktywacji cewki podnapięciowej.  
• -S2 (-X2 :8/:9) jest przyciskiem NC służącym do aktywacji cewki podnapięciowej. W przypadku korzystania tylko z przyci-

sku typu NO, zaciski (-X2 :8/:9) powinny być połączone zworką. 

Rys. 28  Układ UVR z cewką podnapięciową. 
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Pozycja - 5 
Numer – 00: Brak wyzwalacza napięciowego / podnapięciowego. 
Numer – 20: Wyzwalacz podnapięciowy zainstalowany. 

36/  _ _ _ X _ _ _ 

Obwód blokujący 
zamykanie 
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4.3.8 Sygnalizatory. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rys. 29  Sygnalizatory. 

:8 

:9 

-X3 

-X3 

:12 

:13 

-X3 

-X3 

Pozycja - 6 
Numer – 00: Bez sygnalizatorów. 
Numer – 01: Zainstalowany tylko sygnalizator OCT. 
Numer – 02: Zainstalowany tylko sygnalizator obecności komory. 
Numer – 03: Zainstalowany sygnalizator OCT oraz sygnalizator obecności komory. 

36/  _ _ _ _ X _ _ 

Sygnalizator zadziałania wy-
zwalacza nadprądowego OCT  

Sygnalizator obecności 
komory gaszeniowej 
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4.3.9 Łączniki pomocnicze. 
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Rys. 30  Łączniki pomocnicze. 

Pozycja - 7 
Numer – 1: Zainstalowano 3 łączniki pomocznicze (HS1...HS3). 
Numer – 2: Zainstalowano 5 łączników pomoczniczych (HS1...HS5). 
Numer – 3: Zainstalowano 10 łączników pomoczniczych (HS1...HS10).. 

36/  _ _ _ _ _ X _ 
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4.3.10 SEL system pomiary prądu obwodu głównego. 
 
 
 
 

  1) Max. 500 Ω         2)  max. 500 Ω       3)  min.  300 kΩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 31  System SEL. 

DC 24V 

Auto test 

DC 24V 

1) 

2) 

3) 

Przetwornik 

Stabilizator 

Pozycja - 8 
Numer – S: Zainstalowano SEL. 

36/  _ _ _ _ _ _ X 
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5. Wymiary oraz odległości izolacyjne. 
 

 
 
 
Podczas pracy, części metalowe wyłącznika mogą znajdować się pod 
niebezpiecznym napięciem. Skrzynka kontrolna oraz korpus cewki 
napędu zamykającego są bezpiecznie uziemione. 
 
Celka przystosowana do pracy z wyłącznikiem powinna posiadać we-
wnętrzną przestrzeń dostosowaną do wymaganych odległości izola-
cyjnych. 
 
Celka powinna mieć otwory w dachu umożliwiające wydostawanie się 
gazów z celki i obniżanie ciśnienia wewnątrz celki. Prześwit powinien 
mieć minimum 50% powierzchni dachu. 
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5.1 Odległości izolacyjne. 

Typ Typ Typ Dodatkowa Deflektor
wyłącznika komory przyłącza izolacja mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch)

E A B C D A B C D
2607 / 4207 1x2 wszystkie 10 (0,4) 700 (27,6) 150 (5,9) 150 (5,9) 120 (4,7) 1000 (39,4) 300 (11,8) 300 (11,8) 300 (11,8)

1x3 wszystkie 1) 1) 1) 1) 1) - - - -

1x4 wszystkie 150 (5,9) 700 (27,6) 150 (5,9) 150 (5,9) 120 (4,7) 1350 (53,2) 450 (17,7) 450 (17,7) 200 (7,9)

2x2 wszystkie 80 (3,15) 1000 (39,4) 300 (11,8) 300 (11,8) 300 (11,8) 1350 (53,2) 450 (17,7) 450 (17,7) 300 (11,8)

2x3 wszystkie 80 (3,15) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 180 (7,1) - - - -

2x4 H / H Płytka 150 (5,9) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 180 (7,1) - - - -

2x4 H / H Osłony 150 (5,9) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 180 (7,1) - - - -

2x4 SEL / H Wanna 150 (5,9) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 180 (7,1) - - - -

6007 1x2 V / V + radiatory 10 (0,4) 1000 (39,4) 300 (11,8) 300 (11,8) 180 (7,1) - - - -

1x3 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) - - - -

1x4 V / V + radiatory 150 (5,9) 1000 (39,4) 300 (11,8) 300 (11,8) 180 (7,1) - - - -

2x2 V / V + radiatory 80 (3,15) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 180 (7,1) - - - -

2x3 V / V + radiatory 80 (3,15) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 180 (7,1) - - - -

2x4 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) - - - -

8007 1x2 V / V + radiatory 10 (0,4) 1000 (39,4) 300 (11,8) 300 (11,8) 180 (7,1) - - - -

1x3 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) - - - -

1x4 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) - - - -

2) 2x2 V / V + radiatory 80 (3,15) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 180 (7,1) - - - -

2) 2x3 V / V + radiatory 80 (3,15) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 300 (11,8) - - - -

2x4 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) - - - -
1) sprawdzane na zapytanie klienta     

2) wg. IEC 947-2 / nastawa OCT <12 kA H…Przyłącze poziome       V...Przyłącze pionowe     SEL...system pomiaru prądu

Odległości w celce izolowanej wewnątrz Odległości w celce uziemionej

 
 
Legenda oznaczeń 
K Radiatory (dla wersji Gerapid 6007) 
L Prześwit powinien mieć minimum 50% powierzchni dachu. 
M Cewka napędu zamykającego. 
P Średnica 9 mm [0,35in], śruba M8 z łbem stożkowym 
S Skrzynka sterująca 
Z Przyłącza obwodu głównego. 
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5.2 Wymiary zewnętrzne. 

5.2.1 Gerapid 2607,4207, 6007 z komorą 1x_. 

Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia oraz informacje ze stron 27/28! 
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Rys. 32 Gerapid 2607- 6007 z komorą 1X (wymiary podane są w minimetrach [mm] oraz calach [in]). 
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5.2.2 Gerapid 2607, 4207, 6007 z komorą 2x_ 

Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia oraz informacje ze stron 27/28! 
 

 

Rys. 33  Gerapid 2607- 6007 z komorą 2x    (wymiary podane są w minimetrach [mm] oraz calach [in]). 
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5.2.3 Gerapid 8007 z komorą 1x_. 

Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia oraz informacje ze stron 27/28! 
 

 
 

Rys. 34  Gerapid 8007 z komorą 1x   (wymiary podane są w minimetrach [mm] oraz calach [in]). 



-33- 
MWP# S47183-P rev 02 Treść niniejszej instrukcja moŜe ulegać zmianie bez powiadomienia. 12/2008 

5.2.4 Gerapid 8007 z komorą 2x_. 

Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia oraz informacje ze stron 27/28! 
 

 
 

Rys. 35  Gerapid 8007 z komorą 2x   (wymiary podane są w minimetrach [mm] oraz calach [in]). 
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5.2.5 Gerapid 2607, 4207 z przyłączami H / H. 

Możliwe jest zamówienie dowolnej konfiguracji przyłączy dla Gerapid 2607 oraz 4207. Wymiary są zachowane. 
 

 
 
 
 

Rys. 36  Gerapid 2607, 4207 z przyłączami poziomymi (wymiary podane są w minimetrach [mm] oraz calach [in]). 
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5.2.6 Gerapid 2607, 4207 z przyłączami V / V. 

Możliwe jest zamówienie dowolnej konfiguracji przyłączy dla Gerapid 2607 oraz 4207. Wymiary są zachowane. 
 
 

 
 
 

Rys. 37  Gerapid 2607, 4207 z przyłączami pionowymi (wymiary podane są w minimetrach [mm] oraz calach [in]). 
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5.2.7 Gerapid 6007. 

Gerapid 6007 posiada przyłącza tylko w konfiguracji V / V ! 
 

 
 
 
 

Rys. 38  Gerapid 6007 z przyłączami pionowymi (wymiary podane są w minimetrach [mm] oraz calach [in]). 
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5.2.8 Gerapid 8007. 

Gerapid 8007 posiada przyłącza tylko w konfiguracji V / V ! 
 

 
 
 
 

Rys. 39  Gerapid 8007 z przyłączami pionowymi (wymiary podane są w minimetrach [mm] oraz calach [in]). 
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6. Przeglądy i serwis wyłącznika. 

6.1 Przeglądy wyłącznika. 
Tabela 3. 

Rodzaj inspekcji Kto ? Jak często ? Co sprawdzać / wykonywać ? 
A. Ogólna inspekcja wzro-
kowa. 

Przeszkolony per-
sonel klienta. 

Co 6-12 miesięcy. • Uszkodzenia ścianek bocznych, adap-
tera, komory lub podstawy. 

• Brakujące śruby lub osłony izolacyjne. 
• Odklejone naklejki, etykiety, tabliczki. 
• Ślady korozji. 
• Zewnętrzne ślady po występowaniu 

płomieni lub dymu. 
• Usunąć brud z wyłącznika. 
• Oczyścić dostępne zaciski wyłącznika 
• Sprawdzić wtyczki i kable. 

B. Ogólna inspekcja funk-
cjonalna. 

Przeszkolony per-
sonel klienta. 

Co 6-12 miesięcy. • Zamykanie i otwieranie wyłącznika za 
pomocą dźwigni ręcznej. 

• Zamykanie i otwieranie wyłącznika za 
pomocą napędu elektrycznego oraz 
dostępnych wyzwalaczy. 

C. Inspekcja komory gasze-
niowej oraz układu styko-
wego. 

Przeszkolony per-
sonel klienta. 

Co 6-12 miesięcy. 
Lub  
Po wystąpieniu: 
• Zwarcia ponad 25kA 
• 300 operacji przy prądzie 

znamionowym 
• 100 operacji przy prądzie 

przeciążeniowym (>2 *In) 

• Zużycie bieżników łuku nie powinno 
przekraczać 5mm. 

• Zużycie styku opalnego nie powinno 
przekraczać 3 mm. 

• Zużycie nakładek stykowych na sty-
kach głównych nie powinno przekra-
czać 2 mm. 

• Głębokość wypaleń w płytkach dejo-
nizujących komory nie powinna prze-
kraczać 20mm. 

• Głębokość wypaleń w płytkach izola-
cyjnych powinna być <1 mm. 

• Przerwa na stykach głównych w mo-
mencie zetknięcia się styku opalnego 
i bieżnika powinna być >1mm. 

D. Inspekcja połączeń śru-
bowych. 

Przeszkolony per-
sonel klienta. 

Co 6-12 miesięcy. 
oraz 
Po każdym odkręceniu: 
• Bieżników łuku 
• Styku opalnego 
• Komory gaszeniowej 
 

Oznaczenia markerem na śrubach ścia-
nek bocznych powinny być zbieżne. W 
przypadku poluzowania należy śrubę wy-
kręcić, oczyścić i dokręcić: 
• M8 ~20Nm 
• M6 ~10Nm 
• M5 ~5Nm 
• M4 ~3Nm 
Niektóre śruby są klejone za pomocą 
Locktite 222. Po oczyszczeniu należy na-
łożyć kroplę kleju na gwint. 

E. Inspekcja podzespołów 
mechanicznych. 

Służby serwisowe 
producenta. 

Co 5 lat. 
lub 
po 5 000 operacji. 

• Przeprowadzić inspekcję B. 
• Sygnalizację styków pomocniczych. 
• Stan zderzaków mechanizmu. 
• Ubytki w pakiecie blach styku ela-

stycznego nie powinny przekraczać 
30% całkowitego przekroju. 

• Zużycie linki łącznika styku opalnego 
ze stykiem ruchomym nie powinno 
przekraczać 30%. 

• Stan smaru na zapadce cewki napię-
ciowej. 

 
Wymagane narzędzia: 
Szmatka, tkanina ścierna do polerowania metalu, latarka, dźwignia do zamykania ręcznego, imbus SW5, SW6, mały i średni 
śrubokręt płaski, Torx® rozmiary 30,40,45, pilnik płaski, obcinaczki, szczypce, kombinerki. 
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6.1.1 Ogólna inspekcja wzrokowa. 

 
• Sprawdź stan ścianek bocznych wyłącznika, podsta-

wy, adaptera, komory gaszeniowej. 
• Sprawdź zbieżność oznaczeń na śrubach mocujących 

ścianki boczne. W przypadku poluzowanej śruby nale-
ży ja wykręcić, oczyścić, nałożyć kroplę kleju Locktite 
222 (tylko dla śrub stożkowych M8) i dokręcić odpo-
wiednim momentem. Po dokręceniu należy oznaczyć 
pozycję śruby markerem zbieżnie z oznaczeniem na 
ściance wyłącznika. 

• Sprawdź czy brakują jakiekolwiek śruby lub elementy. 
• Sprawdź odklejone etykiety, oznaczenia i tabliczki. 
• Sprawdź jakiekolwiek oznaki korozji. Skontaktuj się z 

serwisem GE w przypadku stwierdzenia korozji. 
• Sprawdź ślady zewnętrzne oddziaływania ognia lub 

dymu na wyłącznik, szczególnie przy podstawie. Udo-
kumentuj je i skontaktuj się z serwisem GE. 

• Oczyść wyłącznik z brudu, kurzy i cząstek roztopione-
go metalu. Można używać sprężonego powietrza do 
wydmuchania zanieczyszczeń. 

• Oczyść przyłącza wyłącznika używając tkaniny ścier-
nej do polerowania. Nałóż smar przewodzący, jeśli był 
poprzednio. 

6.1.2 Ogólna inspekcja funkcjonalna. 

Przeczytaj ostrzeżenia umieszczone w rozdziale 1! 
• W celu sprawdzenia działania mechanizmu i zapadek 

należy kilkukrotnie zamknąć i otworzyć wyłącznik za 
pomocą dźwigni ręcznej. 

 

 

Rys. 40  Otwieranie i zamykanie dźwignią ręczną. 

• Kilkukrotnie załącz i wyłącz wyłącznik używając napę-
du elektrycznego oraz wyzwalacza napięciowego lub 
podnapięciowego.  

• Wyłącznik powinien zamykać się w czasie nie dłuż-
szym niż 300ms i otwierać w czasie nie dłuższym niż 
150ms. 

6.1.3 Inspekcja komory gaszeniowej. 

Przeczytaj ostrzeżenia umieszczone w rozdziale 1! 
 
A) Demontaż komory gaszeniowej. 
• [Rys. 41]. Usuń osłony (6). Odkręć i wyjmij śruby (3) i (4) 

wraz z podkładkami, używając imbusa SW 5. Zdejmij 
komorę (1) z adaptera (2). Waga komory od 30kG do 
60kG. 

 
B) Inspekcja komory gaszeniowej. 
• [Rys. 42]. Sprawdź obszary wewnętrzne komory, po-

między dejonkami (1). Należy usunąć krople metalu 
zwierające dejonki. 

• [Rys. 42]. Sprawdź stan płytek izolacyjnych (4). Nie po-
winny być uszkodzone lub mocno powyginane. 

• [Rys. 42]. Sprawdź elektrody komory (2). Wypalenie 
materiału elektrod nie powinno być większe niż 3mm. 

• [Rys. 42] Sprawdź dejonki (3). Wypalenie nie powinno 
przekraczać 20mm. 

 
C) Instalowanie komory gaszeniowej. 
• [Rys. 41]. Załóż komorę (1) na adapter (2). 
• [Rys. 41]. Skręć przednie i tylnie elektrody komory i wy-

łącznika (3), używając podkładki z ząbkami. Śruby do-
kręć momentem 10Nm. 

• [Rys. 41]. Wkręć przednią i tylnią śrubę mocującą ko-
morę do adaptera (4), używając płaskiej podkładki 
oraz momentu 5 Nm. 

• [Rys. 41]. Zamontuj osłony (6). 
 

 

Rys. 41  Mocowanie komory gaszeniowej. 

3 

1 

2 

4 
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Rys. 42  Inspekcja komory gaszeniowej. 

6.1.4 Inspekcja układu stykowego. 

Przeczytaj ostrzeżenia umieszczone w rozdziale 1! 
 
A) Demontaż komory gaszeniowej. 
• [Rys. 41]. Usuń osłony (6). Odkręć i wyjmij śruby (3) i (4) 

wraz z podkładkami, używając imbusa SW 5. Zdejmij 
komorę (1) z adaptera (2). 

 
B) Demontaż adaptera komory. 
• [Rys. 43]. W celu demontażu adaptera komory należy 

odkręcić i wyjąć śruby (1) wraz z podkładkami używa-
jąc imbusa SW5. Zachowaj ostrożność i nie upuść śru-
by lub podkładki do wnętrza wyłącznika! 

• [Rys. 43]. Rozsuń obie części adaptera (2). Wyciągnij 
płytki izolacyjne (3). 

 

 

Rys. 43  Demontaż adaptera komory. 

C) Inspekcja płytek izolacyjnych. 
• [Rys. 44]. Wypalenie materiału płytek izolacyjnych (5) 

nie powinno przekraczać 1mm. 
 

 

Rys. 44  Inspekcja styku opalnego i bieżników łuku. 

 
D) Inspekcja bieżników łuku. 
• [Rys. 44]. Wypalenie bieżników łuku nie powinno prze-

kraczać 5mm. Bieżniki wypalają się w obszarze gięcia 
(3) i w miejscu zestyku ze stykiem opalnym (2). 

 
E) Inspekcja styku opalnego. 
• [Rys. 44]. Wypalenie styku opalnego (1) nie powinno 

przekraczać 3mm. Wypalenie styku powyżej 4mm 
może powodować nadmierne zużywanie się styków 
głównych lub nawet poważną usterkę. 

 
F) Inspekcja zestyku głównego. 
• [Rys. 44]. Styki główne (4) nie powinny podlegać nad-

miernej erozji, gdyż konstrukcja układu stykowego za-
pewnia zapalanie się łuku tylko na styku opalnym. 
Styki główne mogą się zużywać podczas długotrwa-
łych przeciążeń lub podczas załączania na zwarcia. 

• Wypalenie nakładek stykowych nie powinno przekra-
czać 2mm.  

• Nakładki stykowe należy zawsze oczyścić i wyrównać 
drobnym pilnikiem, aby uzyskać równy obszar styku. 

 
G) Montaż adaptera na wyłączniku. 
• [Rys. 43]. Wymień płytki izolacyjne, (3) jeśli zachodzi 

taka potrzeba. Zainstaluj obie części adaptera, (2). Do-
kręć śruby (1) momentem 10Nm. 

 
H) Instalowanie komory gaszeniowej. 
• [Rys. 41]. Nałóż komorę, (1) na adapter (2). 
• [Rys. 41]. Skręć przednie i tylnie połączenia bieżników i 

elektrod komory (3), używając podkładek zębatych i 
dokręcając momentem 10Nm. 

• [Rys. 41]. Dokręć przednie i tylne mocowanie komory 
do adaptera (4), używając płaskich podkładek oraz 
momentu 5Nm. Zamontuj osłony (6). 

1 

3 

2 

4 

2 

1 3 

1 
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6.1.5 Inspekcja zestyku głównego. 

Przeczytaj ostrzeżenia umieszczone w rozdziale 1! 
 
A) Demontaż komory gaszeniowej oraz adaptera. 
• Patrz 6.1.4-A/B. 
 
B) Sprawdzanie szczeliny na stykach głównych. 
• [Rys. 45]. Powoli zamykaj ręcznie wyłącznik. 
• [Rys. 46]. W momencie zetknięcia się styku opalnego i 

bieżnika łuku, należy sprawdzić szczelinę powietrzną 
pomiędzy nakładkami stykowymi. Szczelina powinna 
wynosić minimum 1mm. 

• W przypadku niewystarczającej szczeliny należy wy-
mienić styk opalny oraz bieżnik. Patrz punkt 6.2.1 oraz 
6.2.2. 

• Jeżeli w dalszym ciągu nie można uzyskać wymaga-
nej szczeliny, skontaktuj się z serwisem GE. 

 
C) Sprawdzanie luzu styku opalnego. 
• Zamknij wyłącznik oraz zabezpiecz napęd przed 

przypadkowym otwarciem, punkt 1.2.1! 
• Sprawdź szczelinę pomiędzy stykiem opalnym a ra-

mieniem stykowym mechanizmu jak na [Rys. 47]. Luz 
powinien wynosić minimum 1mm. 

• W przypadku niewystarczającego luzu należy wymie-
nić styk opalny oraz bieżnik. Patrz punkt 6.2.1; 6.2.2 

• Jeżeli w dalszym ciągu  nie można uzyskać wymaga-
nej szczeliny, skontaktuj się z serwisem GE. 

 
D) Instalowanie komory gaszeniowej oraz adaptera. 
• Patrz 6.1.4-G/H. 
 

6.1.6 Inspekcja połączeń śrubowych. 

Przeczytaj ostrzeżenia umieszczone w rozdziale 1! 
 
• [Rys. 41]. Sprawdź połączenie elektrod komory i bież-

ników łuku,  (3). Należy podłożyć podkładki samoha-
mowne z ząbkami. Dokręcać momentem 10Nm. 

• [Rys. 41]. Sprawdź połączenie adaptera i komory (4) z 
obu stron wyłącznika. Należy podłożyć podkładki pła-
skie. Dokręcaj momentem 5Nm. 

• [Rys. 41]. Sprawdź połączenie bieżnika łuku do szyny 
dolnej (5). Dokręcać momentem 10Nm. 

• Należy sprawdzić oznaczenia markerem na śrubach 
ścianek wyłącznika. Kreski powinny być zbieżne. 

• Wszelkie inne połączenia śrubowe powinny być do-
kręcane zgodnie z Tabelą 3-D. 

• Należy upewnić się, że używane śruby są oczyszczone, 
nie uszkodzone, nie zardzewiałe, gwint i gniazdo są 
nienaruszone. W razie potrzeby użyć nowych śrub. 

• Inspekcja połączeń śrubowych odbywa się przed in-
stalacją wyłącznika oraz po każdym przeglądzie. 

 

6.1.7 Inspekcja podzespołów mechanicznych 

 
• Tylko serwis GE lub specjalnie przeszkolony personel 

może dokonywać inspekcji oraz wymiany podzespo-
łów wyłącznika. Skontaktuj się z serwisem GE w przy-
padku potrzeby szkolenia w tym zakresie. 

 

Rys. 45  Ręczne zamykanie wyłącznika. 

 

 

Rys. 46  Sprawdzanie szczeliny na stykach głównych 

 

 

Rys. 47  Sprawdzanie luzu styku opalnego. 

Minimum 1mm! 

Minimum 1mm! 
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6.2 Wykaz prac na wyłączniku 

Tabela 4. 

Rodzaj pracy Kto wykonuje? Kiedy? Rekomendacje 
A. Wymiana komory ga-
szeniowej. 

Służby utrzymania 
ruchu. 

Tabela 3. 
Inspekcja C. 

 

B. Wymiana styku opalne-
go i bieżników łuku. 

Służby utrzymania 
ruchu 

Tabela 3. 
Inspekcja C. 

Należy wymieniać styk opalny oraz przedni bieżnik 
łuku w tym samym czasie. 

C. Wymiana płytek izola-
cyjnych 

Służby utrzymania 
ruchu 

Tabela 3. 
Inspekcja C. 

 

D. Regulacja układu sty-
kowego 

Serwis GE. Tabela 3. 
Inspekcja C. 

Gwint śruby regulującej nachylenie styku opalne-
go, jest blokowany. Kręcenie śrubą bez zwolnienia 
blokady spowoduje poważne uszkodzenie śruby. 

E. Wymiana dowolnej płyt-
ki sterującej 

Służby utrzymania 
ruchu 

Tabela 3. 
Inspekcja B,E 

 

F. Regulacja mechanizmu 
wyłącznika 

Serwis GE. Tabela 3. 
Inspekcja B,E 

 

G. Wymiana styku podat-
nego lub styku stałego. 

Serwis GE. Tabela 3. 
Inspekcja C,E 

 

H. Wymiana mechanizmu 
wyłącznika. 

Serwis GE. Tabela 3. 
Inspekcja B,E 

 

I. Wymiana zderzaków 
mechanizmu. 

Serwis GE. Tabela 3. 
Inspekcja E 

Należy wymienić dolny i górny zderzak w tym sa-
mym czasie. 

J. Wymiana cewki pod-
/napięciowej, impulsowej. 

Serwis GE lub prze-
szkolony personel. 

Tabela 3. 
Inspekcja B,E 

 

K. Regulacja styków po-
mocniczych. 

Służby utrzymania 
ruchu 

Tabela 3. 
Inspekcja B,E 

Styki umiejscowione centralnie względem listwy 
mocującej działają bardziej synchronicznie..  

L. Wymiana cewki napędu 
zamykającego. 

Serwis GE lub prze-
szkolony personel. 

Tabela 3. 
Inspekcja B,E 

 

M. Wymiana sygnalizato-
rów. 

Serwis GE lub prze-
szkolony personel. 

Tabela 3. 
Inspekcja B,E 

 

 
Wymagane narzędzia: 
 
• Szmatka,  
• Tkanina ścierna do polerowania metalu, 
• Latarka, 
• Dźwignia do zamykanie ręcznego lub grzechotka z nakładką 10mm, 
• Imbus SW5, SW6 
• Mały i średni śrubokręt płaski, 
• Torx® rozmiary 35,40,45, 
• Pilnik płaski drobno ścierny, 
• Obcinaczki, 
• Szczypce, 
• Kombinerki. 
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6.2.1 Wymiana części układu stykowego. (wersja nowa). 

Przeczytaj ostrzeżenia umieszczone w rozdziale 1! 
 
• Ten punkt dotyczy wyłączników wyprodukowanych po 

11/2003 roku. Opisywane są tu prace przywołane w 
punktach A, B, C, tabeli 4. 

 
A) Demontaż komory gaszeniowej. 
• [Rys. 49]. Usuń osłony (6). Odkręć i wyjmij śruby (3) i (4) 

wraz z podkładkami, używając imbusa SW 5. Zdejmij 
komorę (1) z adaptera (2). 

 
B) Demontaż adaptera komory. 
• [Rys. 48]. W celu demontażu adaptera komory należy 

odkręcić i wyjąć śruby (1) wraz z podkładkami używa-
jąc imbusa SW5. Zachowaj ostrożność i nie upuść śru-
by lub podkładki do wnętrza wyłącznika! 

• [Rys. 43]. Rozsuń obie części adaptera (2). Wyciągnij 
płytki izolacyjne (3). 

 
C) Wymiana bieżników łuku oraz styku opalnego. 
• [Rys. 48]. Wyciągnij obie płytki izolacyjne (3). 
• [Rys. 50]. Odkręć dwie śruby (6a) używając Torx® 30, 

wyciągnij podpórkę przedniego bieżnika (6). 
• [Rys. 50]. Odkręć śrubę (5a) używając imbusa SW5. 

Wyciągnij przedni bieżnik łuku (5). 
• [Rys. 50]. Wymontuj tylny bieżnik łuku (4) odkręcając 

śruby (4a) imbusem SW5. Nie odkręcaj śruby (4b) mo-
cującej osłonkę stopy bieżnika. 

• [Rys. 50]. Wykręć zupełnie śrubę (7). Wyjmij blokadę 
sworznia (8). Nie należy wykręcać śruby z blokady! 

• [Rys. 50]. Wysuń sworzeń (9) i wyciągnij styk opalny 
(10). Zamontuj nowy styk opalny. 

• [Rys. 50]. Wsuń sworzeń (9) z powrotem. Nałóż bloka-
dę (8) na sworzeń. Dokręć śrubę (7) momentem 10Nm. 

• [Rys. 50]. Zamontuj z powrotem nowy przedni (5) oraz 
nowy tylni (4) bieżnik łuku. Dokręć śruby (4a, 5a) mo-
mentem 10Nm. 

• [Rys. 50]. Zamontuj z powrotem podpórkę przedniego 
bieżnika (6) ustalając położenie płytek izolacyjnych 
Rys. 48, część (3). Dokręć śruby momentem 10Nm. 

 
D) Montaż adaptera. 
• [Rys. 48]. Wymień płytki izolacyjne, (3) jeśli zachodzi 

taka potrzeba. Zainstaluj obie części adaptera, (2). Do-
kręć śruby (1) momentem 5Nm. 

 
E) Instalowanie komory gaszeniowej. 
• [Rys. 49]. Nałóż komorę, (1) na adapter (2). 
• [Rys. 49]. Skręć przednie i tylnie połączenia bieżników i 

elektrod komory (3), używając podkładek zębatych i 
dokręcając momentem 10Nm. 

• [Rys. 49]. Dokręć przednie i tylne mocowanie komory 
do adaptera (4), używając płaskich podkładek oraz 
momentu 5Nm. 

• [Rys. 49]. Zainstaluj osłony (6). 

 

 

Rys. 48  Adapter. 

 

 

Rys. 49  Mocowanie komory gaszeniowej. 
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Rys. 50 Wymiana styku opalnego nowego typu. 

6.2.2. Wymiana części układu stykowego. (wersja stara). 

Przeczytaj ostrzeżenia umieszczone w rozdziale 1! 
 
• Ten punkt dotyczy wyłączników wyprodukowanych 

przed 11/2003 roku. Opisywane są tu prace przywoła-
ne w punktach A, B, C, tabeli 4. 

A) Demontaż komory gaszeniowej i adaptera. 
• Patrz 6.2.1-A/B. 
 
C) Wymiana bieżników łuku. 
• [Rys. 48]. Wyciągnij obie płytki izolacyjne (3). 
• [Rys. 50]. Odkręć dwie śruby (6a) używając Torx® 30, 

wyciągnij podpórkę przedniego bieżnika (6). 
• [Rys. 50]. Odkręć śrubę (5a) używając imbusa SW5. 

Wyciągnij przedni bieżnik łuku (5) jak to pokazano na 
Rys. 51. 

• [Rys. 50]. Wymontuj tylni bieżnik łuku (4) odkręcając 
śruby (4a) imbusem SW5. Nie odkręcaj śruby (4b) mo-
cującej osłonkę stopy bieżnika. 

• [Rys. 50]. Zamontuj z powrotem nowy przedni (5) oraz 
nowy tylni bieżnik łuku (4). Dokręć śruby (4a, 5a) mo-
mentem 10Nm.  

• [Rys. 50]. Zamontuj podpórkę przedniego bieżnika (6) 
ustalając położenie płytek izolacyjnych Rys. 48, część 
(3). Dokręć śruby momentem 10Nm. 

 

 
 

 

Rys. 51  Wyciąganie przedniego bieżnika łuku. 
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D) Wymiana styku opalnego starego typu. 
 
• Wymontuj przedni i tylni bieżnik łuku. Punkt 6.2.2-C. 
• Zamknij wyłącznik oraz zabezpiecz napęd przed przy-

padkowym otwarciem, punkt 1.2.1! 
• Zabezpiecz przestrzeń z tyły ramienia stykowego jak 

to pokazano na Rys. 52-1. 
• [Rys. 52-1]. Poluzuj dwie śruby mocujące łącznik styku 

opalnego. Wykręć je całkowicie używając palców. 
• [Rys. 52-2]. Usuń pierścień blokujący sworzeń. 
• [Rys. 52-3]. Wyciągnij sworzeń. 
 

 

Rys. 52-1  Zabezpieczenie mechanizmu. 

 

Rys. 52-2  Usuwanie pierścienia ze sworznia. 

 

Rys. 52-3  Wyjmowanie sworznia styku opalnego. 

• [Rys. 52-4]. Wymień styk opalny. Użyj starego styku do 
podniesienia dwóch podkładek, jednocześnie wsuwa-
jąc pod nie nowy styk opalny. Wyciągnij zupełnie stary 
styk opalny i obróć o 180 stopni nowy styk opalny. 

• [Rys. 52-2/3]. Wsuń sworzeń. Zablokuj jego drugi ko-
niec pierścieniem. 

• [Rys. 52-5]. Wkręć śruby łącznika używając palców. 
• [Rys. 52-6]. Dokręć obie śruby momentem 10Nm. 
• Zamontuj bieżniki łuku. Patrz 6.2.2-C. 
• Sprawdź zestyk główny zgodnie z punktem 6.2.3. 
• Zainstaluj adapter I komorę. Patrz 6.2.1-D/E. 
 

 

Rys. 52-4  Wymiana styku opalnego 

 

Rys. 52-5  Wkręcanie śrub łącznika. 

 

Rys. 52-6  Dokręcanie śrub łącznika 
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6.2.3 Układ płytek w skrzynce sterującej. 

 

 

Rys. 53  Wnętrze skrzynki kontrolnej (bez SEL). 

Tabela 5. Rozkład płytek sterujących bez SEL. 
Nr Płytka Z-No. Orientacja
1 - - -
2 NEKO 128 750  R1 drukiem w prawo
3 Przetwornik napięcia 128 730  R2-R4 drukiem w prawo
4 SU 128 700 drukiem w lewo
5 - - -
6 ST/UVR 128 710  R1, R2 drukiem w prawo

 

 

Rys. 54  Wnętrze skrzynki kontrolnej (z SEL). 

Tabela 6. Rozkład płytek sterujących z SEL. 
Nr Płytka Z-No. Orientacja
1 NEKO 128 750  R1 drukiem w lewo
2 Przetwornik napięcia 128 730  R2-R4 drukiem w lewo
3 SU 128 700 drukiem w prawo
4 ST/UVR 128 700 drukiem w lewo
5 - - -
6 SEL 128 785  R1-R2 drukiem w lewo

 

UWAGA: 

• Przekładki izolacyjne powinny zawsze znajdować się 
pomiędzy płytkami w skrzynce sterującej! 

• W niektórych starszych wersjach wyłącznika orienta-
cja płytek sterujących jest odwrotna. Są one odwró-
cone o 180 stopni!  

6.2.4 Wymiana płytek sterujących. 

 
• Otwórz styki wyłącznika. 
• Odłącz napięcie sterujące i wyciągnij wtyczki. 
• Odczekaj ~1min zanim rozładują się pojemności.  
 

 

Rys. 55-1  Usuwanie wtyczek. 

 

Rys. 55-2  Odkręcanie śrub mocujących pokrywę. 

 

Rys. 55-3  Widok wnętrza skrzynki sterującej. 

Numery slotów 
 1 2 3 4 5 6 

Numer gniazda: 
 1 2 3 4 5 6 
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Rys. 55-4  Odkr ęć wtyczk ę od płytki.  
 

 

Rys. 55-Wyci ągnij wtyczk ę, wymie ń płytk ę steruj ącą. 

• Upewnij się czy przekładki izolacyjne zostały wsunięte 
pomiędzy płytki I od strony ścianek ! 

 

 

Rys. 55-6  Włó Ŝ wtyczk ę i dokr ęć ją. 

 

 

Rys. 55-7  Zwró ć uwag ę, aby przewody nie zostały doci-
śnięte przez pokryw ę przedni ą do kraw ędzi skrzynki ! 

 

 

Rys. 55-8  Zamknij pokryw ę, dokr ęć śruby mocuj ące.  

• Włóż i przykręć wtyczki do pokrywy przedniej. 
 
Sprawdź wyłącznik:  
• Wykonaj 3 operacje elektryczne ZAMKNIJ/OTWÓRZ w 

pozycji testowej wózka. Wyłącznik powinien działać 
bez widocznych opóźnień. 
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6.2.5 Regulacja łączników pomocniczych. 

 
 
• Otwórz wyłącznik. 
• Odłącz napięcie sterujące i wyciągnij wtyczki. 
• Odczekaj ~1min zanim rozładują się kondensatory. 
• Sprawdź sygnalizację łączników przy zamkniętym wy-

łączniku. Ponownie otwórz wyłącznik i powoli zamknij, 
obserwując pracę łączników. Bardzo pomocny może 
być prosty tester z baterią i diodami LED z zamoco-
waną wtyczką pasującą do gniazda -X4. 

• Regulacja styków pomocniczych może być wymaga-
na w przypadku braku sygnalizacji lub w przypadku 
nie synchronicznej pracy łączników. Nie synchronicz-
na praca łączników może być spowodowane przechy-
łem płytki popychającej (6) [Rys. 56-3] lub przesunię-
ciem się całego bloku łączników. 

• Regulacja może być wymagana w przypadku bloku 
łączników składającego się z 10 łączników lub w przy-
padku łączników mocowanych od skraju lewej strony. 
W przypadku bloku składającego się z 3 lub 5 łączni-
ków usytuowanych centralnie problem ten nie wystę-
puje. 

• W celu doregulowania bloku łączników pomocniczych 
należy otworzyć wyłącznik. 

• [Rys. 56-1] Odkręcić śruby (2) i powoli zdjąć pokrywę 
skrzynki sterującej (1). Blok łączników pomocniczych 
jest teraz dostępny (3) w dolnym przedziale skrzynki. 

• [Rys. 56-2] Poluzować śruby (4) z boków bloku. Na-
stępnie za pomocą śrub (5) należy wyregulować prze-
chył poziomy bloku tak, aby sygnalizacja przełączania 
styków pomocniczych była jednoczesna. Wkręcanie 
wybranej śruby (5) powoduje przesuwanie się regulo-
wanego końca bloku do środka.  

• Uwaga! Regulacja należy wykonywać w małych sko-
kach. Zbyt mocne przesunięcie jednego z bloków do 
środka, może skutkować uszkodzeniem części styków. 

• [Rys. 56-1] Sprawdź na terminalach X4 oraz X5 po-
prawność działania styków pomocniczych. Jeżeli za-
chodzi niejednoczesność lub brak sygnalizacji styków 
po jednej ze stron bloku, należy ponownie doregulo-
wać położenie bloku z tej właśnie strony. 

• Dokręć z powrotem śrubę 4. 
• [Rys. 56-1] Zamknij pokrywę skrzynki sterującej (1) i 

dokręć śruby (2). Przed dokręceniem upewnij się, czy 
pomiędzy krawędzią skrzynki i pokrywą nie znajdują 
się przewody układów sterujących !. 

• Zamknij wyłącznik kilka razy ręcznie. Ponownie 
sprawdź poprawność sygnalizacji styków. 

• W przypadku wyłącznika zamontowanego na wózku i 
pracującego w celce rozdzielnicy, należy wykonać test 
funkcjonalny urządzenia w położeniu wózka – TEST. 

• Jeżeli problemy z działaniem styków ciągle występują 
należy skontaktować się z przedstawicielem GE.  

 
 

Rys. 56-1  Skrzynka kontrolna i ł ączniki pomocnicze. 
 

 

Rys. 56-2 Blok styków pomocniczych  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styki z lewej strony bloku nie sygnalizują otwarcia wyłącz-
nika z powodu przekrzywienia całego bloku. 

Rys. 56-3  Ilustracja przechyłu bloku styków. 

 

Wyłącznik ZAMKNIĘTY. 
Styki pomocnicze nie  s ą ak-
tywne (brak sygnału).  

Wyłącznik OTWARTY 
Styki pomocnicze s ą aktywne 
(jest sygnalizacja ze styków).  

2 1 3 

4 

5

3 

6
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6.3 Lista części zamiennych. 

Nazwa części Typ wyłącznika Typ komory Numer. Wer 

nowszy ( po 11/2003) N/A 128 122 R02 
Zespół styku opalnego 

starszy ( przed 11/2003) N/A 128 121   

Wszystkie 1x_ 128 521 R01 

Wszystkie 2x_ 128 521 R02 Tylni bieżnik łuku 

Wszystkie EF4-12 128 810   

2607 / 4207 / 6007 1x_ 128 525 R01 

8007 1x_ 128 525 R02 

2607 / 4207 / 6007 2x_ 128 525 R03 

8007 2x_ 128 525 R04 

Przedni bieżnik łuku 

Wszystkie EF4-12 128 815   

2607 / 4207 / 6007 N/A 128 110 R01 

8007 N/A 128 110 R04 

2607 / 4207 / 6007 (BBRail) N/A 128 110 R02 
Zespół  styku stałego 

8007 (BBRail) N/A 128 110 R03 

2607 N/A 128 108 R01 

4207 N/A 128 108 R02 

6007 N/A 128 108 R03 
Zespół styku ruchomego 

8007 N/A 128 108 R04 

Wszystkie 1x_ / EF4-12 128 515/516 R01 
Płytki izolacyjne zestyku 

Wszystkie 2x_ 129 515/516 R02 

2607 / 4207 / 6007 1x_ 128 500 R01 

8007 1x_ 128 500 R02 

2607 / 4207 / 6007 2x_ 128 500 R03 

8007 2x_ 128 500 R04 

Adapter 

Wszystkie EF4-12 128 500 R05 

1X2 (1000V) 1x_ 128 550 R01 

1X3 (1500V) 1x_ 128 550 R02 

1X4 (2000V) 1x_ 128 550 R03 

2X2 (2000V) 2x_ 128 550 R11 

2X3 (3000V) 2x_ 128 550 R12 

2X4 (3600V) 2x_ 128 550 R13 

2X2S (2000V) 2x_ 128 550 R15 

Komora łukowa 

EF4-12 (3900V) EF4-12 124 900 R17 

PCB sterująca napędem 
zamykającym 

Wszystkie N/A 128 700   

PCB sterująca cewką na-
pięciową 

Wszystkie N/A 128 710 R01 

PCB sterująca cewką 
podnapięciową 

Wszystkie N/A 128 710 R02 

Przejściówka 24V/24V Zewnętrzne źródło 24VDC±5% N/A 128 730 R01 

PCMD 150 24 S24W-GE N/A 128 730 R02 

PCMD 150 48 S24W-GE N/A 128 730 R03 

PCMD 150 110 S24W-GE N/A 128 730 R04 
Zasilacz wewnętrzny 

PCMA 150 70 S24W-GE N/A 128 730 R05 

PCB sterujące  cewką im-
pulsową ED. 

Wszystkie N/A 128 750 R01 

2607 / 4207 for 35°C N/A 128 785 R01 
SEL  - płytka przetwornika 

2608 / 4207 for 55°C N/A 128 785 R02 

Łączniki pomocnicze Wszystkie N/A 174 349   

Cewka nap. 24VDC±5% Wszystkie N/A 128 300 R01 

Cewka nap. 24VDC±20% Wszystkie N/A 128 300 R02 

Cewka nap. 220VDC Wszystkie N/A 128 300 R03 

Cewka nap. 125VDC Wszystkie N/A 128 300 R04 

Cewka nap. 110VDC Wszystkie N/A 128 300 R05 

Cewka podnap. 24VDC Wszystkie N/A 128 320 R01 

Napęd zamykający Wszystkie N/A 128 070 1) 

Gniazdo X2 Wszystkie N/A DFK-PC 4/12-GF-7.62 

GniazdoX3, X4, X5 Wszystkie N/A DFK-MSTB 2.5/15-GF 

Wyzwalacz mech. FTU Wszystkie N/A 128 640   
1) Sprawdź parametry cewki zamykającej na tabliczce znamionowej. 

 
 
Ilustracje najczęstszych części zamiennych: 
 

 
128 122 R02  128 121 
 

 
128 810   128 521 R01, R02 
 

 
128 525 R01, R02 

 
128 525 R03, R04 
 

 
128 815 
 

   
128 515 R01, R02  128 516 R01, R02 
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7. Pomoc. 

7.1 Konfigurator wyłącznika. 
 
• Konfigurator jest nowym narzę-

dziem służącym ułatwieniu wyboru 
opcji dla wyłącznika Gerapid. 

• Kod wyłącznika na zamówieniu 
składa się z 20 pozycji, które definiu-
ją parametry oraz wyposażenie wy-
łącznika. 

• Tabela 7 pokazuje dostępne opcje 
dla wyłącznika Gerapid. Większość z 
nich jest opisana w rozdziale 3 ni-
niejszej instrukcji. W przypadku ja-
kichkolwiek pytań należy skontak-
tować się przedstawicielem GE. Da-
ne kontaktowe podane są na końcu 
niniejszej instrukcji. 

• Przedstawiony konfigurator jest 
ważny dla wszystkich typów wy-
łączników z rodziny Gerapid. 

• Nie wszystkie kombinacje wyposa-
żenia i wyłączników mogą być zre-
alizowane. Aby uniknąć błędów w 
zamówieniu należy korzystać z elek-
tronicznej wersji tego pliku. Zapytaj 
przedstawiciela GE o elektroniczną 
wersję konfiguratora. 

• Udostępniany konfigurator bazuje 
na arkuszu Excel®, ma wbudowany 
moduł blokujący możliwość wybra-
nia błędnej opcji. Automatycznie ge-
neruje kod produktu, który powinien 
się znaleźć na zamówieniu. Numer 
konfiguratora, APN460437, umiesz-
czono w bazie danych GE. 

• Konfigurację wyłącznika ZAWSZE  
przeprowadzamy w kolejności ro-
snącej, zaczynając od pola „kod 1” a 
kończąc na polu „kod 20”. 
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7.2 Formularz dołączany do zamówienia.  
 

Ilość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Schemat oprzewodowania: 36 /

Kod Kod Kod
1 Gerapid 1 5
2 2 6
3 3 7
4 4
5

6 1 4
7 2 5
8 3 6
9 S E
10 1 7
11 2 8
12 3 9
13 4 A
14 5 B
15 6 R
16 1 5
17 2 6
18 3 R
19 4
20 B
21 S
22 1 0
23 2
24 1
25 2 0
26 Nast. 1 5
27 2 6
28 kA 3 7
29 4 8
30 kA kA kA kA kA kA 0

31 kA kA kA kA kA kA kA kA kA

32 1 4
33 2 5
34 3 R
35 1 4
36 2 R
37 3
38 0
39 [10]: 1
40 0 4
41 1 5
42 2 6
43 3 R
44 0 2
45 [12]: 1 3
46 0
47 [13]: 1
48 0
49 [14]: 1
50 0 2
51 [15]: 1
52 0
53 [16]: 1
54 0
55 [17]: 1
56 0
57 [18]: 1
58 1 3
59 2 4
60 [19]: R
61 1 4
62 2
63 [20]: 3 R
64 En Pl
65 De

Sygnalizator zadziałania OCT

[9]:

Łączniki pomocnicze

Oznaczenia skali:

[6]

[7]:

[8]:

Zasilanie obwodów sterujących

System SEL do 12 kA

Na zapytanie

Wyłącznik prostownikowy 4,0-8,0 kA

Gerapid

Wyzwalacz nadprądowy 
typu OCT/POCT

Bez wyzwalacza naprądowego

Minimalna rozdzielczość skali co 200A .

Regulowany do 12kA

2X2 (2000V)

Regulowany do 24kA

Licznik

IEC947-2 & GB14048.2 (Chiny)

Wskaźnik położenia styków

Przyłącza obwodów sterując.

Dodatkowe osłony

Ręczna dźwignia manewrowa

Wskaźnik obecności komory

[1]:

Język instrukcji
[LNG]:

9

Stabilizator 24Vdc źródła niebateriyjnego.

Brak

-

Cewka nap. 2-uzwojeniowa 110 Vdc

Brak

Zasilanie bezpośrednie z baterii 24Vdc ±5%

English

Cewka ED zasilana z baterii C zewnętrznej

Brak

Norma

Deutsche

Brak

Jest

Jest

Jest

120 V AC

125 V AC

4207

8007

Gerapid 8007DS

1X2 (1000V) 

Na zapytanie           

System SEL do 6 kA

Na zapytanie

240 V AC

APN460437 rev.03 2009/01z komor ąGerapid

Gerapid 10007R

Górne przyłącze '+'

220 V DC

poziomy / pionowy (H/V)

pionowy / poziomy (V/H)

110 V AC

2X3 (3000V)

2X4 (3600V)

EF4-12 (4000 kV)

10

Brak

Cewka napięciowa

5

Gniazda zgodne z normą MIL-C-5015G
Gniazda standardowe Zgodne z wyłącznikiem Gearapid SE

IEC60947-2

Polski

Brak

Mechaniczny dla wyłacznika prostownikowego

EN50123-2

Zasilanie 88Vdc .. 145Vdc

Cewak ED z układem NEKO (bateria C wew.)

Na zapytanie

Zasilanie 125Vdc..353Vdc lub 115Vac..240Vac

-

IEEEC37.14

Gerapid

Gerapid 6007

BBRail

pionowy / pionowy

Siemens

Kod PST:

Typ wyłącznika 2607

NazwaNazwaNazwa opcji

Gerapid 8007R

Zasilanie 33Vdc..85Vdc

Pojedyńcza nastawa do 12kA

Jest

Pojedyńcza nastawa do 24kA

3

Wyłącznik prostownikowy 0,8-2,5 kA

poziomy / poziomy (H/H)

Ta = 55°C

Bez znaczenia

Na zapytanie

Na zapytanie

Na zapytanie

Bariery przeciw szkodnikom

Gniazda typu Harting (przemysł cięzki)

Cewka podnapięciowa

Cewka nap. 2-uzwojeniowa 125 Vdc

Cewka nap. 2-uzwojeniowa 220 Vdc

230 V AC

Wyłącznik prostownikowy 2,0-6,0 kA

125 V DC

 60 V DC

110 V DC

250 V DC

Wyłącznik prostownikowy 0,4-1,2 kA

Bez systemu SEL
Ta = 35°C
Dolne przyłącze '-'

2X2 S (Siemens) (2000V)

 48 V DC

1X3 (1500V)

1X4 (2000V)

Typ komory łukowej

[2]:

Polaryzacja przyłączy
[5]:

Zasilanie cewki zamykającej

[4]:

[3]:

Układ przyłączy
(góra / dół)

System pomiaru prądu SEL

Brak

Jest

Wyzwalacz impulsowy

Wyzwalacz mechaniczny

Brak

Boczne osłony izolacyjne

Brak

[11]:

Wyzwalacze pomocnicze
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7.3 Przykłady konfigurowania wyłącznika. 
 
Wyłącznik do podstacji trakcyjnej tramwajowej. 
Zgodny z normą EN50123.  
 
Pozostałe dane: 
1. Maksymalny prąd ciągły 3000A; 
2. Napięcie łączeniowe pracy 660V. Zwarciowy prąd 

max. 50kA. 
3. Napięcie sterowania napędu wyłącznika 230Vac; 
4. Zacisk górny pionowy, dolny pionowy (V/V) 
5. Dowolna polaryzacja zacisków głównych; 
6. Bez układu SEL do pomiary prądu obwodu główne-

go; 
7. Wyzwalacz nadprądowy OCT. Nastawny w zakresie, 

6kA…12kA. Skala posiadająca 7 nastaw, co 1kA. Fa-
bryczna nastawa 9kA; 

8. Napięcie sterowania pozostałych obwodów 230Vac; 
9. 10 łączników pomocniczych; 
10. Sygnalizator zadziałania wyzwalacza nadprądowego 

OCT; 
11. Wyzwalacz podnapięciowy, zanikowy; 
12. Dodatkowy wyzwalacz impulsowy ze zintegrowaną 

baterią NEKO; 
13. Dodatkowy mechaniczny wyzwalacz bezpieczeń-

stwa; 
14. Wskaźnik położenia styków głównych wyłącznika; 
15. Bez dodatkowych osłon izolacyjnych; 
16. Ręczna dźwignia manewrowa; 
17. Bez wskaźnika obecności komory; 
18. Bez licznika. 
19. Standardowe przyłącza obwodów sterowniczych; 
20. Transport do Polski; 
 
 
Poprawnie wygenerowany kod wyłącznika: 
  
22   11   AA   44   00   00   22   55   44   00   66   22   11   11   00   11   00   00   11   11   

 
 
 
Wyłącznik do zabezpieczenia instalacji zasilającej dużą 
maszynę synchroniczną prądu stałego. 
Zgodny z normą IEC 60947  
 
Pozostałe dane: 
1 Maksymalny prąd ciągły 7200A; 
2 Napięcie łączeniowe pracy 1800V. Zwarciowy prąd 

max. 40kA. 
3 Napięcie sterowania napędu wyłącznika 125Vdc; 
4 Zacisk górny pionowy, dolny pionowy (V/V) 
5 Dowolna polaryzacja zacisków głównych; 
6 Bez układu SEL do pomiary prądu obwodu główne-

go; 
7 Wyzwalacz nadprądowy OCT, nastawiony fabrycznie 

na 24kA. Bez możliwości regulacji nastawy. 
8 Napięcie sterowania pozostałych obwodów 125Vdc; 
9 10 łączników pomocniczych; 
10 Sygnalizator zadziałania wyzwalacza nadprądowego 

OCT; 
11 Wyzwalacz napięciowy, dwu uzwojeniowy, zasilany 

bezpośrednio z zewnętrznego źródła 125Vdc; 
12 Bez dodatkowego wyzwalacza impulsowego; 
13 Bez mechanicznego wyzwalacza bezpieczeństwa; 
14 Wskaźnik położenia styków głównych wyłącznika; 
15 Dodatkowe boczne osłony izolacyjne; 
16 Ręczna dźwignia manewrowa; 
17 Bez wskaźnika obecności komory; 
18 Bez licznika. 
19 Przyłącza obwodów sterowniczych dla zastosowań 

w przemyśle ciężkim, typu Harting; 
20 Transport do Polski; 
 
 
Poprawnie wygenerowany kod wyłącznika: 
  
44   44   44   44   00   00   33   44   44   11   44   00   00   11   11   11   00   00   44   11   
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7.4 Rozwiązywanie problemów. 

7.4.1 Zamykanie wyłącznika. 

OSTRZEŻENIE! Poniżej opisane operacje wykonuje się w 
obecności niebezpiecznego napięcia w obwodach steru-
jących. Tylko uprawnione i przeszkolone osoby mogą 
wykonywać poniższe operacje. Istnieje ryzyko porażenia 
elektrycznego! 
 
A) Napęd zamykający nie reaguje na komendę zamknię-
cia, ale możliwe jest ręczne zamykanie wyłącznika. 
1) Sygnał podawany na wyzwalacze wyłącznika (cewkę 

napięciową, zanikową lub impulsową) zawsze blokuje 
możliwość zamknięcia wyłącznika. Sprawdź czy któryś 
z tych sygnałów nie jest aktywny w sposób ciągły.  

2) Sprawdź poziom napięcia zasilającego cewkę zamy-
kającą (-X2:1/:2). Spadek napięcia na przyłączu wy-
łącznika nie powinien przekraczać 20%..  

3) Sprawdź poziom napięcia zasilającego układy steru-
jące (-X3:4/:5). Napięcie wejściowe dla przetwornika 
mierzone na przyłączu wyłącznika powinno być w za-
kresie podanym w tabeli na stronie 14. 

4) Sprawdź polaryzację przewodów zasilających. 
5) Sprawdź ciągłość połączeń kablowych do skrzynki. 
 
Otwórz skrzynkę sterującą: 
 
6) Sprawdź czy wszystkie wtyczki są wciśnięte i dokrę-

cone w gniazdach płytek sterujących. 
7) Sprawdź obecność 24Vdc na wyjściu przetwornika 

napięcia, zaciski -X10 (:8:9:10) / (:6:7). 
8) Sprawdź status diody LED na płytce SU PCB. 

- Nie świeci się – sygnalizuje brak wewnętrznego za-
silania 24Vdc dla płytki SU lub jej uszkodzenie; 

- Słabe pomarańczowe światło - układ sprawny, cze-
ka na sygnał do zamknięcia wyłącznika; 

- Intensywne czerwone światło – SU blokuje możli-
wość zamknięcia wyłącznika. Aktywowany został 
obwód blokujący zamykanie lub ładuje się bateria 
kondensatorów NEKO, lub zadziałał system “anty-
pompujący” lub aktywny jest sygnał na otwarcie. 

9) Sprawdź obwód blokowania zamykania. Napięcie na 
płytce SU, zaciski (-X12 5:/:6) powinno wynosić 
~24Vdc. W przypadku braku napięcia, sprawdź cią-
głość obwodu, przez wszystkie płytki, kolejno na zaci-
skach :5/:6 każdej z nich. 

10) Wymieniaj kolejno płytki ST/UVR/NEKO w razie stwier-
dzenia przerwania obwodu blokującego na którejś z 
nich. 

11) Wymień płytkę SU, jeżeli poprzednie wskazówki nie 
pomogły znaleźć przyczyny usterki. 

12) Wyłącz zasilanie obwodów sterujących! Sprawdź re-
zystancję oraz ciągłość uzwojenia cewki napędu za-
mykającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia 
cewki napędu, zgłoś ten fakt przedstawicielowi GE. 

 
B) Napęd zamykający inicjuje zamykanie wyłącznika, ale 
wyłącznik otwiera się samoczynnie po zamknięciu. 
1) Sprawdź wyzwalacz mechaniczny (kod 13), jeżeli jest 

zainstalowany. Zamknięcie wyłącznika przy aktywo-
wanym wyzwalaczu mechanicznym jest niemozliwe. 
Dodatkowo wielokrotna próba zamknięcia wyłącznika 
w tych warunkach może doprowadzić do poważnego 
uszkodzenia mechanizmu. 

2) Sprawdź obszar styków głównych oraz mechanizmu 
pod stykami. Jakakolwiek część obca w tym miejscu 
może powodować niemożność zamknięcia oraz 
uszkodzenie wyłącznika. 

3) Jeżeli zainstalowana jest cewka podnapięciowa, 
upewnij się, że zaciski (–X2:8/:9) są zwarte. Jeżeli prze-
kaźnik obsługuje te zaciski, powinien być typu NC.  

 
Otwórz skrzynkę sterującą (w przypadku cewki podnap.) 
 
4) Sprawdź połączenia do płytki UVR. 
5) Sprawdź zasilanie płytki UVR na zaciskach (-X13 :7/:8) 
 
Skontaktuj się z GE w przypadku niemożności zidentyfi-
kowania przyczyny problemu. 

7.4.2 Otwieranie wyłącznika. 

 
OSTRZEŻENIE! Poniżej opisane operacje wykonuje się w 
obecności niebezpiecznego napięcia w obwodach steru-
jących. Tylko uprawnione i przeszkolone osoby mogą 
wykonywać poniższe operacje. Istnieje ryzyko porażenia 
elektrycznego! 
 
C) Wyzwalacz napięciowy ST nie działa. Wyłącznik moż-
na zamknąć i otworzyć za pomocą dźwigni ręcznej. 
1) Wykonaj kroki A2 do A5. 
 
Otwórz skrzynkę sterującą: 
 
2) Sprawdź działanie łącznika HS11 (-X14:1/:2). 
3) Sprawdź oprzewodowanie, wtyczkę oraz napięcie za-

silające płytki ST PCB (-X14:7/:8). 
4) Sprawdź ciągłość uzwojenia cewki ST (-X14:9/:10). 
5)  Wymień płytkę sterującą lub cewkę w razie potrzeby. 
 
D) Wyzwalacz podnapi ęciowy UVR nie działa. Wy-
łącznik można zamknąć i otworzyć za pomocą dźwigni 
ręcznej. 
1) Wykonaj kroki A2 do A5. 
2) Wykonaj kroki B3 do B5. 
3) Sprawdź ciągłość uzwojenia cewki UVR (-X13:9/:10). 
4) Wymień płytkę sterującą lub cewkę w razie potrzeby. 
 
E) Wyzwalacz impulsowy ED nie działa. Wył ącznik 
moŜna zamkn ąć i otworzy ć za pomoc ą dźwigni 
ręcznej. 
1) Wykonaj kroki A2 do A5. 
2) Sprawdź oprzewodowanie, wtyczkę oraz zasilanie (-

X16 :1/:2) dla płytki NEKO. 
3) Sprawdź poprawność sygnału aktywującego cewkę 

impulsową (-X16:3/:4). Sygnał powinien spełniać 
wszystkie zalecania podane w punkcie 3.2.5 tej in-
strukcji. 

4) Sprawdź sygnał potwierdzający gotowość płytki NEKO 
(-X16 :9/:10). Przekaźnik jest zamknięty, gdy płytka jest 
gotowa do działania. 

5) Sprawdź ciągłość cewki impulsowej ED (-X16 :11/:12). 
6) Wymień płytkę sterującą lub cewkę w razie potrzeby. 
 
Skontaktuj się z GE w przypadku niemożności zidentyfi-
kowania przyczyny problemu. 
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Osoby kontaktowe w Polsce. 
 
Jerzy Dusza 
Kierownik d/s Sprzedaży 
Tel. +48 33 828 6508 
Fax. +48 33 828 6551 
Kom. +48 607 439 597 
E-mail: jerzy.dusza@ge.com 
WWW: www.gepc.pl 
 
Dominik Banaszczyk 
Inżynier ds./ Aplikacji  
Tel. +48 33 828 6274 
Fax. +48 33 812 5225 
Kom. +48 606 157 956 
E-mail: dominik.banaszczyk@ge.com 
WWW: www.gepc.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane kontaktowe producenta w Niemczech. 
 
GE Consumer & Industrial GmbH  
Berliner Platz 2-6 
D-24534 Neumünster 
Germany 
Phone: ++49 4321-201-0 
Fax    : ++49 4321-201-444 
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