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TOROIDALNE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE
OPIS OGÓLNY
Toroidalne przekładniki prądowe CT umożliwiają wykrycie
homopolarnych prądów różnicowych spływających w 
kierunku ziemi. Przekładniki są zaprojektowane do 
współpracy z przekaźnikami różnicowoprądowymi serii ELR.
Przekładnik prądowy musi być zainstalowany na początku 
linii lub obciążenia dla ochrony lub nadzoru wszystkich 
czynnych przewodów (fazowych i neutralnego) w sieci 
jedno- lub trójfazowej.
Przekładnik odczytuje wektorową sumę prądów w celu
przeniesienia na uzwojenie wtórne cewki sygnału 
odpowiadającego prądowi upływu.
Dla prawidłowego zastosowania przekładnika CT należy 
zapoznać się ze specyfiką zjawisk obejmujących 
wykrywanie prądów różnicowych.

SYMBOL ŚREDNICA ( mm ) RDZEŃ MASA ( kg )

28 NIEDZIELONY 0,200

TYP - WYMIARY ( mm )

WYKONANIA
Wielkość otworu do przełożenia kabla i typ rdzenia 
(zamknięty lub dzielony) są czynnikami różnicującymi 
poszczególne wykonania przekładników. 

INSTALACJA

jeśli przekaźnik umożliwia taką opcję. Odległość pomiędzy 
przekaźnikiem a przekładnikiem należy zredukować do 
minimum.
Minimalny przekrój powinien zapewniać rezystancje 
przewodu nie większa niż 3 W; co przy przekroju 0,5 mm² 
daje max 20 metrów zaś przy przekroju 2,5 mm²  max 100 
metrów.
Stosując przekładniki z rdzeniem dzielonym należy 
upewnić się, że powierzchnie styku obu połówek 
rdzenia są czyste oraz że śruby mocujące obie połówki 
oraz kable łączące te połówki są prawidłowo 
dokręcone. Jeśli występuje ekran, musi on być 
połączony z przewodem uziemiającym za 
przekładnikiem a jeśli przechodzi on przez,
otwór przekładnika, połączenie uziemiające musi 
przejść powrotnie przez otwór. Należy zainstalować 
przekładnik prądowy na prostoliniowym odcinku kabla i 
wycentrować kabel wewnątrz przekładnika prądowego 
lub zastosować przekładnik większy niż jest to 
konieczne (nawet 2 razy większy od średnicy kabla).
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Przekładniki toroidalne muszą być instalowane w taki 
sposób aby obejmowały wszystkie przewody linii (fazowe i 
neutralny jeśli występuje). Przewód uziemiający PE nie 
może przechodzić przez otwór przekładnika. Kierunek 
przejścia musi być zgodny dla wszystkich przewodów zaś w 
aplikacjach gdzie nie występują równolegle podłączone 
przekładniki prądowe, nie jest konieczne zachowanie 
kierunku wprowadzenia (P1).
UWAGA: przewód łączący przekładnik i przekaźnik zaleca 
się prowadzić w formie skrętki, zachowując odstęp od 
przewodów silnoprądowych, zaś w sytuacji występowania 
silnych zakłóceń elektromagnetycznych zaleca się 
stosowanie przewodów ekranowanych.
Oddzielnie należy prowadzić parę przewodów sygnałowych 
(zaciski 1-2) względem obwodu testowego (zaciski 3-4),
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CT-1/280R
CT-1/350R

CT-1/415R
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DANE
TECHNICZE

MIN. PRĄD 
MIERZONY

ZASTOSOWANIE Współpracuje z przekaźnikami ziemnozwarciowymi serii ELR

-10 ÷ 70°C

-20 ÷ 80°C

500/1

2,5kV przez 1 minutę

1000 A

40kA przez 1 sekundę

śrubowe o max. przekroju przewodu 2,5mm²

IP20

CEI-EN 50081-2, CEI-EN50082-2, CEI 41.1, CEI-EN 60255, IEC/EN 60947-2 “ANNEX M”

TEST IZOLACJI

PRZEKŁADNIA

TEMPERATURA 
SKŁADOWANIA

TEMPERATURA
PRACY

PRZECIĄŻENIE 
TRWAŁE
PRZECIĄŻENIE 
CIEPLNE

TYP ZACISKÓW

STOPIEŃ
OCHRONY
NORMY
ODNIESIENIA

ZEWNĘTRZNY MODUŁ MNOŻĄCY
Toroidalny moduł mnożący dla rozszerzenia nastawy 
przekaźników ziemnozwarciowych aż do 250 A. Do 
włączenia pomiędzy przekaźnikiem ELR a 
przekładnikiem CT-1. Zmniejsza wartość prądu
10-krotnie, dlatego w razie jego stosowania na-
leży wartość bieżącej nastawy prądowej I∆n 
przekaźnika ELR pomnożyć przez 10.

PODŁĄCZENIE
Zaciski wejściowe 5-6 mnożnika należy podłą-
czyć do odpowiednich zacisków 1-2 przekładnika 
toroidalnego serii CT-1/XX zamontowanego na 
kontrolowanej linii.
UWAGA: Przez wewnętrzny otwór mnożnika nie 
należy prowadzić żadnych przewodów!

ZEWNĘTRZNY MODUŁ SUMUJĄCY
Toroidalny sumator 
wykorzystywany w sytuacji, 
gdy przewody linii mającej być 
objętą nadzorem przekraczają 
wewnętrzną średnicę 
przekładnika.

W takim przypadku stosuje się 
standardowe przekładniki 
prądowe CT /5A zainstalowane 
na poszczególnych przewodach 
linii, których obwody wtórne są 
następnie podłączane do 
sumatora, który z kolei dalej 
łączony jest z przekaźnikiem 
ELR.
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