
Sistema com corrente diferencial (”fuga”)
dentro dos valores pré-ajustados

Antes de instalar o instrumento, recomendamos que sejam lidas
atentamente as instruções deste manual, de forma a permitir uma
ótima utilização das funções deste instrumento.

1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

modelo JRD
– Supervisionam sistemas e equipamentos detectando:

- Sobre corrente diferencial (“fuga à terra”),
- Atuação instantânea (função 50GS),
- Ajuste de tempo independente (função 51GS).

– Alimentação: 24, 110, 220, 380 ou 440 Vca.
– Escalas de corrente diferencial: 0,025 a 0,250 A ou 0,25 a 2,5 A.
– Tempo de retardo na atuação com temporização (51GS) ou atuação

instantânea (50GS).
– Caixa ABS V0 DIN 110 x 70 mm, montagem interna com fixação

por parafusos ou trilho DIN 35 mm.

modelo TRD
– Sensor de corrente diferencial (toróide).
– Envia sinal para o instrumento JRD.
– Diâmetro interno: 50 (ou 100 mm sob consulta).
– Cada instrumento JRD deverá ser ligado com seu respectivo sensor

de corrente, devidamente numerado.

2 - DESCRIÇÃO

O monitor diferencial de corrente (“fuga a terra”), foi desen-
volvido para a supervisão constante de sistemas e equipamentos,
por intermédio de um núcleo magnético toroidal, que envia o sinal
ao circuito eletrônico que faz o processamento e adota uma atitude.

Os relés diferenciais de corrente, possuem um ajuste do diferencial
de corrente e outro da temporização para atuação.

Este aparelho atende as normas internacionais de segurança tra-
balhando com relé energizado, com o piloto de sinalização aceso, indi-
cando relé energizado e que o sistema está dentro dos parâmetros ajustados.

Para maior segurança, os relés possuem um botão pulsante de
teste, onde é feita a simulação de uma condição de fuga de corrente.

3 - APLICAÇÃO

Supervisão em:
Motores, transformadores, cabines primárias, sistemas de distribuição,
máquinas, etc.

4 - FUNCIONAMENTO

Todos os condutores a serem supervisionados devem passar pelo
interior de um núcleo toroidal.

Em condições normais, a soma das correntes é constantemente
igual a zero, sendo assim, não teremos nos terminais de medição do to-
róide o aparecimento de FEM (Força Eletro Motriz), diferencial induzida.

Havendo uma corrente diferencial, a somatória das correntes
não será mais nula, com isso teremos o aparecimento de uma FEM
diferencial induzida nos terminais  de medição do núcleo toroidal. Os
monitores JRD receberão este sinal, farão a amplificação e o
processamento por intermédio do circuito eletrônico. Se o valor for
superior ao pré-ajustado e o desiquilibrio persistir por um tempo
superior ao ajustado na inibição, o relé de saída se desenergizará,
permanecendo neste estado até ser aplicado pulso de reset.

Monitor Diferencial de Corrente (JRD)
Sensor de Corrente (TRD)
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tf = tempo de permanência da falha             t ret. = tempo de retardo ajustável

6 - FRONTAL

1 - LED Geral ⇒ Ao aplicar tensão nos terminais de alimentação, o
LED acende, indicando que o instrumento está energizado.

2 - Ajuste da Corrente diferencial ⇒ escala de corrente diferencial (I∆N).
3 - LED Relé ⇒ estando as condições do sistema fora dos parâmetros

ajustados, o relé de saída se desenergizará e o LED apagará.
4 - Teste ⇒ Botão pulsante, para supervisão das funções do instrumento.

Ao pressionar o instrumento, injeta-se tensão no enrolamento de
teste do toróide simulando uma corrente diferencial (“fuga”). A tensão
tem que ter um tempo de aplicação superior ao tempo de inibição
ajustado (na versão Vcc, botão teste não incorporado ao instrumento).

5 - Retardo na atuação ⇒ Após as condições estarem fora dos valores
pré-ajustados, o relé ficará inibido pelo tempo ajustado. Escala: 0,02
a 2,5 seg. (opcional) versão Standard atuação instantânea.

6 - Reset ⇒ Após o aparecimento de uma corrente diferencial
(“fuga”), superior a do valor ajustado, o relé de saída será
desenergizado, necessitando de um pulso de reset para habilitar
o instrumento para supervisão.

7 - COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO:  AJUSTES

1) Girar o botão de retardo na atuação para o mínimo.
2) Ajustar o valor ideal de corrente para o sistema.
3) Aplicar pulso no botão de teste, o relé se desenergizará.
4) Aplicar pulso no botão de reset, o instrumento estará novamente

supervisionando o sistema.
5) Ajustar na escala de retardo o tempo ideal para a detecção da fuga

de corrente.

8 - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

Os monitores de corrente são protegidos por um corpo de
material sintético de alta resistência a choques e vibrações mecânicas
e total isolação elétrica entre circuitos e carcaças. São de construção
compacta do tipo para montagem interna em painéis, com fixação
pela base por intermédio de parafusos ou trilho DIN.

9 - SENSOR DE CORRENTE (Toróide - Ground Sensor)

– Diâmetros internos disponíveis:
50 e 100 mm (outras sob consulta)

– Forma contrutiva:
Núcleo de ferro magnético toroidal com
2 enrolamentos sendo, um para medição
e outro para teste.

Funcionamento

Os condutores a serem supervionados (alimentação do sitema),
passarão pelo meio do núcleo toroidal.

O sensor de corrente é específico para o instrumento ao qual foi
calibrado, tendo que respeitar a série e numeração idênticas (par casado).

5 - GRÁFICOS DE FUNCIONAMENTO

Tipos Diâmetros (mm)

TRD-50 50

TRD-100 100
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10 - DADOS TÉCNICOS

Alimentação (-15 % +10%) Vca 24 - 110 - 220 - 380 - 440  Conf. IEC 255-3  ANSI C 37.90 a

Frequência de rede Hz 50 ou 60 (especificar)

Consumo
VA 4

W p/ Vcc 2,5

Isolação entre terminais e caixa MΩ/Vcc 50 / 500

Temperatura de operação °C 0 a 50                Conf. IEC 255-3  ANSI C 37.90 a

Temperatura de armazenamento °C -10 a 70

Umidade relativa % 85

Grau de proteção
caixa IP52               Conf. IEC 144 e DIN 40.050

terminais IP10

Sinalização
LED verde aceso (alimentação) aparelho energizado

LED vermelho aceso (relé) relé de saída energizado

Caixa ABS V0 anti-chamas (80°C)

Peso kg 0,41

CONTATOS

Quantidade 2 SPDT

Imáx. para 250 Vca cos ϕ = 1 A 5

Imáx. para Vcc A 0,2

Vmáx. para comutação dos contatos Vca 250

Vida útil (mecânica) operações 10.000.000

ESCALAS

Corrente diferencial A 0,025 a 0,250 ou 0,25 a 2,5 (especificar)

Tempo de retardo na atuação segundos com temporização 0,02 a 2,5 (Função 51GS)
atuação instantânea (Função 50GS)

Exatidão de escala % ± 3 (fim de escala)

Precisão de repetibilidade % ± 2 (fim de escala)

11 - DIMENSÕES (mm)
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12 - ESQUEMA DE LIGAÇÃO

         

13 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

TRD -

DIÂMETROAPARELHO TIPO
50    =  50 mm
100  =  100 mm

TRD

JRD

TRD
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