CT50 | Proudový transformátor

Max. proud:

CT50
50 A

Výstupní proud:

16.66 mA

Převodní poměr:

3000:1

Přesnost:

Frekvence:

• Je vhodný především pro plynoměry, které podporují magnetické snímání.
• Snímač senzoru je lepením připevněn nad poslední číslo jednotkového
ciferníku měřila.
• Senzor je zapojen na vnitřní svorce převodníku RFTM-1.

Technické parametry
Napájecí napětí:
Spotřeba:

1%

Izolační pevnost, Feritové
jádro / sekundární vinutí:

• Magnetický senzor snímá pulz, který vytvoří každým otočením magnet
umístěný na jednotkovém ciferníku.

2000 V AC / 1 min
50 - 60 Hz

Perioda snímání:

100ms

Citlivost detekce sepnutí

-15 až 60 °C

Citlivost detekce rozepnutí

Skladovací teplota:

-30 až 90 °C

(výstup->H):

UL 94 - V0

vodiče:
Rozměry (š x v x h) /

Hystereze:
Pracovní teplota:

Max. průměr průchozího
16 mm
31 x 46 x 32 mm /

7uA *
max. 3mA

Pracovní teplota:
Třída hořlavosti:

1.6 až 3.6V

Zatížení výstupu:

(výstup L):

Další údaje

MS

±(2.3 .. 4.7)mT
±(0.9 .. 3.8)mT
1mT
-40 až 80 °C

Další údaje
Průměr připojovacího vodiče:

max. 3.5 mm

délka kabelu:

1m

Délka vodiče:

1.5 m

Hmotnost:

86 g

Krytí:

IP20

WS | Magnetický senzor pro vodoměr

LS | LED senzor

• LED senzor snímá impulzy LED na měřidle, který blikáním indikuje spotřebu.
• Je vhodný především pro elektroměry, které podporují snímání impulzů
LED diody (LED na elektroměru je označena “imp”).
• Snímač senzoru je lepením připevněn nad LED diodu měřidla signalizujícího indikaci spotřeby.
• Senzor je zapojen na vnitřní svorce převodníku RFTM-1.

Technické parametry
Napájecí napětí:

LS
2.5 až 3.7V

Minimální spotřeba
(idle režim):

• Magnetický senzor snímá pulz, který vytvoří každým otočením magnet
umístěný na jednotkovém ciferníku vodoměru.
• Je vhodný především pro vodoměry, které podporují magnetické snímání.
• Snímač senzoru je lepením připevněn nad kruhový jednotkový ciferník
měřidla (snímací ciferník je odlišný od ostatních ukazatelů, např. bílé
kolečko s šipkou).
• Senzor je zapojen na vnitřní svorce převodníku RFTM-1.

Technické parametry
Napájecí napětí:
Spotřeba:

0.5uA *

Zatížení výstupu:

WS
1.65 až 5.5V
1.5uA *
max. 150uA

Citlivost detekce sepnutí:

±(0.3 až 1.1)mT

(pulzy 100Hz):

max. 2uA *

Citlivost detekce rozepnutí:

±(0.2 až 0.9)mT

Pracovní teplota:

-20 až 50 °C

Hystereze:

Maximální spotřeba

Další údaje
Průměr připojovacího vodiče:

Pracovní teplota:
max. 3.5 mm

0.2mT
-40 až 80 °C

Další údaje
max. 3.5 mm

Délka vodiče:

1.5 m

Průměr připojovacího vodiče:

Krytí:

IP20

Délka vodiče:

1.5 m

Krytí:

IP20

Senzor LS reaguje pouze na světelné pulzy, tj. není schopno detekovat statický
stav LED.

* Měřeno při 3V, bez zatížení výstupu.

Měření energií

• Proudový transformátor - CT50 má otevírací kleštičky, které je možné otevřít i zavřít. Toto konstrukční provedení umožňuje proudový transformátor umístit na stávající vodič měřeného okruhu, nejčastěji na hlavní přívod
u elektroměru.

Technické parametry
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MS | Magnetický senzor

