PRZEK ADNIKI PR DOWE
typu CTR

Cech

charakterystyczn

przek adników pr dowych przepustowych typu CTR jest to,

e ich rdzenie

umieszczone s w aluminiowej obudowie. W zale no ci od wykonania izolacj g ówn przek adnika stanowi
tuleja izolacyjna (w aparatach niskonapi ciowych) lub izolator przepustowy sterowany (w aparatach
redniego napi cia).
Przek adniki CTR znajduj

bardzo szerokie zastosowanie: pocz wszy od szynoprzewodów odczepowych

(niewielkie przek adniki z torem pr dowym sworzniowym i pr dzie pierwotnym rz du 100A), a sko czywszy
na wyprowadzeniach mocy i punktach gwiazdowych generatorów (du e aparaty z izolatorami przepustowymi
o rednicy wewn trznej 300 mm i wi kszej). Ze wzgl du bowiem na swoj
pozwalaj na du

konstrukcj

przek adniki CTR

swobod w stosowaniu ich praktycznie w ka dej aplikacji.

Uzwojenie pierwotne mo e stanowi

pr t miedziany o przekroju okr

ym, zako czony srebrzonymi

zaciskami. Mo liwe jest wykonanie zacisków o d ugo ci, wielko ci oraz rodzaju (np. p askie, gwintowane)
dok adnie dostosowanych do potrzeb Odbiorcy. Aparat mo e by

wykonany równie

jako przepustowy

i wówczas uzwojenie pierwotne przek adnika stanowi tor pr dowy szynoprzewodu lub oszynowanie
rozdzielnicy.
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Przyk adowy rysunek gabarytowy przek adnika CTR.

Dane techniczne przek adników CTR.
najwy sze dopuszczalne napi cie urz dzenia ....................................................... 0.72/7.2/12/17.5/24 kV
znamionowe napi cie krótkotrwa e o cz stotliwo ci sieciowej ......................................... 3/20/28/38/50 kV
znamionowe napi cie probiercze udarowe piorunowe ...................................................... 60/75/95/125 kV
cz stotliwo

znamionowa ................................................................................................................. 50 Hz

znamionowy pr d pierwotny IPn ........................................................................................... 100

10 000 A

znamionowy krótkotrwa y pr d cieplny Ith1s ....................................................................................... 100 kA
znamionowy pr d dynamiczny Idyn .................................................................................................... 250 kA
ilo

rdzeni ............................................................................................................................................ do 4

znamionowe pr dy wtórne ISn .............................................................................. 1 A lub 5 A lub u amkowe
moce znamionowe rdzeni Sn ....................................................................................................... 5

90 VA

klasy dok adno ci ............................................................................................................. 0.2, 0.5, 5P, 10P
wspó czynniki bezpiecze stwa przyrz du (FS) .............................................................................. 5, 10, 15
wspó czynniki graniczne dok adno ci ...........................................................................................10, 20, 50
temperatura otaczaj cego powietrza ....................................................................................... –25

65 C

spe nione wymagania norm .................................................................................... PN-EN 60044-1:2000

NOTATKI:

