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Przekaünik rÛønicowoprπdowy LRE-
-A jest zabudowany w obudowie
o szerokoúci trzech modu≥Ûw (sze-

rokoúÊ modu≥u 17,5 mm). Przekaüniki
LRE sπ dwucz≥onowe:
ï I cz≥on ñ modu≥ wykonawczy (rys. 1),
ï II cz≥on ñ toroidalny przek≥adnik prπdo-

wy ñ transformator Ferrantiego (rys. 2).

Szeroki zakres nastaw umoøliwia ≥atwy
wybÛr wartoúci rÛønicowego prπdu zadzia-
≥ania, aby w przypadku doziemienia w ob-
wodzie wartoúÊ napiÍcia dotykowego nie
przekroczy≥a 50 V. Przekaüniki LRE
wspÛ≥pracujπ z dowolnym wy≥πcznikiem
np. EB2, roz≥πcznikiem ED2 produkcji
ETI Polam lub z dowolnym stycznikiem

CEMÖ (takøe produkcji ETI Polam).
Umoøliwia to rÛwnieø uzyskanie selek-
tywnoúci zadzia≥ania tam, gdzie wiÍcej
przekaünikÛw ziemnozwarciowych lub
wy≥πcznikÛw rÛønicowoprπdowych zosta-
≥o zainstalowanych na tej samej linii. Apa-
raty u≥atwiajπ rÛwnieø modyfikacjÍ pozio-
mu zabezpieczeÒ przy rozbudowie instala-
cji elektrycznej. Przekaünik moøe byÊ za-
instalowany w kaødej sieci z wyjπtkiem
uk≥adu TNC za przekaünikiem.

Podstawowe 
funkcje

Cechπ charakterystycznπ przekaünika
jest ciπg≥a kontrola obwodu przek≥adnik
ñ przekaünik. Przerwa w tym obwodzie
spowoduje natychmiastowe zadzia≥anie
zabezpieczenia. Pozwoli to wykryÊ ano-
malie poza okresowymi kontrolami doko-
nywanymi przy pomocy przycisku TEST.
Zabezpieczenie posiada zamontowane fil-
try w obwodach wejúciowych, co prak-
tycznie zabezpiecza przed wp≥ywem za-
k≥ÛceÒ zewnÍtrznych, takich jak prπdy pul-
sujπce ze sk≥adowymi sta≥ymi.

Przekaünik LRE-A oferuje funkcje au-
tomatycznego lub rÍcznego resetu w zaleø-
noúci od po≥oøenia regulatora nastaw (pkt.
3, rys. 1). Posiada przezroczystπ os≥onÍ
czo≥owπ dla ochrony nastaw. Dopuszczona
jest rÛwnieø moøliwoúÊ zdalnego testu.

Aparat moøe byÊ instalowany z dowol-
nymi przek≥adnikami CTE-.. (o úrednicy
wewnÍtrznej od 35 do 210 mm) znajdujπ-
cymi siÍ w ofercie ETI Polam.
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Przekaźniki
różnicowoprądowe LRE
z przekładnikami toroidalnymi 
Roman Kłopocki

Podczas tegorocznych targÛw Energetab 2009 firma ETI Polam z Pu≥tuska zaprezentowa≥a no-
we przekaüniki rÛønicowoprπdowe LRE-A oraz LRE-B. Wy≥πczniki, roz≥πczniki mocy oraz stycz-
niki zajmujπ w rozdzielnicach wúrÛd innych aparatÛw ≥πczeniowych waøne miejsce. Ich funk-
cjonalnoúÊ moøna rozszerzyÊ poprzez zastosowanie do ich sterowania przekaünikÛw rÛønico-
woprπdowych LRE, jako dodatkowej ochrony przed dotykiem poúrednim lub bezpoúrednim.

Rys. 1. Przekaønik rÛønicowoprπdowy LRE-A: 1 ñ regulacja prπdu Iƒ zadzia≥ania, 2 ñ regulacja czasu
zadzia≥ania, 3 ñ programowanie nastaw, 4 ñ TEST, 5 ñ RESET, 6 ñ obecnoúÊ zasilania pomocniczego,
7 ñ sygnalizacja zadzia≥ania przekaünika, 8 ñ zaciski zasilania pomocniczego, 9 ñ zaciski wyjúciowe
(do wy≥πcznika lub stycznika), 10 ñ zaciski przek≥adnika CTE



Zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe

Zasada dzia≥ania zabezpieczenia ziem-
nozwarciowego oparta jest na fakcie, iø
wektorowa suma prπdÛw fazowych w kon-
trolowanej linii nie jest rÛwna zero, gdy
wystÍpuje prπd doziemienia ñ rÛønicowy
IΔ. Prπdy rÛønicowe mogπ powodowaÊ
wystπpienie napiÍcia dotykowego o war-
toúci 50 V, a ta wielkoúÊ uznawana jest za
granicznπ, bezpiecznπ. Niestety, rÛøne to-
pologie sieci i rÛøne wartoúci jej pojemno-
úci powodujπ, øe prπdy rÛønicowe mogπ
siÍ znacznie rÛøniÊ od siebie. Przekaüniki
rÛønicowoprπdowe firmy ETI Polam cha-
rakteryzujπ siÍ bardzo szerokim zakresem
nastaw prπdÛw zadzia≥ania (od 25 mA do
25 A, a nawet 250 A). U≥atwia to podjÍcie
decyzji o wyborze typu przekaünika, po-
niewaø szerokie zakresy nastaw umoøli-
wiajπ dopasowanie siÍ do konkretnych wa-
runkÛw pracy w zabezpieczonym obwo-
dzie. OprÛcz nastawy prπdu, uøytkownik

moøe dokonaÊ teø wyboru nastawy cza-
su. I tutaj rÛwnieø jest do dyspozycji za-
kres od 0,02 do 5 sekund, co znacznie u≥a-
twia ustawienie w≥aúciwej selektywnoúci
zadzia≥ania.

DostÍpny jest przycisk testu pozwalajπ-
cy na okresowπ kontrolÍ poprawnoúci
funkcjonowania samego przekaünika.
W niektÛrych wykonaniach test ten moøna
wykonywaÊ zdalnie. RÛwnieø przycisk
RESET zosta≥ umieszczony na przedniej
czÍúci panelu w kaødej z wersji przekaüni-
ka, przy czym RESET moøe byÊ ustawio-
ny jako automatyczny.

Biorπc pod uwagÍ fakt, iø úrednice kabli
kontrolowanych linii mogπ rÛøniÊ siÍ
znacznie, dostÍpne sπ przek≥adniki toro-
idalne (rys. 2) o úrednicach wewnÍtrznych
od 35 do 210 mm. Tam, gdzie nie jest
moøliwe zainstalowanie przek≥adnika
o cewce sta≥ej, moøna wykorzystaÊ prze-
k≥adniki z cewkami z dzielonym rdzeniem.
Filtry w obwodach wejúciowych pozwala-
jπ uniezaleøniÊ siÍ od zak≥ÛceÒ, zaú same
przekaüniki pracujπ poprawnie nie tylko
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Rys. 2. Przek≥adnik prπdowy ñ transformator Ferrantiego CTE

Tabela 1. Parametry techniczne przekaünika rÛønicowoprπdowego LRE

Zasilanie pomocnicze AC/DC 24˜48 V, AC/DC 110 V, AC 230 - 400 V ± 20%

CzÍstotliwoúÊ 50-60Hz

Maksymalny pobÛr mocy 3 VA

Zakres nastaw prπdowych IΔΔN 0,025˜0,25A K=0,1 - 0,25˜2,5A K=1 - 2,5˜25A K=10 25˜250A*

Zakres nastawy czasu zadzia≥ania t 0,02 ˜ 0,5 s K=1 - 0,2 ˜ 5 s K=10

Wyjúcie: 1 styk prze≥πczny 5A 250V

Temperatura pracy -10 + 60oC

Temperatura sk≥adowania -20 + 80oC

WilgotnoúÊ wzglÍdna <90%

Wytrzyma≥oúÊ impulsowa izolacji 2,5 kV przez 60 s

Normy CEI 41-1 - PN-IEC 60255 - VDE 0664

KompatybilnoúÊ elektromagnetyczna EN 50081-1, EN 50082-2

Zaciski Z≥πcze zaciskowe do przewodÛw max. 2,5 mm2

Montaø Na szynie TH35

StopieÒ ochrony IP-20

* - przez zewnÍtrzny dzielnik
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przy prπdach sinusoidalnych, lecz rÛwnieø
pulsujπcych, jak i pulsujπcych ze sk≥ado-
wπ sta≥π. NiektÛre z przekaünikÛw mogπ
pracowaÊ w trybie Fail Safe (przekaünik
normalnie pobudzony), co umoøliwi jego
zadzia≥anie w przypadku uszkodzenia, ze-
rwania po≥πczenia z przek≥adnikiem lub
utraty zasilania pomocniczego. Jednym
s≥owem sieÊ nie bÍdzie pracowaÊ bez
ochrony. Podstawowe parametry technicz-
ne przekaünika rÛønicowoprπdowego LRE
podano w tabeli nr. 1

Przek≥adniki prπdowe

Toroidalne przek≥adniki prπdowe CTE..
(rys. 2) umoøliwiajπ wykrycie prπdÛw rÛø-
nicowych sp≥ywajπcych w kierunku ziemi.
Przek≥adniki sπ zaprojektowane do wspÛ≥-

pracy z przekaünikami rÛønicowoprπdo-
wymi serii LREÖ Przek≥adnik prπdowy
musi byÊ zainstalowany na poczπtku linii
lub obciπøenia dla ochrony lub nadzoru
wszystkich czynnych przewodÛw (fazo-
wych i neutralnego) w sieci jedno- lub trÛj-
fazowej. Urzπdzenie odczytuje wektorowπ
sumÍ prπdÛw w celu przeniesienia na
uzwojenie wtÛrne cewki sygna≥u odpowia-
dajπcego prπdowi up≥ywu. Dla prawid≥o-
wego zastosowania przek≥adnika CTEÖ
naleøy zapoznaÊ siÍ ze specyfikπ zjawisk
obejmujπcych wykrywanie prπdÛw rÛøni-
cowych.

Przek≥adniki prπdowe CTEÖ sπ zbudo-
wane na rdzeniu z blach stalowych o do-
brej przenikalnoúci magnetycznej umoøli-
wiajπcej odczyt prπdÛw o bardzo ma≥ej
wartoúci. Na rdzeniu nawiniÍte sπ dwa

uzwojenia: jedno dla odczytu sygna≥u po-
chodzπcego od prπdu rÛønicowego, zaú
drugie umoøliwiajπce test funkcjonalny.

Wykorzystujπc specyficzne modele
przekaünikÛw rÛønicowoprπdowych moø-
liwe jest wykonanie testu wykorzystujπce-
go drugie uzwojenie, poprzez ktÛre prze-
kaünik rÛønicowy podaje sygna≥ na uzwo-
jenie testowe. Sygna≥ ten tworzy przep≥yw
prπdu podobnego do tego, jaki powstaje
przy wykryciu prπdu rÛønicowego w sie-
ci, zostaje wykryty przez uzwojenie po-
miarowe i powoduje zadzia≥anie przekaü-
nika.

DobÛr, instalacja

WybÛr przek≥adnika toroidalnego zale-
øy od rozmiarÛw przewodu lub szyn, ktÛ-
re muszπ przechodziÊ przez jego otwÛr.
Moøliwe jest zainstalowanie przek≥adnika
prπdowego bez potrzeby roz≥πczania kabla
g≥Ûwnego, z wykorzystaniem wykonaÒ
z dzielonym rdzeniem. Przek≥adniki toro-
idalne muszπ byÊ instalowane w taki spo-
sÛb, aby obejmowa≥y wszystkie przewody
linii (fazowe i neutralny ñ jeúli wystÍpuje).
Przewody uziemiajπce z kolei nie mogπ
przechodziÊ przez otwÛr przek≥adnika.
Kierunek przejúcia musi byÊ zgodny dla
wszystkich przewodÛw, zaú w zastosowa-
niach gdzie nie wystÍpujπ rÛwnolegle pod-
≥πczone przek≥adniki prπdowe, nie jest ko-
nieczne zachowanie kierunku wprowadze-
nia (P1).

Z zaciskÛw 1 (S1) i 2 (S2) musi byÊ po-
brany sygna≥ wyjúciowy do pod≥πczenia na
wejúcie pomiarowe przekaünika rÛønico-
woprπdowego, natomiast zaciski 3-4 mu-
szπ byÊ pod≥πczone na wyjúcie testowe
przekaünika, o ile jest on wyposaøony w ta-
kπ opcjÍ. W przeciwnym wypadku zaciski
te naleøy pozostawiÊ niepod≥πczone. Pod-
stawowe parametry techniczne przekaünika
prπdowego CTE podano w tabeli nr 2

inø. Roman K≥opocki

Autor jest pracownikiem

firmy ETI Polam

listopad 2009

p r z e k a ü n i k i  r Û ø n i c o w o p r π d o w e  L R E

62

Tabela 2. Parametry techniczne przekaünika prπdowego CTE

Typ przek≥adnika CTE-35 CTE-60 CTE-80 CTE-110 CT-1/160 CT-1/210

Typ rdzenia zamkniÍty zamkniÍty zamkniÍty zamkniÍty zamkniÍty zamkniÍty

Uøyteczna úrednica
wewnÍtrzna

35 mm 60 mm 80 mm 110 mm 160 mm 210 mm

Waga 0,22 kg 0,28 kg 0,45 kg 0,52 kg 1,35 kg 1,45 kg

Min. prπd mierzony 25 mA 25 mA 100 mA 100 mA 250 mA 250 mA

Pozycja montaøu Dowolna

Zastosowanie Do wspÛ≥pracy z przekaünikami rÛønicowoprπdowymi LREÖ

Temperatura pracy -10 do +70oC

Temp. sk≥adowania -20 do +80oC

Przek≥adnia 500/1

Wytrz. imp. izolacji 2,5 kV przez 60 s

Trwa≥e przeciπøenie 1000A

Przeciπøenie termiczne 40kA przez 1 sekundÍ

Zaciski årubowe dla przewodu max 2,5 mm2

StopieÒ ochrony IP20

Normy KompatybilnoúÊ elektromag. EN 50081-2, EN50082-2, PN-EN 60255

Rys. 3. Schemat po≥πczeÒ przekaünika LRE
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