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aPPlication eXamPle

t23Ct  
  - ac/ dc transducer
•	 the hallotron transducer is intended for continuous conversion of the eff ective dc and ac

current into a standardized dc signal.
•	 the transducer’s output signal is galvanically isolated from the input signal.
•	 the transducer is mounted directly on the busbar using mounting screws, on the wall

or on a 35 mm din rail using additional fasteners.
•	 the transducer housing is made of plastic. the spring clamps allow connection of wires

up to 2.5 mm2.
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technical data

 input
input type properties

hole for bar conductor Primary current  in: 50, 100, 150, 200 or 300 a a.c./d.c. (according to the ordering code)

t23Ct- ac/ dc transducer

AC
0/4..20

Am

external features
exteral dimensions 70 x 92 x 47 mm otwór montażowy 92,5 x 92,5  mm

Busbar 30 x 10 mm hole diameter: 28 mm

Weight 0.3 kg 

protection degree housing: iP65 terminals: iP40

rated operation Conditions
supply voltage  24 V ± 20% d.c.

power consumption in supply circuit: 5 W in current circuit:  ≤ 0.2 Va

input signal 0 .. 0.1..1.2 in
frequency d.c. or 20..45..70 hz; sinusoidal (thd ≤  8%)

Warm-up time 15 min.

ambient temperature -25 ..23..+55 oc, class K55 acc. to en61557-12

storage temperature -40 ...+70 oc

Humidity 0...40...60...95% unacceptable condensation

operating position any

Zewnętrzne pole magnetyczne 0...40...400 a/m d.c. 3 a/m a.c.    50/60 hz

permissible power crest factor 2

additional errors in the% basic error from changes in ambient temperature: < 50% / 10°c for thd > 8% :          < 50 %

input output

DC

RS

485Zasilanie

analog.

RS

485Zasilanie

AC/DC

galvaniC isolation

 output
output type properties

analog 1 output: 4...20 ma load resistance ≤ 500 W. response time 500 ms. Basic error 0.5 %.

safety and CompatiBility requirements

electromagnetic compatibility
noise immunity acc. to en 61000-6-2
noise emissions acc. to en 61000-6-4

isoaltion between busbar and other circuits double acc. to en 61010-1

pollution level 2 acc. to en 61010-1
installation category iii acc. to en 61010-1

maximal phase-to-earth voltage •	 current busbar 600 V
•	 for supply voltage and analog output: 50 V acc. to en 61010-1

altitude above see level < 2000 m
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t23Ct- ac/ dc transducer

connection diagram

dimensional draWing
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 Przetwornik  spełnia  wymagania  dotyczące  kompatybilności  elektromagnetycznej  w
środowisku przemysłowym.

 W instalacji budynku powinien być wyłącznik lub wyłącznik automatyczny, umieszczony w
pobliżu urządzenia, łatwo dostępny dla operatora i odpowiednio oznakowany.

 4  MONTAŻ
Przetwornik  GCT1  jest  przystosowany  do  montażu  na  szynie  prądowej  za  pomocą  śrub
mocujących, na ścianie -  za pomocą dodatkowych elementów mocujących lub na  wsporniku
szynowym  35  mm  wg  EN60715  za  pomocą  dodatkowej  przystawki.  Rysunek  gabarytowy
przedstawiono na rysunkach 1. 

Rys. 2. Rysunek gabarytowy przetwornika 

 5  OPIS PRZYRZĄDU

5.1 Zasada działania
Prąd płynący przez szynę prądową wytwarza pole magnetyczne. W czujniku wykorzystującym 
efekt Halla wytworzone zostaje napięcie elektryczne proporcjonalne do wartości natężenia prądu. 
W dalszej części układu elektronicznego napięcie to zostaje przetworzone w standardowy sygnał 
prądowy. 
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5.2 Schematy podłączeń zewnętrznych
Podłączenia zewnętrzne przedstawiono na rysunku 2. 

Rys. 3. Podłączenia zewnętrzne przetwornika 

 6  DANE TECHNICZNE

Pobór mocy:
- w obwodzie zasilania
- w obwodzie prądowym

 5 W
 0,2 VA

Wyjście analogowe: 1 wyjście: 4.. 20 mA. Rezystancja obciążenia 500 ꭥ . Czas 
odpowiedzi 500 ms. Błąd podstawowy 0,5 %.

Zaciski sprężynowe:
przekrój przyłączanych przewodów  0.08 .. 2.5 mm²

Stopień ochrony: 
obudowy IP 65
zacisków IP 40 

Masa: 0,3 kg
Wymiary obudowy: 70 x 92 x 47 mm
Przekrój szyny: 30 x 10 mm

Warunki odniesienia i znamionowe warunki użytkowania:

- napięcie zasilania 24 V ± 20% d.c.
- sygnał wejściowy: 0 .. 0,1..1,2In; częstotliwość d.c. lub 20..45..70 Hz; 

           sinusoidalny ( THD  8% )

- temperatura otoczenia -25 ..23..+55 C, klasa K55 wg PN-EN61557-12

- temperatura magazynowania -40 ..+70 C

- wilgotność 0 .. 40 ..60 ..95 % (niedopuszczalne skroplenia)

GCT1

24 V d.c.4..20 mA

Czujnik 
Halla
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T23CT
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effect 
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t23Ct- ac/ dc transducer

ordering

order example:
the code: t23Ct-4 1 00 m 0  means:
                    t23Ct  - transducer t23ct
   4 -  primary current 200 a, 
 1 -  with din rail mounting kit, 
    00 - standard version, 
   m -  polish-english user’s manual, 
   0 -  without extra requirements.

For more information about  lumel products 
please visit our website: 

www.lumel.com.plwww.lumel.com.plwww.lumel.com.pl
Join us at Facebook!

t23ct-19

aCCessories:

aCCessories

desCription vieW ordering Code

din rail mounting 
kit lH000-0904-130-128

Busbar and wall 
mounting kit

      thread cutting screw 4 x 45mm                              Wall mounting clamp                                       swivel                         shoe for self tapping m4 screw

lH000-0904-130-142

transducer t23ct  - X X XX X X

primary current in [a]:
50 1
100 2
150 3
200 4
300 5
din rail mounting kit:
without 0
with 1
version:
standard 00
with a graphene sensor* 01
language:
polish-english m
acceptance tests:
without extra requirements 0
with an extra quality inspection certifi cate 1
with a test certifi cate 2

*  after agreeing with the manufacturer

export department:
tel.: (+48 68) 45 75 139, 45 75 233, 45 75 321, 45 75 386
fax.: (+48 68) 32 54 091
e-mail: export@lumel.com.pl

lumel s.a.
ul. sulechowska 1, 65-022 Zielona góra, Poland
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl


