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Bezpieczeństwo
Należy przestrzegać krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu i
eksploatacji.
Podczas pracy przekładnika, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym dla
człowieka napięciem. Niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urządzenia,
może stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących, jak również grozi uszkodzeniem przekładnika.
W przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania przekładnika
użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałe zagrożenie bezpieczeństwa jak i powstałe
uszkodzenia.

Eksploatacja uszkodzonego urządzenia może skutkować niewłaściwym działaniem
zabezpieczanego obiektu co może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia.
Właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania,
montażu, instalowania i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi, konserwacji i serwisu.
Montaż i obsługa urządzenia może być wykonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolony
personel.

Uwagi
Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu.
Pojęcia współczynnik przetwarzania i czułość stosowane w dokumencie są tożsame i określają
proporcję wartości prądu płynącego w obwodzie pierwotnym do wartości napięcia na wyjściu
obwodu wtórnego.
Przekładniki prądowe CR i CRR przeznaczone są do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych.

Szczegółowe dane techniczne przekładników prądowych zamieszczone są w specyfikacji wyrobu.

Pozostałe dokumenty dotyczące urządzenia można pobrać ze strony energetyka.itr.org.pl.
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1.

Wprowadzenie
Symbole

Znak ostrzeżenia elektrycznego wskazujący na ważną informację związaną z obecnością
zagrożenia, które może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Znak ostrzeżenia, wskazujący na ważną informację związaną z zagrożeniem,
które mogłoby spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia.

Znak informacyjny, wskazujący na wyjaśnienie istotnych cech i parametrów urządzenia.
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2.

Przeznaczenie i obsługa przekładników prądowych
Przekładniki prądowe małej mocy CR i CRR opracowane w ITR pracują na zasadzie cewki
Rogowskiego.

Przekładniki wykonywane są w technologii PCB (ang. Printed Circuit Board ). Dzięki temu uzyskano bardzo
wysoką precyzję geometrii przekładników i co za tym idzie wysoką powtarzalność parametrów elektrycznych.
Charakteryzują się one stałym współczynnikiem przetwarzania (czułością) w całym zakresie pomiarowym.
Współczynnik przetwarzania S jest definiowany jako iloraz wartości RMS napięcia na wyjściu przekładnika
i wartości RMS prądu sinusoidalnego o częstotliwości 50 Hz (60 Hz) płynącego w obwodzie pierwotnym
przekładnika. Współczynnik przetwarzania S w sieci 60 Hz będzie 1.2 razy większy, niż w sieci o częstotliwości
50 Hz. Wynika to stąd, że napięcie na wyjściu przekładnika jest proporcjonalne do pochodnej prądu w obwodzie
pierwotnym.
Dzięki swoim bardzo dobrym parametrom elektrycznym, niewielkiej masie i małym wymiarom przekładniki
zastępują klasyczne przekładniki rdzeniowe. Oferowane są w dwóch wersjach montażowych: rozłączalnej
i nierozłączalnej oraz w trzech klasach dokładności: 0,5 / 0,2 / 0,1.

Rys. 2.1. Przykładowy widok przekładników prądowych z serii CR i CRR

Przekładniki prądowe CR i CRR współpracują z urządzeniami zabezpieczeniowymi lub
pomiarowymi, wyposażonymi w niskonapięciowe wejścia.
Przekładniki prądowe CR i CRR są dostosowane do instalacji w środowisku przemysłowym
na izolowanych kablach lub izolatorach przepustowych. Są stosowane do pomiarów, analizy
jakości energii i zabezpieczeń w sieciach elektroenergetycznych niskiego, średniego
i wysokiego napięcia o częstotliwości 50 lub 60 Hz.

Przekładniki CR i CRR mogą być odłączane i przyłączane podczas pracy bez potrzeby zwierania
zacisków wyjściowych.
Przekładniki prądowe z serii CR i CRR nie wymagają żadnych dodatkowych czynności po ich
zainstalowaniu i uruchomieniu w rozdzielnicy.
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3.

Sposób instalacji

Przekładniki prądowe z serii CR, ze względu na konieczność przeprowadzenia przewodu przez otwór
przekładnika, przeznaczone są do montażu w trakcie wykonywania instalacji w rozdzielnicy. Przekładniki
rozłączalne z serii CRR można instalować poprzez założenie na poprowadzony przewód. Umożliwia to montaż
w rozdzielnicach modernizowanych lub już wykonanych.
Przekładniki powinny być mocowane na izolatorze przepustowym lub kablu w polu rozdzielczym w sposób
trwały i bez luzów. Można je przymocować do wspornika za pomocą śrub umieszczonych w otworach
po zewnętrznej stronie obudowy lub do kabla za pomocą klinów albo obejm.
Przewody przyłączeniowe powinny być wykonane dwużyłowej skrętką ekranowaną. Ekran skrętki powinien być
dołączony do PE wyłącznie od strony urządzenia pomiarowego lub zabezpieczającego (sterownika polowego).
Należy zachować jednakową dla wszystkich przekładników kolejność przewodów (S1,S2) w skrętce pomiędzy
złączem przekładnika, a złączem sterownika polowego tak, jak pokazano na rys. 3.3.1.

Rys. 3.3.1. Schemat przyłączeniowy przekładnika CR
W przekładnikach CRR należy połączyć krótkim, pojedynczym przewodem wewnętrzne styki (Z-Z) złącz.
Do urządzenia pomiarowego przewody są wyprowadzane ze skrajnych (S1,S2) styków złącz. Sposób wykonania
połączeń pokazano na rys. 3.3.2.

Rys. 3.3.2. Schemat przyłączeniowy przekładnika CRR
Podczas montażu należy zachować jednakowe usytuowanie (kierunek ustawienia) wszystkich przekładników
względem przewodów prądowych (rys. 3.3.3). Przekładniki mogą być przesunięte względem siebie,
co pokazano na rys. 3.3.4. Żaden z przekładników nie może być odwrócony względem pozostałych, jak rys.
3.3.5, gdzie pokazano nieprawidłowe ułożenie przekładników.
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Rys. 3.3.3. Prawidłowe wzajemne usytuowanie przekładników prądowych

Rys. 3.3.4. Prawidłowe wzajemne usytuowanie przekładników prądowych z przesunięciem

Rys. 3.3.5. Nieprawidłowe wzajemne usytuowanie przekładników prądowych

Przewód prądowy lub szyna prądowa nie musi być umieszczona centrycznie w otworze przekładnika. Na rys.
3.3.6 pokazano dopuszczalne sposoby przeprowadzenia przewodu prądowego przez otwór przekładnika.
Przewód prądowy powinien być umieszczony możliwie centrycznie w otworze, ale umieszczenie
z przesunięciem względem środka jest także dopuszczalne i nie ma wpływu na jakość pracy przekładnika.
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Rys. 3.3.6 Prawidłowe, centryczne i niecentryczne usytuowanie przewodu prądowego
Przewód prądowy przełożony przez otwór przekładnika nie może mieć stalowego płaszcza ochronnego ani
ekranu lub ekran powinien być przełożony zwrotnie przez otwór przekładnika.
Na rys. 3.3.7. pokazany został sposób przełożenia ekranu wyprowadzonego z ekranowanego kabla prądowego.
Wyprowadzenie ekranu powinno być przeplecione przez przekładnik w kierunku przeciwnym do ekranu kabla,
tak, aby pola magnetyczne generowane przez prąd płynący w ekranie zniosły się wzajemnie.

Rys. 3.3.7. Sposób instalacji przekładnika na kablu prądowym z ekranem.

Przewód powinien być zabezpieczony przed przemieszczaniem się za pomocą elementów
mocujących lub opasek kablowych.
Parametry wymagane dla przewodu przyłączeniowego, w zależności od jego długości, określone są w tabeli 3.1.
Tab. 3.1. Poziomy napięć probierczych dla stosowanych kabli przyłączeniowych
System transmisji dla
przekładników małej mocy
Długość przewodu
przyłączeniowego <10 m
Długość przewodu
przyłączeniowego ≥ 10 m

Wytrzymałość elektryczna długotrwała

Wytrzymałość na napięcia udarowe

820 V

1,5 kV 1,2/50 µs

3 kV

5 kV 1,2/50 µs

Zalecany typ przewodu podłączeniowego, spełniający powyższe wymagania - Belden 9501.
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4.

Informacje użytkowe
Porównanie z klasycznymi przekładnikami prądowymi

Klasyczne przekładniki prądowe mają stosunkowo małą dynamikę pomiarów, wynikającą między innymi
z ograniczonych własności magnetycznych rdzeni. Parametry pomiarowe przekładników opisane są klasa
dokładności, dotyczącą dokładności pomiarów w zakresie od 5 do 120 procent nominalnego prądu przekładnika
In, przy czym deklarowana dokładność dotyczy praktycznie zakresu 20% do 120% In. Pozostałe istotne
parametry to dopuszczalny trwały prąd przeciążeniowy ID, wynoszący do 2 x In, przy którym przekładnik ma już
mniejszą dokładność, ale nie ulega uszkodzeniu. Inne parametry to Fs, współczynnik bezpieczeństwa, opisujący
stosunek prądu In i prądu pierwotnego, dla którego rdzeń jest nasycony i prąd wtórny przekładnika już prawie
nie rośnie. Ponadto podaje się znamionowy krótkotrwały prąd cieplny Ith, który jest maksymalnym jedno
sekundowym prądem, jaki może wytrzymać wtórne uzwojenie przekładnika.
W przekładnikach prądowych nie występują takie ograniczenia, bowiem nie ma rdzeni ferromagnetycznych
oraz odmienna jest ich konstrukcja i zasada działania. Przede wszystkim nie występuje parametr określany
jako prąd znamionowy. Ten sam przekładnik może być użyty do pomiaru prądu pierwotnego równego 10 A jak i
np. 2500 A. Wynika to z braku nasycającego się rdzenia i z wielkiej dynamiki oraz liniowości pomiarów.
Ograniczeniami zakresu prądów mierzonych przekładnikami prądowymi są od dołu szumy własne przekładnika,
na poziomie 10 µV, a od góry to wydzielająca się w przekładniku moc powodująca, że nie powinno się
przekraczać wartości 100..150 V napięcia wyjściowego (zależnie od rozmiarów przekładnika).
W związku z tym, przez analogię do przekładników klasycznych, można podać następujące parametry
(dla przykładowego przekładnika CR 1-55):
• Klasa 0.5 w zakresie prądów „znamionowych” 0,1 A do 150 kA (możliwe jest wykonanie przekładników
w klasie 0.2 i 0.1)
• Dopuszczalny trwały prąd przeciążeniowy ID = 24 kA
• Współczynnik bezpieczeństwa FS ≤10
• Prąd Ith = 150kA
W przypadku przekładników CR i CRR nie występuje pojęcie „prądu znamionowego” jak przy rdzeniowych
przekładnikach prądowych. Dlatego dobierając przekładnik do obiektu należy przede wszystkim uwzględnić
zakres pomiarowy oraz rezystancje obwodu wejściowego w sterowniku polowym lub w urządzeniu
pomiarowym. Zgodnie z przewidywanym zakresem prądów należy tak dobrać przekładnik, aby minimalny
mierzony
prąd
generował
napięcie
powyżej
1
mV
(wartość
RMS),
a maksymalny spodziewany prąd nie powodował napięcia powyżej maksymalnego napięcia wejściowego
obwodu pomiarowego. Mierzenie napięć poniżej 1 mV jest możliwe, ale trzeba liczyć się z wpływem zakłóceń
i szumów na wynik pomiaru.
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Dokładność pomiarów
4.2.1.

Kalibracja z układem pomiarowym

Jako źródło sygnału pomiarowego przekładnik reprezentuje sobą źródło napięciowe o rezystancji wewnętrznej
równej rezystancji własnej Rc. Rezystancja Rc wraz z rezystancją obciążenia przekładnika, Ro, (Ro jest
rezystancją obwodu wejściowego sterownika polowego) tworzy dzielnik napięciowy. Napięcie mierzone przez
sterownik polowy jest równe napięciu nieobciążonego przekładnika zmniejszonemu w stosunku Ro/( Ro + Rc).
W celu ograniczenia spadku sygnału wyjściowego przekładnika, powinien on być dołączony do obwodu
wejściowego sterownika polowego o rezystancji co najmniej o rząd wielkości większej od rezystancji własnej
(Rc) przekładnika. W celu poprawienia dokładności całego układu pomiarowego należy wyznaczyć
współczynnik przetwarzania w układzie pomiarowym (Sp) zgodnie z poniższym wzorem.

𝐒p = 𝐒
gdzie:
Sp
S
Ro
Rc

𝐑o
𝐑o + 𝐑𝐜

- współczynnik przetwarzania w układzie pomiarowym
- współczynnik przetwarzania nieobciążonego przekładnika prądowego CR lub CRR
- rezystancję obciążenia (rezystancję wejściowa układu pomiarowego)
- rezystancje własna przekładnika

Przykład
Przekładnik CR 1-55 współpracujący ze układem wejściowym o rezystancji wejściowej 33 kΩ będzie miał wartość
współczynnika przetwarzania:
Sp = 1,018.mV/A (1,046 mv/A x 33kΩ /(33kΩ + 0,9 kΩ) – dla sieci 50Hz)
Sp = 1,222.mV/A (1,255 mv/A x 33kΩ /(33kΩ + 0,9 kΩ) – dla sieci 60Hz)
Obliczoną wartość Sp należy wpisać do urządzenia pomiarowego w celu uzyskania maksymalnie
dokładnych wartości pomiarowych.
W celu wyeliminowania potencjalnych niedokładności, należy uwzględniać powyższy wzór oraz dokonać
kalibracji całego układu pomiarowego. Ze względu na bardzo dużą powtarzalność parametrów przekładników,
kalibracja wykonana na jednym przekładniku, może być powielona dla pozostałych, gdy mamy do czynienia
z przekładnikami i urządzeniami pomiarowymi tego samego typu oraz podobnym okablowaniem i warunkami
pracy.

4.2.2.

Liniowość i pasmo pomiarowe

Ze względu na brak nasycającego się rdzenia ferromagnetycznego, liniowość pracy przekładników jest bardzo
duża. Zakres mierzonych prądów jest ograniczony tylko ze względu na napięcie wyjściowe wynikające
z współczynnika przetwarzania. Najmniejsze mierzone prądy są ograniczone napięciem szumów termicznych
przekładnika, wynoszącym ok. 10 µV. Dla przykładowego przekładnika CR 1-55 o współczynniku przetwarzania
1 mV/A, napięcie szumów odpowiada prądowi równemu 10 mA. Dla przekładnika CR 6-55, o współczynniku
przetwarzania 6 mV/A, granicą będzie prąd 1.7 mA. Rzeczywista minimalna wartość prądu jest dodatkowo
ograniczona przez zakłócenia indukujące się w przewodach łączących przekładnik z układem pomiarowym i jest
około 10 razy wyższa.
Górna granica mierzonych prądów wynika z mocy wydzielającej się w przekładniku oraz z dopuszczalnego
napięcia na zaciskach wyjściowych. Maksymalne dopuszczalne napięcie wynosi 250 V i dla przekładnika
CR 1-55 ogranicza to mierzony prąd do 250 kA. Ponieważ przekładnik ma niezerową rezystancję wewnętrzną, w
przypadku zwarcia wyprowadzeń, wydziela się w nim moc, która powoduje nagrzewania się przekładnika. Dla
przykładowego przekładnika CR 1-55 jednosekundowa maksymalna moc jest równa 25 W. Przy rezystancji
wewnętrznej ok. 880 Ω moc ta odpowiada prądowi równemu 150 kA.
Reasumując, zakres liniowego pomiaru prądu dla przekładnika CR 1-55 wynosi od ok. 60 mA do 150 kA.
Na rysunkach 6.1 i 6.2 pokazane są zakresy prądów dla wybranych przekładników przy częstotliwości
50 i 60 Hz.
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Rys. 6.1 Charakterystyka zależności napięcia wyjściowego U od prądu I dla 50 Hz.

Rys. 6.2 Charakterystyka zależności napięcia wyjściowego U od prądu I dla 60 Hz.
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Pasmo pomiarowe przekładnika prądowego jest związane z jego schematem zastępczym RLC. Zakres liniowy
obejmuje pasmo od 1 Hz do około 10 kHz. Przykładowy przekładnik CR 1-55 w tym zakresie częstotliwości ma
nierównomierność charakterystyki <0.01 dB. Częstotliwość rezonansowa przekładnika wynosi ok. 130 kHz.
Na rysunku 6.3 pokazana jest charakterystyka częstotliwościowa przykładowych przekładników.
Ponieważ napięcie wyjściowe przekładnika jest proporcjonalne do pochodnej prądu, współczynnik
przetwarzania jest liniowo zależny od częstotliwości. W związku z tym dla każdego przekładnika dla różnych
częstotliwości współczynnik przetwarzania można wyliczyć ze wzoru:
𝐒(f) = 𝐒(50)
gdzie:
S(f)
S(50)
f

𝐟
𝟓𝟎

- współczynnik przetwarzania dla danej częstotliwości
- współczynnik przetwarzania dla 50 Hz
- dana częstotliwość

Przykład
Przekładnik CR 1-55 dla 50 Hz ma współczynnika przetwarzania 1,046 mv/A. Wartość współczynnika
przetwarzania dla sieci 60Hz wyniesie: 1,046 x 1.2 = 1,255 [mv/A].

Rys. 6.3 Charakterystyka zależności współczynnika przetwarzania S (czułości) od częstotliwości f prądu.

Strona 12 z 18

IU_CR_CRR_MANUAL_02i05

4.2.3.

Wpływ temperatury otoczenia

Ponieważ uzwojenia przekładników prądowych wykonane są z cienkiej warstwy miedzi, podlegają fizycznej
zależności rezystancji miedzi od temperatury*. Podczas pomiarów wymagających dużej precyzji, należy
uwzględnić współczynnik temperaturowy miedzi, wynoszący:

α = 3.9 x 10-3

[1/K]

Wzór na obliczenie rezystancji własnej przekładnika dla danej temperatury przedstawia się następująco:

Rc(t) = Rc(25) (1 + α * (T- 25))
gdzie:
Rc(25)
T

- rezystancja przekładnika w temp. 25°C
- temperatura pracy przekładnika

1 400

1 200

1 000

R[Ω]

800

600

400

200

A
B

0
-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

T [°C]
Rys. 6.4 Charakterystyka zależności rezystancji od temperatury dla przykładowych
przekładników A - CR 1-55 i B - CR 1-55-T.
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W przeciętnych warunkach eksploatacyjnych błąd wynikający z wpływu temperatury nie wpływa znacząco
na wyniki. Np. dla CR 1-55 dla zakresu temp. 20..50°C błąd wyniesie +0.04..-0.18%
Dla zastosowań wymagających dużej dokładności lub pracy przekładników w ekstremalnie różnych
temperaturach, opracowana została seria przekładników prądowych z termokompensacją, w których zmiany
rezystancji w pełnym zakresie temperatur pracy są zminimalizowane do poziomu 0.1..0.2%. Przekładniki
termokompensowane oznaczane są literą T na końcu, np. CR 1-55-T. skuteczność termokompensacji pokazana
jest na rysunku 6.4. i dla pełnego zakresu temperatur wynosi ±0.06% a dla zakresu temp. 20..50°C błąd
wyniesie -0.01..+0.02%.

1,00%
0,90%
0,80%
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
-0,10%
-0,20%
-0,30%
-0,40%
-0,50%
-0,60%

A

-0,70%
-0,80%

B

-0,90%
-1,00%
-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

T [°C]
Rys. 6.5 Charakterystyka zależności błędu pomiarowego od temperatury dla przykładowych
przekładników A - CR 1-55 i B - CR 1-55-T. (dla obciążenia Ro 47 kΩ)

Wpływ temperatury na rezystancję przekładnika dotyczy wszystkich przekładników, również
nawijanych, niezależnie od technologii wykonania i producenta.
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5.

Parametry techniczne
Obwód wejściowy / wyjściowy
~24 V
~150 V
250 V
~2 kV
50 / 60 Hz
1Hz … 20 kHz
0,5; 0,2; 0,1

Napięcie maksymalne ciągłe na zaciskach urządzenia
Napięcie maksymalne chwilowe na zaciskach urządzenia
Napięcie maksymalne niepowtarzalne na zaciskach urządzenia
Napięcie probiercze wytrzymałości elektrycznej
Częstotliwość znamionowa
Częstotliwości pracy
Klasa dokładności (3 wersje)

Należy tak dobrać warunki pracy przekładnika (prąd, współczynnik. przetwarzania), aby podczas
normalnej pracy napięcie wyjściowe przekładnika nie przekraczało napięcia bezpiecznego ~ 24 V

Złącza
Zaciskowe
Śrubowe
Typ przewodu

SPTA1/2-3,5
M3
skrętka ekranowana 2 x 0,2...1,5mm2
Np. Belden 9501

Wykaz norm
Nr. normy
PN-EN 61869-1:2009
IEC 61869-6:2016-04 - ED 1.0
IEC 61869-10

Tytuł normy
Wymagania ogólne dla przekładników pomiarowych małej mocy
Dodatkowe wymagania ogólne dla przekładników pomiarowych małej mocy
Dodatkowe wymagania dla biernych przekładników prądowych małej mocy

Warunki środowiskowe
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotność powietrza
Klasa izolacji po zainstalowaniu
Kategoria instalacji
Klasa środowiska przemysłowego
Stopień zanieczyszczenia

-40˚C … +85 ˚C
-55˚C … +90 ˚C
brak kondensacji pary wodnej
i osadzania się szronu
1
III
B
2

Stopień ochrony
Stopień ochrony obudowy
Stopień ochrony - złącze śrubowe
Stopień ochrony – złącze zaciskowe

IP 68
IP 00
IP 40

Odporność mechaniczna
Próba wytrzymałości i odporności na wibracje sinusoidalne
Próba wytrzymałości i odporności na udary pojedyncze i wielokrotne

IU_CR_CRR_MANUAL_02i05

PN-EN 60255-21-1:1999
PN-EN 60255-21-2:2000

Klasa 1
Klasa 1
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Parametry elektryczne
W tabeli 5.2.1 pokazane są przykładowe parametry elektryczne przekładników prądowych. Przekładniki zostały
przedstawione w kolejności wynikające z współczynnika przetwarzania S (czułości).

Tab. 5.2.1. Przykładowe parametry elektryczne wybranych przekładników prądowych CR / CRR
S
Typ

[ mV/A ]

Zakres
pomiarowy

ID

Ith

Rc

Ro

[ kA ]

[ kA ]

[Ω]

[ kΩ ]

50 Hz
0,52
0,52
1,05
1,05
2,10
2,10
3,18
3,18
6.34
6.34

60 Hz
0,62
0,62
1,26
1,26
2,52
2,52
3,82
3,82
7,60
7,60

min. … maks.
0,2 A … 200 kA
48
300
0,2 A … 200 kA
48
100
0,1 A … 150 kA
24
150
0,1 A … 150 kA
24
150
50 mA … 75 kA
12
75
50 mA … 75 kA
12
75
30 mA … 50 kA
8
50
30 mA … 50 kA
8
50
15 mA … 25 kA
4
25
15 mA … 25 kA
4
25
Przekładniki rozłączalne

1,05
1,05
3,18
3,18

1,26
1,26
3,82
3,82

0,1 A … 150 kA
0,1 A … 150 kA
30 mA … 50 kA
30 mA … 50 kA

24
24
8
8

150
150
50
50

-40°C
330
540
660
1075
1320
2190
1475
2350
2950
4870

25°C
440
550
880
1100
1760
2240
1970
2450
3950
4990

85°C
540
570
1080
1140
2200
2280
2425
2540
4850
5120

≥ 30
≥ 30
≥ 30
≥ 30
≥ 40
≥ 40
≥ 40
≥ 40
≥ 40
≥ 40

660
1075
1475
2350

880
1100
1970
2450

1080
1140
2425
2540

≥ 30
≥ 30
≥ 40
≥ 40

S - współczynnik przetwarzania (czułość) dla sieci 50Hz i 60 Hz
Zakres pomiarowy – w podanym zakresie klasa dokładności przekładnika wynosi ≤0,5%
ID - maksymalny prąd trwały
Ith - maksymalny prąd chwilowy (≤1 s)
Rc – rezystancja własna przekładnika (25°C)
Ro – zalecana rezystancja obciążenia

Aktualny wykaz oferowanych przekładników jest dostępny na stronie
energetyka.itr.org.pl
Szczegółowe dane przekładników zawarte są w ich specyfikacji.
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6.

Uwagi producenta
Konserwacja, przeglądy, naprawy

Producent zaleca, żeby urządzenie było sprawdzane w zakresie poprawności działania:
a) każdorazowo - podczas oddawania do ruchu,
b) nie rzadziej jak raz na rok – w instalacjach górniczych przodkowych,
c) nie rzadziej jak na 5 lat – w instalacjach innych niż przodkowe.
Należy wykonać również czynności sprawdzające wynikające z przepisów branżowych.

Przechowywanie i transport

Urządzenia są pakowane w opakowania transportowe, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
w czasie transportu i przechowywania.
Urządzenia powinny być przechowywane w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach
zamkniętych, wolnych od drgań i bezpośrednich wpływów atmosferycznych, suchych, przewiewnych,
wolnych od szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczającego powietrza nie powinna być niższa od –55°C
i wyższa od +90°C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 90%. W przypadku przechowywania
przekładników w niskiej temperaturze, należy zwrócić uwagę, czy na przekładniku nie nastąpiła kondensacja
pary wodnej.

Utylizacja

Urządzenia zostały wyprodukowane w przeważającej części z materiałów, które mogą zostać ponownie
przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Urządzenia wycofane z użycia
mogą zostać odebrane w celu powtórnego przetworzenia pod warunkiem, że jego stan odpowiada
normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zregenerowane, zostaną usunięte w sposób
przyjazny dla środowiska.

Gwarancja i serwis

Wyrób jest objęty 36 -miesięczną gwarancją. Jeżeli sprzedaż poprzedzona była umową podpisaną przez
Kupującego i Sprzedającego, obowiązują postanowienia tej umowy. Gwarancja obejmuje bezpłatne
usunięcie wad ujawnionych podczas użytkowania przy zachowaniu warunków określonych w karcie
gwarancyjnej. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie energetyka.itr.org.pl w „Ogólnych
Warunkach Sprzedaży produktów „ITR Energetyka””.
• Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży.
• Gwarancja ulega przedłużeniu o okres przebywania wyrobu w naprawie.
• Nieuprawnione ingerencje w wyrób powodują utratę gwarancji.
• Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z niewłaściwej eksploatacji wyrobu.
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7.

Kontakt

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Centrum Teleinformatyki i Elektroniki
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
tel./faks: + 48 22 590 73 91
e-mail: energetyka@itr.org.pl
www: energetyka.itr.org.pl
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