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Popis meradla:
Meracie transformátory prúdu typ TAC; TAT firmy FRER, Taliansko sú urené pre pou~itie s meracími
pristrojmi alebo na ochranu zariadení, pre menovité primárne prúdy a~ do 8000 A a menovité sekundárne
prúdy 5A alebo 1A.
Transformátory sú urené pre montá~ vo vnútornom atandardnom prostredí, pre pou~itie v sietach do
0,72 kV v izolanej triede E. Aktívnu ase konatrukeie meracích transformátorov prúdu typ TAC; TAT
tvorí jadro. Na jadre je rovnomerne navinutí sekundárne vinutie z medeného smaltovaného drôtu.
Zaiatok a koniec sekundárneho vinutia sú vyvedené na kontaktné svorky umiestnené na vrchu telesa
transformátora. Svorky sú chránené prieh>adným krytom, s mo~noste'ou plombovanía overovacou
plombou. Montá| ochranného krytu sekundárnych svoriek si nevy~aduje pou~itie upevHovacích skrutiek.
Transformátor sa mô~e montovat v akejko>vek polohe. Teleso transformátora je mo~né upevnit atyrmi

skrutkami, alebo na DIN liatu bez pou~itia skrutiek.

Názov meradla:
Merací transformátor prúdu
Typ meradla: TAC; TAT
Transformátory sú vyrábané pre najvyaaie napätie sústavy 0,72 kV vo vyhotoveniach:
- TAC, upevnenie na DIN liatu:

TACO03;

TACO05; TACO08; TACO10; TACO17; TACO20; TACO21; TACO22;

TACO32; TACO33; TAC040; TACO50; TAC05 1; TACO53; TACO71
-

TAT, upevnenie na kábel, alebo prípojnicu:
TATO22; TATO50; TATO60; TATO61; TAT063; TAT064; TATO79;TATO81; TATO82;
TAT084; TATO85; TAT090; TAT101; TATI06; TATI25; TAT126; TAT127; TATI28;
TATI29; TAT165;TAT225

Základné technické charakteristiky:
TAC; TAT
do 8000;
5 alebo 1;

typ:

menovitý primárny prúd lin [A]:
menovitý sekundárny prúd lan [A]:
menovitá záta~ [VA]:

I a~ 200;

najvysaie napätie sústavy [kV]:

0,72;

E

teplotná trieda izolácie:
menovitá frekvencia [Hz]:

50 alebo 60;

80 Ins

menovitý tepelný prúd (luh ):
menovitý dynamický prúd (láya ):

2,5 Ith

rozsah prevádzkovej teploty:

-25 °C a~ +50 °C;|

Základné metrologické charakteristiky:
- trieda presnosti:

0,5;1;3 (pod>'a STN EN 61869-2);

Overenie meradla
Overovanie sa vykonáva pod>'a prílohy .

50 k vyhláake UNMS SR .161/2019;

STN EN 61869-1

Pristrojové transformátory. Cast' 1: VSeobecné po~iadavky." (2010) a STN EN 61869-2,Prístrojové
transformátory. Case 2: Dodatoné

po~iadavky na transformátory prúdu." (2013)

Cas platnosti overenia podf'a polo~ky

.

4.6, prilohy .

I vyhlásky ÚNMS SR E. 161/2019 Z. z.

o meradlách a metrologickej kontrole je bez obmedzenia.

Umiestnenie overovacej znaky:

Transformátory, ktoré zodpovedajú technickým po~iadavkám prilohy ë.50 k vyhláake ÚNMS SR
c.161/2019; STN EN 61869-1

,Prístrojové transformátory. Case' 1: Vaeobecné po~iadavky." (2010) a

STN EN 61869-2,Prístrojové transformátory.
Castdadatoné po~iadavky na transformátory
(2013) a vyhovejú skúskam sa opatria overovacoplpmbeu s kryte sckundárnych svoriek.
Tento

certifikát mö~e byt' rzmno~ovliný ign celý a nezmenený.

prúdu.

Rozmno~ovat jeho custi motno len s pisonnousihlasoj Stovenského metrologického istavu.
Certifikát je vyhotovený v dvoch rovupisoch. jeden predkicnika a drult' pre Stovenmsky metrologický istav

