
Mã hàng Mã Hàng Hình Ảnh
ĐƠN GIÁ 

(VNĐ)

2D-VR 650,000        

MPVR-SPL

(96x96)
1,800,000     

Relay bảo vệ 

quá dòng

MPOC-SPL

(96x96)
2,100,000     

MPEF-SPL

(96x96)
1,500,000     

DMPEF-SPL 1,500,000     

MPEL-SPL

(96x96)
1,400,000     

DMPEL-SPL 1,350,000     

Relay bảo vệ 

dòng rò

Relay bảo vệ 

điện áp

Relay bảo vệ chạm đất MPEF /   DMPEF

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng màn hình LCD

- Dòng định mức: In = (5A ~ 5000A ), Ip = (1A - 5A)

- Nguồn cấp 85 ~ 275V AC/DC

- Reset bằng tay/ tự động, 2 cặp tiếp điểm ngõ ra (2 C/O) cài đặt riêng biệt.

- Chức năng lưu lại sự cố theo thời gian thực (RTC)

- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60255

- Cài đặt mức tác động thấp:

           + Dòng chạm đất:  (0.02 ~ 1)In -  (2 ~ 100%)

           + Thời gian tác động: (IDMT - 6 đặc tuyến ) - TM 0.05 ~ 1

- Cài đặt mức tác động cao:

           + Dòng ngắn mạch: (0.02 ~ 9.99)In -  (2% ~ 999%) 

           + Thời gian tác động: cài đặt (0.05S ~ 2.5S)

- Kích thước: 96 x 96 x 82 mm

Relay bảo vệ dòng rò MPEL /   DMPEL

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng màn hình LCD

- Tín hiệu ngõ vào: từ ZCT, Nguồn cấp 85 ~ 275V AC/DC

- Reset bằng tay/ tự động, 2 cặp tiếp điểm ngõ ra (2 C/O) 

- Báo lỗi khi ngõ vào ZCT bị hở

- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60255

- Cài đặt mức tác động:

           + Dòng chạm đất: 30mA ~ 30A

           + Thời gian tác động: 0.05 ~ 5S

- Kích thước: 96 x 96 x 82 mm
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Relay bảo vệ 

chạm đất

Relay bảo vệ điện áp 2D-VR

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng đèn LED.

- Tùy chỉnh chức năng quá áp và thấp áp, thời gian tác động

- 2 ngõ ra relay riêng biệt cho 2 chức năng.

- Kích thước D = 35mm

Relay bảo vệ điện áp MPVR

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng màn hình LCD

- Mạng điện bảo vệ 3P 4W (240V P-N)

- Bảo vệ thấp áp, quá áp, ngược pha, mất pha 

- Thời gian tác động: 1 ~ 30s

- Kích thước: 96 x 96 x 70 mm

Relay bảo vệ quá dòng MPOC

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng màn hình LCD

- Dòng định mức: In = (5A ~ 5000A ), Ip = (1A - 5A)

- Nguồn cấp 85 ~ 275V AC/DC

- Reset bằng tay/ tự động, 2 cặp tiếp điểm ngõ ra (2 C/O) cài đặt riêng biệt.

- Chức năng lưu lại sự cố theo thời gian thực (RTC)

- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60255

- Cài đặt mức tác động thấp:

           + Dòng quá tải:   (0.1 ~ 1.2)In  -   (10% ~ 120%)

           + Thời gian tác động: (IDMT - 6 đặc tuyến ) - TM 0.05 ~ 1

- Cài đặt mức tác động cao:

           + Dòng ngắn mạch:   (0.1 ~ 9.9)In  - (10% ~ 990%)

           + Thời gian tác động: cài đặt (0.05S ~ 2.5S)

- Kích thước: 96 x 96 x 82 mm



Relay bảo vệ 

dòng rò
EL - 2D 980,000        

ZCT 35 500,000        

ZCT 70 550,000        

ZCT 120 1,200,000     

ZCT 210 2,650,000     

MPOCEFR

(96x96)
3,500,000     

PNA442-BP

(144x144)
5,400,000     

PNF 60

(144x144)
2,650,000     

PNF 80

(144x144)
2,900,000     

PNF 120

(144x144)
3,200,000     

PNF 140

(144x144)
3,600,000     

PNF 160

(144x144)
4,200,000     

Điều khoản thương mại

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

Thời gian bảo hành: 18 tháng kể từ ngày giao hàng

Trân trọng kính chào.

Relay kết hợp 

quá dòng, 

chạm đất

Bộ điều khiển 

tụ bù

Relay điều khiển hệ số công suất PNF

- Tự động xác lập hệ số C/K

- Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược

- Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ cấp; Báo lỗi; Thành phần sóng hài 

THD

- Hiển thị Số bằng LED 7 đoạn

- 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-Quadrant / Manual

- Cấp cuối cùng có thể cài đặt thành tiếp điểm cảnh báo khi có sự

cố hoặc tiếp điểm cho quạt (Fan) làm mát

- Bảo vệ và cảnh báo khi: Quá /Thấp áp; Quá /Thấp dòng; Quá /Thấp hệ số COSφ

- Giới hạn thành phần sóng hài cao (THD Limit)

- Nguồn điện điều khiển 220VAC

- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60255

- Kích thước: 144 x 144 x 60 mm

Biến dòng thứ 

tự không

ZCT đường kính trong 70 mm

Relay bảo vệ quá dòng kết hợp chạm đất PNA442-BP

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng màn hình LCD.

- Dòng định mức: In = (5A ~ 5000A ), Ip = (1A - 5A)

- Chức năng Reset bằng tay / từ xa.

- Chức năng truyền thông RS485 - Modbus RTU

- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (100 sự cố theo thời gian thực RTC)

- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):

       + Dòng quá tải: I> =  (0.05 ~ 2.5)In  -  (5% đến 250%)

       + Dòng chạm đất: Io> = (0.05 ~ 0.8)In  -  (5% đến 80%)

       + Thời gian tác động: (9 đặc tuyến IDMT). TM = 0.1 - 1.6S

- Cài đặt mức tác động cao (High-set):

       + Dòng ngắn mạch: I>> = (2 ~ 30)In  -  (200% đến 3000%) hoặc Vô hiệu

       + Dòng chạm đất: Io>> = (0.5 ~ 16)In  - (50% đến 1600%) hoặc Vô hiệu

       + Thời gian tác động: xác định t>> = (0.00s - 1.6s)

- Kích thước: 144 x 144 x 110 mm - Cắt tủ: 138 x 138 mm

- Nguồn cung cấp : 85 đến 275 V AC/DC.

ZCT đường kính trong 120 mm

ZCT đường kính trong 210 mm

Relay bảo vệ dòng rò EL-2D

- Chức năng bảo vệ dòng rò, nhỏ gọn gắn trên Dinrail

- Chức năng Test và Reset bằng nút nhất trên thiết bị

- Đèn báo lỗi ZCT trên mặt thiết bị

- Dòng bảo vệ từ 30mA đến 30A

- Thời gian tác động từ 0 ~ 10s

- Kích thước D = 35mm

Relay bảo vệ quá dòng kết hợp chạm đất MPOCEFR

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng màn hình LCD

- Dòng định mức: In = (5A ~ 5000A ), Ip = (1A - 5A)

- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (100 sự cố theo thời gian thực RTC)

- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):

       + Dòng quá tải: I> =  (0.1 ~ 1.2)In  -  (10% đến 120%)

       + Dòng chạm đất: Io> = (0.02 ~ 9.9)In  -  (2% đến 990%)

       + Thời gian tác động: (6 đặc tuyến IDMT). TM = 0.05 - 1s

- Cài đặt mức tác động cao (High-set):

       + Dòng ngắn mạch: I>> = (0.1 ~ 9.9)In  -  (10% đến 990%) hoặc Vô hiệu

       + Dòng chạm đất: Io>> = (0.02 ~ 9.9)In  - (2% đến 990%) hoặc Vô hiệu

       + Thời gian tác động: xác định t>> = (0.05s - 2.5s)

- Kích thước: 96 x 96 x 70 mm - Cắt tủ: 92 x 92 mm

- Nguồn cung cấp : 85 đến 275 V AC/DC.

ZCT đường kính trong 35 mm


