
  
 

 1 
© 2020 Enphase Energy, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 
Enphase Energy®, Enphase logo, Encharge, Enlighten, Enlighten Manager, Enpower, Ensemble, MyEnlighten i inne 
znaki towarowe lub nazwy usług są znakami towarowymi firmy Enphase Energy, Inc. Inne nazwy służą do celów 
informacyjnych i mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
 

 
 
 
 

  

INFORMACJA TECHNICZNA 
Przekładnik Prądowy Envoy (CT) 
Instalacja Systemu Trójfazowego 
S  Sierpień 2020 

 



  
 

 2 
© 2020 Enphase Energy, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 
Enphase Energy®, Enphase logo, Encharge, Enlighten, Enlighten Manager, Enpower, Ensemble, MyEnlighten i inne 
znaki towarowe lub nazwy usług są znakami towarowymi firmy Enphase Energy, Inc. Inne nazwy służą do celów 
informacyjnych i mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
 

Wstęp 
 
Dokument niniejszy zawiera wskazówki dotyczące prawidłowej instalacji przekładników prądowych 
Envoy (CT) w systemach trójfazowych zarówno dla konfiguracji „Tylko obciążenie”, jak i „Obciążenie z 
produkcją energii słonecznej”. 
 
Jest sprawą zasadniczą, aby przekładniki prądowe były poprawnie zainstalowane i skonfigurowane. 
Niewłaściwa instalacja spowoduje błędne pomiary produkcji energii słonecznej i jej zużycia, a także 
nieprawidłowe działanie stowarzyszonych z systemem akumulatorów Enphase AC i / lub ustawienia 
ograniczenia eksportu energii. 
 
Wymagania dotyczące konfiguracji 
 
Aby Envoy S Metered mógł mierzyć produkcję energii słonecznej i jej lokalne zużycie, konieczne jest 
zainstalowanie przekładników prądowych CT. Dla instalacji z systemem trójfazowym wymagane są 
następujące elementy:  

• Envoy S Metered (ENV-S-WM-230). 
• Przekładniki prądowe:  

o 4 CTs dla produkcji jednofazowej oraz trójfazowego zużycia. 
o 6 CTs dla trójfazowej produkcji oraz zużycia. 

• Dostęp do głównych przewodów zasilających na miejscu (zwykle na końcówkach liczników). 
• Dostęp do przewodów zasilających obwód PV. 
• Aplikacja Enphase Installer Toolkit aby sprawdzić i skonfigurować przekładniki prądowe CT 

prądowe (określane w aplikacji jako mierniki). 
 
Terminale Envoy S Metered  
 
Zaciski Envoy S Metered znajdują się pod klapką, jak pokazano poniżej. Schemat zacisków znajduje 
się również za klapką: 
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Gdy wszystkie przewody fazowe i CT zostaną zamocowane w Envoy, powinno to być zgodne z 
poniższym schematem. Należy pamiętać, że biały przewód CT musi zawsze znajdować się na górze, 
a niebieski przewód CT na dole. 
 

 
 
 
Celem obliczenia mocy dla każdej fazy, urządzenie Envoy S Metered użytkuje pomiar prądu z 
przekładnika prądowego i napięcie referencyjne z zacisków urządzenia Envoy. Prosty wzór P = IV jest 
następnie używany do obliczenia mocy dla każdej fazy produkcji lub zużycia w następujący sposób: 

PL1 = IL1 x VL1 

PL2 = IL2 x VL2 

PL3 = IL3 x VL3 
 
Oznacza to, że moc można określić raczej na podstawie rzeczywistych odczytów napięcia, a nie tylko 
przy założeniu, że napięcie między linią fazową a przewodem neutralnym wynosi 230 V. Jeśli fazy są 
mieszane na zaciskach lub przekładnikach prądowych CT, obliczenia mocy dla każdej fazy będą 
nieprawidłowe. Na przykład:  

PL1 ≠ IL1 x VL2   
 
Dlatego ważne jest, aby przekładniki prądowe produkcji i zużycia na L1-L2-L3 były połączone zgodnie 
z zaciskami napięciowymi dla L1-L2-L3. 
 
Zauważmy, że Envoy jest zasilany tylko z zacisku L1. Zaciski L2 oraz L3 służą tylko do napięcia 
referencyjnego. Nie są używane do komunikacji poprzez sieć energetyczną i potrzebny jest łącznik 
fazowy lub przekaźnik Q ze zintegrowanym łącznikiem fazowym. 
 

Nie używać z 
końcówkami CT 
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Przed zainstalowaniem przekładników 
prądowych należy zidentyfikować 
każdy z nich za pomocą taśmy 
izolacyjnej w różnych kolorach, z 
jednej strony blisko CT, a z drugiej 
blisko końca kabla - nawet, jeśli kabel 
jest krótki. Pomoże to łatwo 
zidentyfikować właściwą fazę przy 
podłączaniu do terminala Envoy i 
pozwoli na uniknięcie pomyłek. 
 
Należy zwrócić uwagę na strzałkę na 
korpusie przekładnika prądowego CT, 
wskazującą prawidłową orientację 
przy pomiarze dodatniego prądu. 
 

Podłączenie przekładnika produkcyjnego Envoy S Metered Production CT  
 
Poniższy diagram pokazuje, w jaki sposób należy zainstalować przekładnik prądowy CT Envoy:  
 

 
 
Schemat zawiera przekaźnik Q. Sprawdź lokalne warunki dotyczące podłączenia do sieci 
enegetycznej, aby potwierdzić, czy jest to wymagane w Twoim regionie. 
 
Używamy tutaj standardowych kolorów przewodów zgodnie z IEC 60446: 

L1 = Brązowy przewód  L2 = Czarny przewód  L3 = Szary przewód 
 
W powyższym przykładzie przekładniki prądowe CT do pomiaru prądu oznaczone są i1-i2-i3 a do 
pomiaru napięcia U1-U2-U3. System Envoy oblicza produkcję energii dla każdej fazy według wzorów: 

PL1 = i1 x U1 

PL2 = i2 x U2 

PL3 = i3 x U3 
 
Powinno być teraz jasne, jak ważne jest zapewnienie prawidłowego podłączenia terminali 
przekładników prądowych CT i napięcia referencyjnego w celu uzyskania prawidłowego pomiaru mocy.  
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W przypadku przekładników prądowych produkcyjnych CT strzałka na przekładniku prądowym musi 
być skierowana od źródła energii (PV) w kierunku obciążeń (obciążenia lokalnego) w celu zapewnienia 
prawidłowego pomiaru prądu. 
 
Podłączenie i konfiguracja przekładnika prądu Envoy S Metered CT mierzącego 
zużycie 
 
Instalacje okablowania przekładnika prądu CT do pomiaru zużycia wymaga szczególnej ostrożności. 
Często zdarza się, że lokalizacja przekładników CT konsumpcyjnych znajduje się w pewnej odległości 
od lokalizacji Envoy, co wymaga długiego przebiegu dla trzech zestawów kabli CT. Zdecydowanie 
zaleca się, aby kable CT poboru mocy były wyraźnie oznaczone taśmą przy użyciu metody opisanej 
wcześniej w celu łatwej identyfikacji podczas instalacji i konserwacji.  
W przypadku przekładników prądowych CT mierzących zużycie prądu strzałka na przekładniku 
prądowym musi wskazywać od źródła energii (sieci) w kierunku obciążeń (obciążenia lokalne) w celu 
zapewnienia prawidłowego pomiaru prądu. 
 

 

Przy korzystaniu z aplikacji Installer Toolkit do 
konfigurowania przekładników prądowych zużycia, 
dostępne będą dwie opcje konfiguracji:  
 
• Obciążenie z Produkcją Solarną – Przekładniki 

prądowe zużycia są zainstalowane w taki sposób, 
że mierzą produkcję (dodatnie wartości) i pobór 
(ujemne wartości) Lokalne zużycie prądu jest 
obliczane według wzoru: 

 
Pzużycia = CTProduction + CTzużycia 

 
• Tylko obciążenie – Przekładniki CT zużycia będą 

śledziły tylko lokalne zużycie. Lokalny pobór mocy 
jest równy wynikowi pomiaru przekładnika zużycia:  

 
Pzużycia = CTzużycia 

 
 

Ważne jest, aby została wybrana prawidłowa 
konfiguracja. Jeśli jest ona niewłaściwa, 
wszystkie odczyty dotyczące produkcji i zużycia 
będą nieprawidłowe. 

 
Okablowanie dla Obciążenia z Produkcją Solarną 
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W tej konfiguracji widzimy, że zarówno obwody produkcji, 
jak i poboru, w tym obwody akumulatora prądu 
przemiennego, są podłączone za przekładnikami 
prądowymi zużycia.   
 
 
 
 
 
W tym przykładzie: 

• L1 = Brązowy przewód 
• L2 = Czarny przewód 
• L3 = Szary przewód 

 
Zauważ, że przekładniki są tak samo podłączone:  

• i1 CT jest na Brązowej fazie 
• i2 CT jest na Czarnej fazie 
• i3 CT jest na Szarej fazie 

 
Ta konfiguracja będzie działać poprawnie, gdy zostanie 
ustawiona na Obciążenie z produkcją energii solarnej. 
 

Okablowanie dla samego tylko Obciążenia  
 
 

 
 

W tej konfiguracji widzimy, że obwód dla samego tylko 
obciążenia jest podłączony za przekładnikami zużycia. To 
oznacza, że przekładniki zużycia CT mierzą tylko lokalne 
zużycie prądu. 
 
 
 
 
W tym przykładzie: 

• L1 CT = Brązowy przewód 
• L2 CT = Czarny przewód 
• L3 CT = Szary przewód 

 
Zauważ, że przekładniki są tak samo podłączone:  

• i1 jest zamocowany na Brązowej fazie 
• i2 jest zamocowany na Czarnej fazie 
• i3 jest zamocowany na Szarej fazie 

 
Ta konfiguracja będzie działać poprawnie, gdy zostanie 
ustawiona na Samo tylko Obciążenie. 
 
W tej konfiguracji niezbędne jest, aby każdy obwód 
akumulatora prądu przemiennego był zasilany za 
przekładnikiem prądowym poboru wraz z obciążeniami, a 
nie przed przekładnikiem prądowym poboru. 
 

 
 

PV Production 

PV Production 
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Podsumowanie 
 
Dbaj o zgodność faz podczas instalowania przekładników prądowych Envoy w lokalizacji trójfazowej. 
Pomiar produkcji i zużycia i1 przez przekładniki CT musi mieć pomiar napięcia U1 na zacisku L1 w 
Envoy, podobnie dla i2 z U2 i i3 z U3. 
 
Istotne jest, aby przekładniki prądowe były poprawnie zainstalowane i skonfigurowane. Nieprawidłowa 
instalacja spowoduje błędne pomiary produkcji i zużycia energii słonecznej, jak również niewłaściwe 
działanie akumulatorów prądu zmiennego Enphase i niewłaściwe ustawienie ograniczenia eksportu 
mocy. 
 
Po ostatecznym zainstalowaniu całego systemu użyj aplikacji Installer Toolkit, skonfiguruj przekładniki 
CT i sprawdź, czy instalacja całego systemu jest poprawna. Użyj opcji Check Meters wizard, która 
pomoże Ci skonfigurować i sprawdzić przekładniki CT. 
 
Omówione tutaj punkty to typowe błędy instalacji zidentyfikowane podczas rozwiązywania problemów 
przez instalatorów. Zanim zadzwonisz do działu obsługi klienta Enphase w celu uzyskania pomocy, 
upewnij się, że wszystkie te szczegóły są prawidłowo wykonane. Możesz sam znaleźć błąd i uniknąć 
konieczności wezwania pomocy. 
 
Aby pobrać aplikację Installer Toolkit app, idź do https://enphase.com/toolkit lub zeskanuj poniższy 
kod QR. 
 

 
 

https://enphase.com/toolkit

