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Smart PTD transformátor proudu  
s děleným jádrem

1/  ÚČEL A POUŽITÍ

Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem se instaluje na izolované vodiče nn sítí. 
V sítích vn jej lze instalovat jen na izolované žíly vn kabelu, jejichž izolace zajistí požadova-
nou izolační bariéru, přičemž je nutné jej instalovat v místech s dostatečnými povrchovými 
i vzdušnými vzdálenostmi od živých částí.

Transformátor Smart PTD se vyznačuje izolací, která v provozním stavu transformátoru 
splňuje požadavky měřicí kategorie CAT IV / 300 V a je konstruován v bezpečnostní třídě 
II. Lze jej snadno instalovat do již provozovaných nn rozvaděčů bez nutnosti jejich mecha-
nických úprav. Je vhodný jako snímač střídavých proudů pro moderní nízko příkonové 
měřící systémy. Proudový výstup přístrojového transformátoru proudu Smart PTD lze i při 
provozu rozpojit.
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2/  ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Jmenovitý primární proud Ijm prim:  200 A, 400 A, 600 A, 900 A1)

Jmenovitý sekundární proud Ijm sec: 20 mA

Jmenovitý kmitočet: 50 Hz

Chyba převodu ε:  0,5 % Ijm, 

 0,2 % Ijm, vodič s měřeným proudem  
 blízko úchytek
Chyba úhlu ∆φ: 1,5 ° pro I ≥ 0,1 Ijm prim

Třída přesnosti:  0,5S (ČSN EN 61869-2) 

Jmenovité odporové břemeno: 50 Ω

Max. hodnota odporového břemene:  100 Ω

Měřící rozsah: 0 až 1,2 Ijm prim

Nadproudové číslo: FS2

Maximální trvalý tepelný proud 
 při jmenovitém břemeni: 2 × Ijm prim pro Ijm prim ≤ 600 A,

 1,5 × Ijm prim pro Ijm prim = 900 A,

Výstup Smart transformátoru lze i při provozu rozpojit.

Měřicí kategorie: CAT IV / 300 Vef

Frekvenční rozsah: 40 Hz až 60 Hz 2)

Jmenovitý krátkodobý tepelný proud Ith:  15 kA, t = 1 s

Vnější rozměry transformátoru: 118 / 110 × 112 × 23 mm

Rozměry okénka transformátoru: 68 × 68 mm

Minimální průřez měřicích vodičů: 0,75 mm2 

Max. průměr měřicích vodičů s izolací: 2,5 mm

1) Smart transformátor PTD lze dodat s Ijm prim 100 A, 300 A, 500 A 
2) Smart transformátor není určen pro instalaci do nn sítí s vyšší jmenovitou hodnotou  
kmitočtu.
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Provozní podmínky

Teplota okolí: - 25 °C až 55 °C

Nadmořská výška: do 2000 m

Stupeň mechanické ochrany krytem: IK08

Stupeň znečištění: 2

Stupeň krytí: IP20

Průměrná hodnota relativní vlhkosti v průběhu 24 hod nepřekročí 95 %.

POZOR!

 1. Při instalaci na hladině vn pozor na bezpečné povrchové a vzdušné  
  vzdálenosti, viz tab. 1.

2. Použití Smart transformátoru PTD jiným způsobem než je výrobcem ur-
čeno – může být ochrana poskytovaná Smart transformátorem narušena.

3/ POPIS KONSTRUKCE

Smart transformátor proudu PTD má dělené magnetické jádro čtvercového tvaru se sy-
metrickým snímáním magnetického pole měřeného vodiče. Na svém výstupu je opatřen 
prvky, které omezují maximální výstupní napětí i při trvalém rozpojení výstupního ob-
vodu. 

Smart transformátor PTD se skládá ze základní části s úchytkami a zásuvné části, obě 
části jsou popsány shodnými výrobními čísly a pro jejich sestavení jsou na každé straně 
základní části praporky se západkou. Profilovaný tvar zásuvné části umožňuje její zasu-
nutí do základní části pouze definovaným způsobem, přičemž popisy základní i zásuvné 
části jsou umístěny na stejné straně PTD. Pro připevnění na izolovaný vodič, jímž pro-
téká měřený proud, slouží dvě úchytky, kterými se provlékají vázací pásky. Kontakty 
a další kovové části svorkovnice jsou překryty úhlovou krytkou, která je k základní části 
transformátoru přišroubována dvěma šrouby. Smart transformátor PTD má na základní 
části kromě označení typu a výrobního čísla i informace o proudovém převodu, měřicí 
kategorii CAT IV / 300 V, znak zdvojené izolace. Na boku základní části je šipkou vyzna-
čen kladný směr toku měřeného proudu a označení sekundárních svorek, k – začátek, 
l – konec sekundárního vinutí a  pro připojení svorky l k zemi. Při objednání trojice 
Smart transformátorů PTD jsou v šipkách jednotlivých transformátorů, které ukazují 
kladný směr měřeného proudu, vyznačeny číslicemi první, druhá a třetí měřená fáze.
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4/ UPOZORNĚNÍ

Význam symbolů použitých v uživatelské příručce proudového transformátoru 
Smart PTD:

Poznámka v dokumentaci / Výstraha, riziko nebezpečí

Nenasazujte okolo neizolovaných nebezpečných živých vodičů, které mo-
hou způsobit úraz elektrickým proudem, popálení nebo obloukový výboj.

CAT IV Kategorie přepětí, charakterizující stav přechodného přepětí. Obecně 
distribuční nn síť od transformační stanice po pojistky u elektroměru.
Bezpečnostní třída II, dvojitá nebo zesílená izolace

Svorka určená k případnému přizemněn sekundárního měřicího obvodu

IP kód Stupeň ochrany krytem
Výrobek je určen k recyklaci a pro sběrná místa

Prohlášení o shodě – Evropské společenství

5/ POSTUP INSTALACE

V obvodech nn a vn lze instalaci Smart transformátoru PTD provádět pouze v bezna-
pěťovém stavu. Smart transformátor PTD se instaluje vždy jen na izolované žíly vn 
kabelů při dodržení povrchových a vzdušných vzdáleností od živých částí.
Instalaci Smart transformátoru PTD smí provádět pouze kvalifikované osoby vybavené 
prostředky osobní ochrany proti úrazu elektrickým proudem vyškolené pro poskytnutí 
první pomoci.
Transformátor SMART PTD lze instalovat jen do vnitřních prostor.

1. Zasunutím šroubováku mezi západku praporku a zásuvnou část transformátoru na 
jedné a druhé straně se postupně vyjme zásuvná část transformátoru z části základní, 
viz obr. 1.

2. Základní část transformátoru PTD, s případně označeným číslem fáze, se na vodič 
s měřeným proudem umístí tak, aby šipka na transformátoru ukazovala směr toku 
proudu.
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3. Základní část transformátoru PTD se k vodiči s měřeným proudem připevní pomocí 
dvou stahovacích pásků, viz obr. 2.

4. Na svorky k a l transformátoru PTD se ve správném směru připojí proudový obvod 
měřicího zařízení. Třetí svorka označená  je určena k přizemnění sekundární-
ho vinutí proudového transformátoru Smart PTD, pokud to zapojení navazujícího 
proudového obvodu umožňuje. Minimální průřez připojovaných vodičů se z mecha-
nických důvodů doporučuje 0,75 mm2, maximálním průměr vodiče včetně izolace 
je 2,5 mm, viz obr. 3.

5. Připojené vodiče proudového obvodu a zemnění zapojené do svorkovnice se překryjí 
úhlovou krytkou, která se k základní části přišroubuje dvěma šrouby. 

6. Před zasunutím zásuvné části do základní části transformátoru PTD se zkontroluje 
čistota dosedacích ploch obou částí jádra, případně se plochy vyčistí.

7. Do základní části transformátoru se zasune odnímatelná část. Úplné zasunutí je 
nutné pro správné měření.

Pozor!

Při instalaci Smart transformátoru PTD na hladině vn musí být splněny bezpečné povr-
chové i vzdušné vzdálenosti napěťové hladiny na kterou se transformátor PTD instaluje, 
viz tab. č. 1.

Jako výstupní vodiče při měření na hladině nn je třeba použít vodiče s minimál-
ním průřezem 0,75 mm2, které mají izolaci odpovídající dvojité nebo zesílené izo-
lace pro napětí 300 V.

Tab. č. 1: Minimální povrchové a vzdušné vzdálenosti pro hladiny vn

Ujm (kV) 7,2 12 25 38,5

Lmin (mm) 100 130 210 320

• Smart transformátor PTD lze instalovat i na stíněné vodiče. Z důvodu měření jen 
proudu tekoucího měřeným vodičem, je v tomto případě nutné protáhnout uzemňo-
vací vodič kovového stínění zpět okénkem transformátoru PTD a pak jej uzemnit. 
Tak se zajistí vynulování případných proudů protékajících stíněním.
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Obr. 1: Vyjmutí odnímatelné části transformátoru
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Obr. 2: Připevnění Smart transformátoru k vodiči s měřeným proudem

Obr. 3: Zapojení vodičů měřicího obvodu do svorek Smart transformátoru 
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6/ SEZNAM KOMPONENT TRANSFORMÁTORU SMART PTD

- Sestavený transformátor Smart PTD s úhlovou krytkou, skládající se ze dvou částí 
označených shodným výrobním číslem.

- 2 ks upínacích reverzibilních stahovacích pásků, 300 × 7,6 mm typu HV300.

7/  ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ

V objednávce je nutné uvést:

- počet objednávaných kusů případně trojic kusů transformátorů Smart PTD s čísel-
ným označením,

- požadovaná jmenovitá hodnota primárního proudu.

8/ VÝROBCE 

MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a. s.
664 31 Česká 390, Česká republika
tel. +420 545 214 988
e-mail: mega@e-mega.cz
web: http://www.e-mega.cz
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Sestavení jádra Smart PTD



Uvolnění jádra Smart PTD

3–5 mm45–90 °



Postup sestavení a uvolnění jádra Smart PTD

SMART PTD transformátor 
proudu s děleným jádrem


