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RM6 là một giải pháp đáp ứng cho 
tất cả các nhu cầu về phân phối 
điện năng trung thế đến 24kV. 

RM6 là một thiết bị nhỏ gọn, tích hợp mọi chức năng phía 
trung thế bao gồm kết nối, cấp điện và bảo vệ cho các máy 
biến áp cho mạng hình tia hoặc mạng vòng hở: 
■ Sử dụng dao cắt tải kết hợp cầu chì, định mức đến 2000kVA 
■ Sử dụng máy cắt có rơle bảo vệ, định mức đến 8000kVA. 
Thiết bị đóng cắt và thanh cái nằm trong vỏ kín chứa đầy khí SF6. 

Trạm cao thế/ trung thế Trạm cao thế/ trung thế 
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Là một dãy sản phẩm đầy đủ, 
RM6 được lắp đặt ở các nút mạng 
nhằm tăng cường độ tin cậy của 
hệ thống điện. 

Lưới phân phối đôi khi đòi hỏi các điểm đóng cắt ngoài trạm biến áp cao/trung 
thế để giới hạn sự cố trên lưới. 

RM6 cho phép chọn lựa các giải pháp 2, 3 hoặc 4 đấu nối 
■ Bảo vệ đường dây bằng máy cắt 630A. 
■ Đóng cắt lưới bằng dao cắt tải. 
■ Có hệ thống điều khiển từ xa kết hợp bộ cấp nguồn.

Trạm cao thế/ trung thế Trạm cao thế/ trung thế 
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Sự lựa chọn sáng suốt 

Tủ RMU - bề dày kinh nghiệm 

Giới thiệu Ưu thế của dòng sản phẩm RM6 

1983: Tung ra thị trường tủ hợp bộ RM6 đầu tiên với cách điện toàn diện. 
1987: Chế tạo ra thế hệ máy cắt gắn kèm rơle bảo vệ không cần nguồn phụ. 1990: 

Cho ra đời tủ RM6 loại thiết bị một chức năng. 
1994: Chế tạo ra thiết bị cho nút mạng bằng cách kết hợp RM6 và điều khiển từ xa. 
1998: Chế tạo máy cắt tích hợp rơle bảo vệ đường dây và giới thiệu dòng sản 

phẩm RM6 có thể mở rộng tại chỗ. 
2007: Đưa ra bộ đo trung thế với các chức năng kết hợp (bộ đo, bộ ghép nối thanh 

cái, bộ kết nối cáp). 

Thiết bị đóng cắt RM6 
■ Đảm bảo an toàn cho người: 
□ Khả năng chịu hồ quang bên trong phù hợp chuẩn IEC 62271-200 
□ Nối đất thấy được 
□ Dao cắt 3 vị trí hình thành khóa liên động tự nhiên 
□ Dụng cụ tin cậy chỉ báo trạng thái hiện hành. 
■ Không bị tác động của môi trường: 
□ Vỏ tủ kín bằng thép không rỉ 
□ Vỏ khoang cầu chì bằng kim loại, kín, có thể tháo lắp được 
■ Chất lượng sản phẩm được công nhận: 
□ Tuân theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế 
□ Quy trình thiết kế và sản xuất được chứng nhận đạt ISO 9000 (v. 2008) 
□ Thừa hưởng kinh nghiệm được tích lũy từ 1 000 000 tủ lắp đặt trên toàn thế giới. 
■ Bảo vệ môi trường: 
□ Có thể thu hồi khí SF6 đã qua sử dụng 
□ Các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 14001 
■ Lắp đặt đơn giản và nhanh chóng: 
□ Nối cáp ở mặt trước ở cùng độ cao 
□ Dễ dàng gắn trên sàn bằng 4 bu-lông 
■ Tiết kiệm, kinh tế: 
□ Thiết bị có 1 đến 4 khối chức năng nằm trong cùng một hộp kín được cách điện và 
đóng cắt trong môi trường khí SF6 
□ Tuổi thọ 30 năm 
■ Các bộ phận không cần bảo trì: 
□ Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 62271-1, hệ thống áp suất được hàn kín vĩnh viễn 

Lựa chọn RM6 đem đến cho bạn những trải 
nghiệm với nhà sản xuất hàng đầu tủ RMU. Thế hệ mới RM6 được thừa hưởng kinh nghiệm đúc kết từ 1 000 000 tủ đã được 

lắp đặt trong mạng lưới điện của hơn 50 nước ở châu Phi, châu Mỹ, châu Á, châu 
Âu và châu Úc. 
Với 20 nhà máy sản xuất trên toàn thế giới, Schneider Electric có thể cung cấp sản 
phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng trong thời gian ngắn nhất. 
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Thiết kế hợp bộ (Compact) 

Khả năng mở rộng 
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Thiết kế hợp bộ và mở rộng được, dòng RM6 
đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng 

Tủ đóng cắt Trung thế RM6 hoàn toàn phù hợp với các cấu hình đơn giản từ 1 đến 4 
chức năng. 
■ Tủ "tất cả trong một" được tích hợp trong một vỏ kim loại 
■ Tủ không bị tác động bởi các điều kiện môi trường 
■ Kích thước tối ưu 
■ Lắp đặt nhanh chóng vào sàn bằng 4 bulông và kết nối cáp từ phía trước. 

Tủ RM6 đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng nhờ thiết kế hợp bộ kiểu mô-đun và 
không chịu tác động bởi môi trường. 
Nhờ việc thêm các khối chức năng, RM6 cho phép bạn xây dựng các tủ phân phối 
trung thế theo nhu cầu. 
Thích hợp cho việc phát triển trong tương lai mà không cần phải thay mới thiết bị. 
RM6 có thể mở rộng tại chỗ mà không phải giải quyết vấn đề khí SF6 phát sinh, và 
cũng không cần phải chuẩn bị mặt sàn đặc biệt, giúp việc phát triển mạng điện thật 
đơn giản và đảm bảo an toàn. 

Dòng sản phẩm có các máy cắt từ 200A đến 630A giúp bảo vệ cả máy biến áp lẫn 
đường dây. Chúng được kết hợp với rờle bảo vệ độc lập tự cung cấp điện thông 
qua cảm biến dòng điện hoặc kết hợp với rơle bảo vệ nguồn phụ. 

■ Vận hành an toàn hơn, đảm bảo tính liên tục cung cấp điện  
□ Phối hợp các thiết bị bảo vệ của nguồn - máy cắt, cầu chì hạ áp
□ Với dòng điện định mức thường ở mức cao, cho phép sử dụng các máy cắt để cách ly 
□ Hệ thống chất cách điện không bị tác động bởi môi trường 

■ Việc chuyển mạch đơn giản và có điều khiển từ xa 

■ Giảm tổn hao 
Nhờ vào giá trị RI2 thấp (trường hợp sử dụng một dao cắt tải kết hợp cầu chì cho 
biến thế 1000kVA có thể tiêu hao 100W) 

■ Giảm chi phí bảo trì  
Không cho hoạt động khi thay thế cầu chì 
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Giới thiệu Các dự án tiêu biểu ở Việt Nam 

Các công trình chính 
Miền Bắc 

Miền Trung 

Miền Nam

Công ty điện lực Hà Nội Khách sạn 4 sao Thắng Lợi 

Khu resort 5 sao Nam Hải Tháp tài chính Bitexco 

Ha Noi

Da Nang

Ho Chi Minh City

Các văn bản chấp thuận sử dụng trên lưới điện 

■ Nhà máy Ben Q, khu công nghiệp Láng Hòa Lạc, Hà Nội 
■ Khu đô thị mới Ciputra, Hà Nội 
■ Khu đô thị mới Việt Hưng, Hà Nội 
■ Khu đô thị mới Cao Xanh, Quảng Ninh 
■ Khu đô thị mới Vựng Đâng, Quảng Ninh 
■ Khách sạn 4 sao Thắng Lợi, Hà Nội 

■ Khu resort sinh thái Phú Quý, Nha Trang, Khánh Hòa 
■ Khu resort 5 sao Nam Hải, Hội An 

■ Khu Công Nghệ Cao, TP HCM 
■ Nhà máy Pepsi, khu công nghiệp Trà Nóc II, Cần Thơ 
■ EDC, Campuchia 
■ Khu resort Hồ Tràm, Vũng Tàu 
■ Tòa nhà văn phòng Harbour View Tower, TP HCM 
■ Tòa nhà Havana, TP HCM 
■ Quảng Trường Hạnh Phúc, TP HCM 
■ Tòa nhà Sailing Tower, TP HCM 
■ Tháp tài chính Bitexco, TP HCM 
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Qui trình tái chế của Schneider Electric 
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Kim loại chứa sắt 78.5% 72.5%

Kim loại không chứa sắt 13.3% 11.3%

Nhựa nhiệt rắn 4.7% 11.3%

Nhựa nhiệt dẻo 2% 4.1%
Chất lỏng 0.5% 0.4%
Phần điện tử 0.7% 0%
Các phần khác 0.4% 0.4%
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Giới thiệu Bảo vệ môi trường 

Qui trình tái chế các sản phẩm SF6 là 
một phần của hệ thống quản lý nghiêm 
ngặt, cho phép theo dõi mỗi thiết bị cho 
đến khi được xử lý hoàn toàn. 

Hệ thống quản lý về môi trường trong các nhà máy sản xuất RM6 của 
Schneider Electric được kiểm tra, đánh giá thỏa mãn các yêu cầu của 
tiêu chuẩn ISO 14001. 

Schneider Electric luôn tận tâm với các chính sách lâu dài về môi trường. 
Với chính sách này, dòng sản phẩm RM6 được thiết kế thân thiện với môi trường, 
đặc biệt trong vấn đề tái chế sản phẩm. 
Tất cả các vật liệu cách điện và dẫn điện đều có thể nhận biết và phân loại dễ dàng. 
Khi hết thời gian sử dụng, tủ RM6 có thể được xử lý, tái chế và vật liệu của nó được 
thu lại tuân theo các dự thảo quy định Châu Âu về các sản phẩm điện và điện tử, đặc 
biệt không xả khí hoặc chất lỏng gây ô nhiễm môi trường. 
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Tiêu chuẩn IEC 
Dòng sản phẩm RM6 được thiết kế tuân theo các tiêu chuẩn sau đây: 

Điều kiện hoạt động bình thường cho các thiết bị đóng cắt trong nhà

Cầu dao phụ tải cách ly 
IEC 60265-1 (high voltage switches for rated voltage above 1 kV and less 
than 52 kV)

Máy cắt: bảo vệ dây nhánh 200A hoặc đường dây 630A 

Các tiêu chuẩn khác 

Ưu điểm chính 

Sự kiểm soát có hệ thống và chặt chẽ 
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Giới thiệu Chất lượng - Tiêu chuẩn 

IEC 62271-1 (các thông số kỹ thuật chung cho thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp)

IEC 62271-200 (cho các thiết bị đóng cắt và điều khiển có vỏ tủ kim loại với điện áp 
định mức từ 1kV đến 52kV) 

IEC 62271-100 (máy cắt cao áp xoay chiều) 

■ Loại M1/E3 
□ 100 lần đóng mở tại dòng định mức và hscs = 0.7. 
□ 1000 lần đóng mở cơ khí. 

■ Loại M1/E2 
□ 2000 lần mở cơ khí 
□ Mở - 3 phút - đóng mở 3 phút - chu kỳ đóng mở tại dòng ngắn mạch định mức 

■ Dao cắt tải kết hợp cầu chì: IEC 62271-105 về dao cắt tải kết hợp cầu chì dòng 
xoay chiều 
■ Dao tiếp địa: IEC 62271-102 về dao cách ly dòng xoay chiều và các dao tiếp địa 
■ Rơle điện: IEC 60255 

Schneider Electric tích hợp một bộ phận chuyên trách trong mỗi đơn vị. Nhiệm vụ 
chính của bộ phận này là kiểm tra chất lượng và sự hợp chuẩn. 
Qui trình này: 
■ đồng nhất xuyên suốt các bộ phận 
■ được khách hàng và các tổ chức công nhận 
Trên hết, việc tuân thủ chặt chẽ các quy trình chất lượng được công nhận bởi tổ 
chức độc lập: Hiệp hội đảm bảo chất lượng Pháp (AFAQ). 

Hệ thống chất lượng cho thiết kế và sản xuất RM6 đã được chứng nhận 
phù hợp với mô hình quản lý chất lượng ISO 9001:2008. 

Trong quá trình sản xuất, mỗi RM6 được thử nghiệm một cách hệ thống nhằm kiểm 
tra chất lượng và hợp chuẩn: 
■ Kiểm tra độ kín 
■ Kiểm tra áp suất khí nạp 
■ Đo tốc độ đóng cắt 
■ Đo lường mômen vận hành 
■ Kiểm tra phóng điện một phần 
■ Kiểm tra cách điện 
■ Kiểm tra sự phù hợp với sơ đồ, bản vẽ 

■ Nhiệt độ không khí môi trường: loại -25oC trong nhà 
□ Thấp hơn hoặc bằng 40oC mà không phải hạ cấp định mức 
□ Thấp hơn hoặc bằng 35oC, trung bình trong 24 giờ mà không hạ cấp định mức 
□ Lớn hơn hoặc bằng -25oC 
■ Trên 2000 m: hãy liên hệ chúng tôi để có hướng dẫn cụ thể 
■ Độ cao 
□ Thấp hơn hoặc bằng 1000 m 
□ Trên 1000 m và không quá 2000 m với đầu nối có dẫn hướng trường 

■ Phân loại thiết bị đóng cắt: loại PM (phân chia theo kim loại) 
■ Ngừng, hoạt động không liên tục: loại LSC2B cho máy cắt và dao cắt tải (LSC2A 
cho dao cắt tải kết hợp cầu chì) 
■ Phân loại khả năng chịu đựng hồ quang: loại A-FL đến 20kA 1s theo yêu cầu (có 
thể tiếp cận ở mặt trước và mặt sau, chỉ cho các cá nhân có thẩm quyền trách nhiệm). 
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Độ kín 

Dao cắt tải cách ly 
Việc dập hồ quang sử dụng kỹ thuật phun khí SF6. 
Máy cắt 
Sử dụng kỹ thuật quay hồ quang cộng với sự tự dãn khí SF6, cho phép cắt tất cả
dòng cho tới dòng ngắn mạch. 

Dòng sản phẩm cho phép mở rộng tại chỗ 

Không bị ảnh hưởng bởi môi trường 
Cách điện hoàn toàn 
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Dòng sản phẩm RM6 Mô tả thiết bị đóng cắt RM6 

Thiết bị đóng cắt RM6 bao gồm 1 đến 4 chức năng, kích thước nhỏ gọn, cách điện 
hoàn toàn, mỗi khối bao gồm: 
■ Hộp hàn kín khí vĩnh viễn bằng thép không rỉ chứa các phần mang điện, dao cắt 
phụ tải, dao nối đất, dao cắt kết hợp cầu chì hoặc máy cắt 
■ Một đến bốn hộp đấu cáp với đầu nối để kết nối với lưới điện hoặc máy biến áp 
■ Ngăn thiết bị hạ áp 
■ Ngăn cơ cấu vận hành điện 
■ Ngăn cầu chì cho chức năng cầu dao cách ly có cầu chì hoặc dao cắt kết hợp 
cầu chì 
Các đặc tính hoạt động của RM6 đáp ứng định nghĩa "hệ thống áp suất kín" theo khuyến 
cáo của IEC. 
Dao cắt cách ly và dao nối đất đem đến cho người vận hành sự đảm bảo an toàn 
cần thiết khi sử dụng: 

Trong điều kiện khắc nghiệt của khí hậu hoặc môi trường, cần thiết phải sử dụng 
thiết bị đóng cắt hợp bộ. Tuy nhiên nhu cầu phát triển lưới điện đòi hỏi khả năng 
thay đổi trong tương lai. Vì vậy, RM6 đưa ra một dòng sản phẩm gồm những thiết 
bị đóng cắt có thể mở rộng. 
Việc thêm một hoặc nhiều chức năng được thực hiện dễ dàng bằng cách gắn các 
mô-đun riêng lẻ lại với nhau nhờ vào đầu nối thanh cái.
Công việc này có thể thực hiện tại chỗ một cách đơn giản: 
■ Không cần xử lý khí 
■ Không cần dụng cụ chuyên dùng 
■ Không cần sự chuẩn bị đặc biệt về nền đặt thiết bị. 

Việc mở rộng tủ phân phối dùng RM6 chỉ bị giới hạn bởi dòng định mức
của thanh cái : 630A ở 40oC. 

■ Một tủ kim loại làm bằng thép không gỉ, không sơn và nạp đầy khí (IP67), chứa 
các phần mang điện của thiết bị đóng cắt và thanh cái. 
■ Ba hộp kín gắn cầu chì được phủ kim loại mặt ngoài và có thể tháo rời, dùng để 
cách ly cầu chì khỏi bụi và ẩm... 
■ Hộp cầu chì được phủ kim loại hoặc đầu nối cáp giới hạn trường giữ điện trường 
trong cách điện rắn. 
Nhờ tất cả các yếu tố trên, RM6 hoàn toàn được cách ly và không bị ảnh hưởng của 
môi trường bụi, ẩm ướt và ngập tạm thời. 
(Mức độ bảo vệ IP67: ngập 30 phút theo tiêu chuẩn IEC 60529, §14.2.7) 

Tủ đóng cắt chứa đầy khí SF6 ở áp suất 0.2 bar được hàn kín vĩnh viễn. Độ kín khí này 
được kiểm tra một cách hệ thống ở xưởng chế tạo cho phép tuổi thọ thiết bị lên tới 30 năm. 
Các bộ phận mang điện của RM6 không cần phải bảo trì trong suốt quá trình sử dụng. 
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52

Thiết bị đóng cắt 

Cơ cấu vận hành đáng tin cậy 

Chỉ thị trạng thái nối đất 

Khả năng chịu được hồ quang bên trong 

P
E

56
41

6

Dao cắt 3 vị trí cân bằng 

Dòng sản phẩm RM6 An toàn cho người 

Dao cắt cách ly và máy cắt có cấu trúc tương tự nhau: 
■ Một cơ cấu tiếp điểm động với ba vị trí ổn định (đóng, mở và nối đất) 
chuyển 
động thẳng đứng và được thiết kế sao cho không thể xảy ra việc đóng đồng 
thời dao cắt (hay máy cắt) và dao nối đất. 
■ Dao nối đất: có khả năng đóng vào dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn.
■ RM6 kết hợp chức năng cắt với chức năng cách ly.
■ Thanh nối đất có kích thước phù hợp với mạng. 
■ Cửa khoang đấu cáp có thể được khóa liên động với dao nối đất và/hoặc dao 
cắt hoặc máy cắt. 

Cơ cấu vận hành cơ khí và điện đươc đặt phía sau mặt trước và được thể hiện 
bằng sơ đồ "Micmic" trạng thái thiết bị cắt (đóng, mở, nối đất): 
■ Đóng: tiếp điểm động được điều khiển bằng cơ cấu tác động nhanh. Cơ cấu 
cơ khí tích năng lượng ở trạng thái này. 
Đối với máy cắt và dao cắt kết hợp cầu chì, cơ cấu mở được nạp điện khi đóng 
tiếp điểm. 
■ Mở: việc mở thiết bị đóng cắt được thực hiện nhờ cùng một cơ cấu tác động 
nhanh, được thao tác theo hướng ngược lại. 
Đối với máy cắt hoặc dao cắt kết hợp cầu chì, thao tác cắt được kích hoạt bằng: 
□ Một nút nhấn 
□ Một sự cố 
■ Nối đất: một trục thao tác dùng để đóng hoặc mở tiếp điểm nối đất, lỗ để tiếp 
cận trục thao tác được chặn bởi một nắp đậy, nắp đậy chỉ mở nếu dao cắt hoặc 
máy cắt mở và bị khóa lúc dao cắt hoặc máy cắt đóng. 
■ Chỉ thị trạng thái thiết bị đóng cắt: được đặt trực tiếp trên trục của tiếp điểm 
động (phụ lục A của tiêu chuẩn IEC 62271-102). 
■ Cần thao tác: được thiết kế với cơ cấu chống quay ngược để ngăn không cho 
mở lại tức thời dao cắt hoặc dao nối đất sau khi đóng.
■ Bộ khóa: 1 đến 3 khóa được sử dụng để ngăn ngừa: 
□ Tiếp cận trục thao tác của dao cắt hoặc máy cắt 
□ Tiếp cận trục thao tác của dao nối đất 
□ Kích hoạt nút nhấn "cắt" 

■ Chỉ thị vị trí đóng của dao nối đất: được đặt ở phần trên cùng của RM6 và có 
thể được nhìn thấy qua nắp đậy trong suốt khi dao nối đất ở vị trí đóng.

RM6 được thiết kế rất tin cậy, chắc chắn và không bị ảnh hưởng của môi trường 
nên rất khó xuất hiện sự cố bên trong thiết bị. 
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cao nhất cho con người, RM6 còn được thiết kế để chịu 
được hồ quang bên trong tạo nên do dòng ngắn mạch trong thời gian một giây mà 
không gây nguy hiểm cho người vận hành. 
Việc quá áp suất đột ngột do hồ quang bên trong được giới hạn bằng cách mở một van 
an toàn ở đáy tủ kim loại. 
Khả năng chịu hồ quang bên trong của tủ là 20kA 1s. 
Với tùy chọn chịu hồ quang bên trong khoang cáp, tủ RM6 có khả năng chịu hồ 
quang bên trong lên tới 20kA 1s, thỏa mãn mọi tiêu chuẩn của IAC loại A-FL theo 
IEC 62271-200, phụ lục A. Khí phát ra ở phía sau tủ không ảnh hưởng tới phía 
trước. Nếu khí thổi ra phía sau, khả năng chịu hồ quang bên trong lớn nhất là 16kA 1s. 
Trường hợp khí thổi xuống đáy, khả năng chịu hồ quang bên trong lên tới 20kA 1s. 
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An toàn trong vận hành 
Thử nghiệm cách điện của cáp 

Đèn chỉ thị điện áp 

Dòng sản phẩm RM6 An toàn cho người 
P

E
56

82
3

Để thử nghiệm cách điện của cáp hoặc dò tìm sự cố, có thể đặt điện áp một chiều tới 
42kV trong 15 phút vào cáp qua RM6 mà không cần tháo rời đầu cáp. 
Để thực hiện đo cách điện cáp, cần đóng dao nối đất và tháo nối đất di động để đặt 
vào điện áp qua "hệ thống thanh nối đất". Hệ thống này là đặc điểm nổi bật riêng biệt 
của RM6. Schneider có cung cấp bộ thử nghiệm cầm tay nếu được yêu cầu. 

Thiết bị được cung cấp như một tùy chọn với mọi chức năng cho phép kiểm tra sự 
hiện hữu (hoặc không) của điện áp trên cáp. 
Hai loại chỉ thị có thể được cung cấp tùy theo yêu cầu vận hành lưới: 
■ Loại có đèn gắn sẵn - VPIS (Voltage Presence Indicating System) phù hợp với 
tiêu chuẩn IEC 62271-206 

■ Loại có đèn cấp riêng rẽ VDS (Voltage Detection System) phù hợp với tiêu chuẩn 
IEC 61243-5. 
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Dòng sản phẩm RM6 RM6 cho các ứng dụng hàng hải 

RM6 cho hàng hải: những lợi ích của mạch vòng trung thế 
(MV) trên tàu thủy 

An toàn cho người 

Thực vậy: 

Chống rung 

Chịu được môi trường khắc nghiệt 
 ■ Chịu được nhiệt độ cao 

Một số ứng dụng hàng hải đã thực hiện 
■ Aker Yards: 
□ NCL Cruise Liner, 
□ Genesis 1 & 2.
■ Meyer Werft: 
□ Aïda ships, 
□ Norvegian Gem, 
□ Norvegian Pearl, 
□ Pride of Hawaï, Norvegian Jewel, 
□ Jewel of the seas…

P
E

56
81

8
P

E
56

81
9

Ví dụ cấu trúc một tàu khách viễn dương 

RM6
Trạm 

RM6
Trạm 

RM6
Trạm 

RM6
Trạm 

RM6
Trạm 

RM6
Trạm 

RM6
Trạm 

RM6
Trạm 

Cấu hình hình tia 

Cấu hình mạch vòng MV 

D
E

57
98

4E
N

RM6 có chứng nhận DNV cho các ứng dụng hàng hải. Cấu hình mạch vòng 
MV có nhiều ưu điểm lớn: 
■ Tủ trung thế chính nhỏ hơn (chỉ hai cần hai ngăn để cấp cho mạch vòng) 
■ Chiều dài của cáp trung thế giảm thiểu (tỉ lệ trung bình > 30%) 
■ Mức độ duy trì và sẵn sàng cấp điện của mạng cũng được cải thiện 

■ Có thể cách ly phân đoạn cáp bị sự cố trên mạch vòng MV 
■ Có thể tự động cấu hình mạch vòng MV sau khi phát hiện sự cố 

■ Nếu RM6 được trang bị bộ lọc LRU đặc biệt (thiết bị hạn chế hồ quang bên trong), 
phân cấp hồ quang bên trong là AFLR 20 kA 1s theo định nghĩa chuẩn IEC 62271- 200.

■ Phù hợp với các tiêu chuẩn hàng hải IACS 
■ RM6 có trọng tâm ở vị trí rất thấp

KHU VỰC 1 KHU VỰC 2 KHU VỰC 3 KHU VỰC 4



16

Các chức năng của dòng sản phẩm RM6 

Dao cắt tải  Máy cắt 630A
bảo vệ đường dây 

Máy cắt 200A 
bảo vệ máy biến áp 

Dao cắt kết hợp cầu chì 
bảo vệ máy biến áp

D
E

59
75

9

D
E

59
73

5

630 A

D
E

59
73

6

200 A

D
E

59
73

7

QDBI

Dao cắt bảo vệ 
kết nối mạng

Máy cắt 630A bảo vệ 
kết nối mạng 

Kết nối cáp Đo lường trung thế 

D
E

59
73

8

D
E

59
73

9

630 A

D
E

59
74

0

D
E

59
74

1

IC BC O Mt

Cấu hình thiết bị 
Ký hiệu của các tủ 
khác nhau

Cấu hình theo chức năng * Cấu hình theo loại tủ

NE: không thể mở rộng 
RE: có thể mở rộng bên phải 
LE: có thể mở rộng bên trái 
DE: có thể mở rộng về 
bên phải hoặc bên trái
(một chức năng) 

I
B
D
Q

I I
B
D
Q

I I
B
D
Q
IC
BC
O
Mt

no. 4 no. 3 no. 2 no. 1 no. 1

Ví dụ về ký hiệu RM6 NE-DIDI
RM6 RE-IDI
RM6 NE-IQI

RM6 DE-I
RM6 NE-D
RM6 DE-Mt

(*) Xem bảng trang 68 để chọn các kết hợp khác 47 

Dòng sản phẩm RM6 Các tính năng lựa chọn phong phú 

Dòng sản phẩm RM6 đáp ứng tất cả các chứa năng cho lưới trung thế, cho phép: 
■ Kết nối, cấp nguồn, và bảo vệ máy biến áp trong mạng hình tia hoặc mạng mạch 
vòng hở thông qua máy cắt 200 A với bảo vệ độc lập hoặc thông qua các dao cắt 
kết hợp cầu chì 
■ Bảo vệ đường dây nhờ máy cắt 630A 
■ Và xây dựng các trạm biến áp riêng Trung/Hạ với đo lường phía trung thế 
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Đặc tính tủ RM6 Nội dung 

Các đặc tính chủ yếu 18

Các đặc tính chi tiết cho mỗi chức năng 19

Đo lường trung thế 27

RM6 tùy chọn tổ hợp chức năng 

RM6 - Cấu hình 5 chức năng -

28

Chức năng máy cắt 
Chọn rơ-le bảo vệ 

30
30

Bảo vệ máy biến áp bằng máy cắt 
VIP 40, VIP 45 

31
31

Tính năng bảo vệ chung bằng máy cắt 
VIP 400 
Hệ thống tích hợp VIP

Bảo vệ đường dây và biến áp bằng máy cắt 
Sepam series 10 
Core balance CTs CSH120, CSH200

33
33
34

35
35
36

Bảo vệ máy biến áp bằng dao cắt kết hợp cầu chì 37

TÍNH NĂNG MỚI 2012 
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Các đặc tính điện 
rUĐiện áp định mức (kV) 12 17.5 24

fTần số (Hz) 50 hoặc 60
Cấp cách điện 

Tần số công nghiệp 50 Hz 1 phút.
(kV hiệu dụng) 

(1) Ud 28 38 50
cách điện (2) Ud 32 45 60

xung  1.2/50μs cách điện (1) Up 75 95 125
cách điện (2) Up 85 110 145

Khả năng chịu đựng hồ quang 20 kA 1 s

Điều kiện thời tiết 
(°C) 40 45 50 55 60

Thanh cái 630A Ir (A) 630 575 515 460 425
Thanh cái 400A Ir (A) 400 400 400 355
Chức năng: I,O,B (với kiểu đấu nối C) 
Chức năng D (với kiểu đấu nối B C)

)4()4()4()3()A(Chức năng Function Q 

(1) Pha-pha, pha-đất 
(2) Dọc theo khoảng cách điện. 

(3) Tùy thuộc vào việc chọn lựa cầu chì 
(4) Hãy liên lạc với chúng tôi 

Lựa chọn tổng quát 

Tùy chọn cho vận hành 

Các phụ tùng 

Các chỉ dẫn phụ 
Cho việc lắp đặt và hướng dẫn kỹ thuật 

Đấu nối cho RM6 

Chỉ số bảo vệ 

Đặc tính tủ RM6 Các đặc tính chủ yếu 

cách điện

(A) 630 575 515 460 425
(A) 200 200 200 200 200

■ Áp kế hoặc switch chỉ thị áp suất 
■ Thanh dẫn tiếp địa trong khoang cáp 
■ Hộp cáp chịu hồ quang 20kA 1s cho các chức năng I, D, B.

Chỉ thị điện áp 
■ VPIS
■ VDS

■ Đế nâng 
■ 3 cầu chì trung thế Fusarc CF 
■ Bộ so sánh đồng vị pha 
■ Hộp kiểm tra rờ le máy cắt (VAP6) 
■ Cơ cấu vận hành phụ

■ Đấu nối cho 630A (1 bộ = 1 chức năng) 
■ Đấu nối cho 4000A (1 bộ = 1 chức năng) 
■ Đấu nối cho 250A (1 bộ = 1 chức năng)

■ Khoang chứa và phần cao thế: IP67 
■ Ngăn điều khiển phần hạ thế: IP3X 
■ Mặt trước và cơ cấu vận hành: IP3X 
■ Khoang cáp: IP2XC 
■ Bảo vệ chống tác động cơ khí: IK07

kV đỉnh

kV hiệu dụng
kV hiệu dụng

kV đỉnh
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Bảo vệ mạng điện với dao cắt cách ly (chức năng I) 
rU

Rated voltage Điện áp định mức  

Điện áp định mức (kV) 12 17.5 24 24 24 24
Dòng chịu đựng ngắn hạn (kA hiệu dụng) 25 21 12.5 16 16 20

tk Thời gian(giây) 1 1 or 3 1 1 1 1 or 3
rIDòng định mức thanh (A) 630 630 400 400 630 630

Đóng cắt mạng (chức năng I) 
rIDòng định mức (A) 630 630 400 400 630 630

Khả năng cắt I1 (A) 630 630 400 400 630 630
Dòng rò I6a (A) 320 320 320 320 320 320
Cáp không tải I4a (A) 110 110 110 110 110 110

Khả năng đóng dòng của 
dao cắt và dao nối đất 

Ima 62.5 52.5 31.25 40 40 50

CCC hoặc B C hoặc BCCnối Kiểu đấu 

Phụ tùng và tùy chọn (chức năng I) 
Vận hành từ xa 
Cơ cấu động cơ và các công tắc phụ LBSw NO-2 NC và ESw 1 O/C. 
Công tắc phụ riêng lẻ 
Cho chỉ thị vị trí dao cắt chính LBSw NO-2 NC và ESw 1 O/C (tùy 
chọn này được bao gồm trong việc điều khiển từ xa) 
Khoang đấu cáp mặt trước  

Bộ chỉ thỉ sự cố và dòng tải tự cấp điện  

Thiết bị khóa chìa 

Đặc tính tủ RM6 Đặc tính chi tiết mỗi chức năng 

Thiết bị đóng cắt không thể mở rộng 

D
E

59
74

2

IIII-EN III-EN II-EN I-EN
Thiết bị đóng cắt có thể mở rộng phía phải 

D
E

59
74

3

IIII-ER III-ER II-ER
Thiết bị đóng cắt có thể mở rộng về hai phía 

D
E

59
74

6

IIII-ED III-ED

Ik 

Dòng tải 

■ Được siết bulông 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw và khóa liên động LBSw

■ Flair 21D 
■ Flair 22D 
■ Flair 23DV
■ Amp 21D. 

■ Loại R1
■ Loại R2 

(kA đỉnh)
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Bảo vệ mạng điện bằng máy cắt 630A (chức năng B) 
rUĐiện áp định mức (kV) 12 17.5 24 24

Dòng chịu đựng ngắn hạn (kA hiệu dụng) 25 21 16 20
tk thời gian (giây) 1 1 or 3 1 1 or 3
rIDòng định mức thanh cái (A) 630 630 630 630

Đóng cắt mạng (chức năng I) 
rIDòng định mức (A) 630 630 630 630

Khả năng cắt I1 (A) 630 630 630 630
Dòng rò  I6a (A) 320 320 320 320
Cáp không tải I4a (A) 110 110 110 110

Khả năng đóng dòng 
của dao cắt và dao nối đất 

Ima 62.5 52.5 40 50

CCCCBushing nối Kiểu đấu 

Bảo vệ đường dây (chức năng B) 
rIDòng định mức (A) 630 630 630 630

Khả năng cắt dòng ngắn mạch Isc (kA) 25 21 16 20
Khả năng đóng Ima (kA peak) 62.5 52.5 40 50

CCCCBushing Kiểu đấu nối 

Đặc tính tủ RM6 Đặc tính chi tiết mỗi chức năng 

Thiết bị đóng cắt không thể mở rộng 

D
E

59
74

4

IBIB-EN IBII-EN IBI-EN IB-EN B-EN
Thiết bị đóng cắt có thể mở rộng phía phải 

D
E

59
74

5

IBIB-ER IBII-ER IBI-ER
Thiết bị đóng cắt có thể mở rộng về hai phía 

D
E

59
74

7

IBII-ED IBI-ED

Phụ tùng và tùy chọn (chức năng B) 
Vận hành từ xa 
Cơ cấu động cơ bao gồm cuộn dây cắt mạch song song và các 
tiếp điểm phụ máy cắt (CB 2NO- NC và ESw 1 O/C). 
Các tiếp điểm phụ riêng lẻ 
Cho chỉ thị vị trí máy cắt CB 2 NO - 2 NC và ESw 1 O/C (tùy 
chọn này được bao gồm trong việc điều khiển từ xa) 
Khoang đấu cáp mặt trước 

Cuộn dây song song cho cắt ngoài 

Cuộn dây điện áp thấp 

Rơle bảo vệ cho việc bảo vệ biến áp bằng máy cắt 
(VIP 400 hoặc Sepam series 10) 

Nghiêm cấm đóng khi có sự cố 1 NC
Tiếp điểm phụ loại D hoặc B tác động 

Ik

Dòng tải 

■ Được siết bulông 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw và khóa liên động CB 

■ 24 Vdc 
■ 48/60 Vdc 
■ 120 Vac 
■ 110/125 Vdc - 220 Vac 
■ 220 Vdc / 380Vac 

■ 24 Vdc
■ 48 Vdc 
■ 125 Vdc 
■ 110- 230 Vac 

■ Loại R1
■ Loại R2 

Thiết bị khóa chìa 

kA đỉnh
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Bảo vệ nhánh máy biến áp 200A bằng máy cắt cách ly (chức năng D) 
rUĐiện áp định mức (kV) 12 17.5 24 24 24 24 24

Dòng chịu đựng ngắn hạn (kA hiệu dụng) 25 21 12.5 16 12.5 16 20
tk thời gian (giây) 1 1 or 3 1 1 1 1 1 or 3
rIDòng định mức thanh cái (A) 630 630 400 400 630 630 630

Đóng cắt mạng (chức năng I) 
rIDòng định mức (A) 630 630 400 400 630 630 630

Khả năng cắt I1 (A) 630 630 400 400 630 630 630
Dòng rò I6a (A) 320 320 320 320 320 320 320
Cáp không tải I4a (A) 110 110 110 110 110 110 110

Khả năng đóng dòng của 
dao cắt và dao nối đất 

Ima 62.5 52.5 31.25 40 31.25 40 50

CCCC hoặc B

C hoặc B C hoặc B

C hoặc BCCKiểu đấu nối 

Bảo vệ máy biến áp (chức năng D) 
rIDòng định mức (A) 200 200 200 200 200 200 200

Khả năng đóng điện máy biến áp không tải I3 (A) 16 16 16 16 16 16 16
Khả năng cắt dòng ngắn mạch Isc (kA) 25 21 12.5 16 12.5 16 20
Khả năng đóng Ima 62.5 52.5 31.25 40 31.25 40 50

CAACCKiểu đấu nối 

Đặc tính tủ RM6 Đặc tính chi tiết mỗi chức năng 

Thiết bị đóng cắt không thể mở rộng 

D
E

59
74

4

IDID-EN IDII-EN IDI-EN )*( ID-EN D-EN
Thiết bị đóng cắt có thể mở rộng phía phải 

D
E

59
74

5

IDID-ER IDII-ER IDI-ER
Thiết bị đóng cắt có thể mở rộng về hai phía 

D
E

59
74

7

IDII-ED IDI-ED

Phụ tùng và tùy chọn (chức năng D)
Vận hành từ xa 
Cơ cấu động cơ bao gồm cuộn dây cắt mạch song song và 
các tiếp điểm phụ máy cắt (CB 2NO- NC và ESw 1 O/C). 
Các tiếp điểm phụ riêng lẻ 
Cho chỉ thị vị trí máy cắt CB 2 NO - 2 NC và ESw 1 O/C (tùy chọn 
này được bao gồm trong việc điều khiển từ xa) 
Khoang đấu cáp mặt trước 

Cuộn dây song song cho cắt ngoài 
 ■ 24 Vdc
 ■ 48/60 Vdc
 ■ 120 Vac
 ■ 110/125 Vdc - 220 Vac
 ■ 220 Vdc/380 Vac.

Cuộn dây điện áp thấp 
 ■ 24 Vdc
 ■ 48 Vdc
 ■ 125 Vdc
 ■ 110-230 Vac.

Rơle bảo vệ cho việc bảo vệ biến áp bằng máy cắt 
(VIP 40, 45, 400 hoặc Sepam series 10) 
Nghiêm cấm đóng khi có sự cố 1 NC 
Tiếp điểm phụ loại D hoặc B tác động 
Thiết bị khóa chìa 

 ■ Loại R6
 ■ Loại R7
 ■ Loại R8.

(*) Đối với NE-DI, dòng định mức là 200 A cho các chức năng I và D. 

Ik

Dòng tải 

■ Được siết bulông. 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw. 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw và khóa liên động CB.

kA đỉnh

kA đỉnh
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Bảo vệ máy biến áp bằng dao cắt kết hợp cầu chì (chức năng Q) 
rUĐiện áp định mức (kV) 12 12 17.5 24 24 24 24

rIDòng định mức thanh cái (A) 630 630 630 400 400 630 630
Đóng cắt mạng (chức năng I)

rIDòng định mức (A) 630 630 630 400 400 630 630
Khả năng cắt I1 (A) 630 630 630 400 400 630 630

Dòng rò I6a (A) 320 320 320 320 320 320 320
Cáp không tải I4a (A) 110 110 110 110 110 110 110

Dòng chịu đựng ngắn hạn (kA hiệu dụng) 21 25 21 12.5 16 16 20
tk Thời gian(giây) 1 1 1 hoặc 3         1                    1                        1             1 hoặc 3

Khả năng đóng dòng của 
dao cắt và dao nối đất 

Ima 52.5 62.5 52.5 31.25 40 40 50

CCC ro BC ro BCCCKiểu đấu nối 

Bảo vệ máy biến áp (chức năng Q) 
rIDòng định mức (A) 200 200 200 200 200 200 200

Khả năng đóng điện máy biến áp không tải I3 (A) 16 16 16 16 16 16 16
Khả năng cắt dòng ngắn mạch Isc (kA) 21 25 21 12.5 16 16 20
Khả năng đóng Ima 52.5 62.5 52.5 31.25 40 40 50

AKiểu đấu nối A A A A A A

Đặc tính tủ RM6 Đặc tính chi tiết mỗi chức năng 

Thiết bị đóng cắt không thể mở rộng 

D
E

59
74

8

IQIQ-EN IQII-EN IQI-EN )*( IQ-EN
Thiết bị đóng cắt có thể mở rộng phía phải 

D
E

59
74

9

IQIQ-ER IQII-ER IQI-ER
Thiết bị đóng cắt có thể mở rộng về hai phía 

D
E

59
75

2

IQII-ED IQI-ED

Phụ tùng và tùy chọn (chức năng Q) 
Vận hành từ xa 
Cơ cấu động cơ bao gồm các tiếp điểm phụ hợp bộ dao cắt - cầu chì (2NO- NC). 

Các tiếp điểm phụ riêng lẻ 
Cho chỉ thị vị trí dao cắt kết hợp cầu chì LBSw 2 NO- 2 NC 
(tùy chọn này được bao gồm trong việc điều khiển từ xa) 
Công tắc phụ cho cầu chì nổ 
Cuộn dây song song cho cắt ngoài 
■  24 Vdc
■  48/60 Vdc
■  120 Vac
■  110/125 Vdc - 220 Vac
■  220 Vdc/380 Vac.
Cuộn dây điện áp thấp 
■  24 Vdc
■  48 Vdc
■  125 Vdc
■  110-230 Vac.

Thiết bị khóa chìa 
 ■ Loại  R6
 ■ Loại  R7
 ■ Loại  R8.

(*) Đối với NE-DI, dòng định mức là 200 A cho các chức năng I và D. 

Dòng tải 

Ik
Thời gian 

kA đỉnh

kA đỉnh
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Môdun mở rộng (chức năng DE-I) 
rUĐiện áp định (kV) 12 17.5 24 24 24 24

Dòng chịu đựng ngắn hạn (kA hiệu dụng) 25 21 12.5 16 16 20
tk Thời gian (s) 1 1 or 3 1 1 1 1 or 3
rIDòng định mức thanh cái (A) 630 630 630 630 630 630

Đóng cắt mạng (chức năng I) 
rIDòng định mức (A) 630 630 400 400 630 630

Khả năng cắt I1 (A) 630 630 400 400 630 630
Dòng rò I6a (A) 320 320 320 320 320 320
Cáp không tải I4a (A) 110 110 110 110 110 110

Khả năng đóng dòng của
dao cắt và dao nối đất

Ima 62.5 52.5 31.25 40 40 50

CCB hoặc C  B hoặc C CCKiểu đấu nối 

D
E

59
75

0

DE-I

Bảo vệ mạng điện bằng máy cắt cách ly 630A (chức năng DE-B) 
rUĐiện áp định mức (kV) 12 17.5 24 24

Dòng chịu đựng ngắn hạn (kA hiệu dụng) 25 21 16 20
tk thời gian (s) 1 1 or 3 1 1 or 3
rIDòng định mức thanh (A) 630 630 630 630

Đóng cắt mạng (chức năng DE-B) 
rIDòng định mức (A) 630 630 630 630

Khả năng cắt Isc (kA) 25 21 16 20
Khả năng đóng dòng của dao cắt và dao nối đất Ima 62.5 52.5 40 50

CCCCKiểu đấu nối

D
E

59
75

1

DE-B

Vận hành từ xa
Cơ cấu động cơ bao gồm cuộn dây cắt mạch song song
và các tiếp điểm phụ máy cắt (CB 2 NO - 2 NC and ESw 1 O/C). 
Các tiếp điểm phụ riêng lẻ 
Cho chỉ thị vị trí máy cắt CB 2 NO - 2 NC và ESw
1 O/C (tùy chọn này được bao gồm trong việc 
điều khiển từ xa) 
Khoang đấu cáp mặt trước 

Cuộn dây song song cho cắt ngoài 

Cuộn dây điện áp thấp 

Rơle bảo vệ cho việc bảo vệ biến áp bằng máy cắt 
(VIP 400 hoặc Sepam series 10) 
Nghiêm cấm đóng khi có sự cố 1 NC 
Tiếp điểm phụ loại D hoặc B tác động 
Thiết bị khóa chìa 

Phụ tùng và tùy chọn

Vận hành từ xa 
Cơ cấu động cơ bao gồm các tiếp điểm phụ 
(LBSw 2 NO - 2 NC và ESw 1 O/C).
Các tiếp điểm phụ riêng lẻ 
Cho chỉ thị vị trí dao cắt chính LBSw NO-2 NC
và Esw 1 O/C (tùy chọn này được bao gồm
trong việc điều khiển từ xa) 
Khoang đấu cáp mặt trước 

Bộ chỉ thỉ sự cố và dòng tải tự cấp điện 

 
Thiết bị khóa chìa 

Phụ tùng và tùy chọn

Đặc tính tủ RM6 Đặc tính chi tiết mỗi chức năng 

Ik

Dòng tải 

■ Được siết bulông 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw và khóa liên 
động LBSw 

■ Flair 21D
■ Flair 22D 
■ Flair 23DV
■ Amp 21D. 

■ Loại R1
■ Loại R2 

Ik

■ Được siết bulông 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw
và khóa liên động CB

■ 24 Vdc 
■ 48/60 Vdc 
■ 120 Vac 
■ 110/125 Vdc - 220 Vac 
■ 220 Vdc / 380Vac 

■ 24 Vdc 
■ 48 Vdc 
■ 125 Vdc 
■ 110- 230 Vac 

■ Loại R1
■ Loại R2

(kA đỉnh)

(kA đỉnh)
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Bảo vệ mạng điện bằng máy cắt cách ly 200A (chức năng DE-D) 
rUĐiện áp định mức (kV) 12 17.5 24 24 24

Dòng chịu đựng ngắn hạn (kV hiệu dụng) 25 21 12.5 16 20
tk Thời gian (s) 1 1 or 3 1 1 1 or 3
rIDòng định mức thanh cái (A) 630 630 630 630 630

Bảo vệ biến áp (chức năng DE-D) 
rIDòng định mức (A) 200 200 200 200 200

Khả năng đóng điện máy biến áp không tải I3 (A) 16 16 16 16 16
Khả năng cắt dòng ngắn mạch Isc (kA) 25 21 12,5 16 20
Khả năng đóng Ima 62.5 52.5 31.25 40 50

CB hoặc C ACCKiểu đấu nối 

Môdun mở rộng (chức năng DE-Q) 
rUĐiện áp định mức (kV) 12 12 17.5 24 24 24

rIDòng định mức thanh cái (A) 630 630 630 630 630 630
Cầu chì (chức năng DE-Q) 

rIDòng định mức (A) 200 200 200 200 200 200
Khả năng đóng điện máy biến áp không tải I3 (A) 16 16 16 16 16 16
Khả năng cắt dòng ngắn mạch Isc (kA) 21 25 21 12.5 16 20
Khả năng đóng Ima 52.5 62.5 52.5 31.25 40 50
Kiểu đấu nối A A A A A A

D
E

59
75

1

DE-D

Vận hành từ xa 
Motorization including auxiliary contacts fuse-switch 
combinations (2 NO - 2 NC).
Các tiếp điểm phụ riêng lẻ 
Cho chỉ thị vị trí dao cắt kết hợp cầu chì 
LBSw 2 NO- 2 NC (tùy chọn này được bao gồm trong
việc điều khiển từ xa)
Công tắc phụ cho cầu chì nổ 
Cuộn dây song song cho cắt ngoài
■ 24 Vdc
■ 48/60 Vdc
■ 120 Vac
■ 110/125 Vdc - 220 Vac
■ 220 Vdc/380 Vac.

Cuộn dây điện áp thấp 
■ 24 Vdc
■ 48 Vdc
■ 125 Vdc
■ 110-230 Vac.
Thiết bị khóa chìa 

Phụ tùng và tùy chọn 

Phụ tùng và tùy chọn 
Vận hành từ xa 
Cơ cấu động cơ bao gồm cuộn dây cắt mạch song song
và các tiếp điểm phụ máy cắt (CB 2 NO - 2 NC and ESw 1 O/C).
Các tiếp điểm phụ riêng lẻ 
Cho chỉ thị vị trí máy cắt CB 2 NO - 2 NC và ESw 1
O/C (tùy chọn này được bao gồm trong việc điều 
khiển từ xa) 
Khoang đấu cáp mặt trước 

Cuộn dây song song cho cắt ngoài 
■ 24 Vdc
■ 48/60 Vdc
■ 120 Vac
■ 110/125 Vdc - 220 Vac
■ 220 Vdc/380 Vac.

Cuộn dây điện áp thấp 
■ 24 Vdc
■ 48 Vdc
■ 125 Vdc
■ 110-230 Vac.
Rơle bảo vệ cho việc bảo vệ biến áp bằng máy cắt 
(VIP 40, 45, 400 hoặc Sepam series 10) 
Nghiêm cấm đóng khi có sự cố 1 NC 
Tiếp điểm phụ loại D hoặc B tác động 
Thiết bị khóa chìa 

D
E

59
75

3

DE-Q

Đặc tính tủ RM6 Đặc tính chi tiết mỗi chức năng 

Ik

■ Được siết bulông 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw và khóa 
liên động CB 

■ Loại R6
■ Loại R7
■ Loại R8

■ Loại R6
■ Loại R7
■ Loại R8.

(kA đỉnh)

(kA đỉnh)
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Phân đoạn đường dây bằng dao cắt tải (chức năng DE-IC) 
rUĐiện áp định mức (kV) 12 17.5 24 24

Dòng chịu đựng ngắn hạn (kA hiệu dụng) 25 21 16 20
tk Thời gian (s) 1 1 or 3 1 1 or 3
rIDòng định mức thanh cái (A) 630 630 630 630

Đóng cắt mạng điện (chức năng DE-IC) 
rIDòng định mức (A) 630 630 630 630

Khả năng cắt I1 (A) 630 630 630 630
Dòng rò I6a (A) 320 320 320 320
Cáp không tải I4a (A) 110 110 110 110

Khả năng đóng dòng của 
dao cắt và dao nối đất 

Ima 62.5 52.5 40 50

D
E

59
75

4

DE-IC

Phân đoạn đường dây bằng máy cắt cách ly 630 A (chức năng ghép nối DE-BC) 
rUĐiện áp định mức (kV) 12 17.5 24 24

Dòng chịu đựng ngắn hạn (kA hiệu dụng) 25 17.5 16 24
tk Thời gian (s) 1 1 hoặc 3                     1                            1 hoặc 3 
rIDòng định mức thanh cái (A) 630 630 630 630

Phân đoạn đường dây bằng máy cắt (chức năng ghép nối DE-BC) 
rIĐiện áp định mức (A) 630 630 630 630

Dòng chịu đựng ngắn hạn Isc (kA) 25 21 16 20
Dòng định mức thanh cái Ima 62.5 52.5 40 50

D
E

59
75

5

DE-BC

Phụ tùng và tùy chọn 
Vận hành từ xa 
Cơ cấu động cơ bao gồm các tiếp điểm phụ
(LBSw 2 NO - 2 NC và ESw 1 O/C). 
Các tiếp điểm phụ riêng lẻ 
cho chỉ thị vị trí máy cắt LBSw 2 NO - 2 NC và 
ESw 1 O/C (tùy chọn này được bao gồm trong việc 
điều khiển từ xa) 
Khoang đấu cáp mặt trước 

 

Thiết bị khóa chìa 

Có hoặc không có dao nối đất 

Phụ tùng và tùy chọn 
Vận hành từ xa 
Cơ cấu động cơ bao gồm cuộn dây cắt mạch song song và
các tiếp điểm phụ máy cắt (CB 2 NO - 2 NC và ESw 1 O/C). 
Các tiếp điểm phụ riêng lẻ 
Cho chỉ thị vị trí máy cắt 
CB 2 NO - 2 NC và ESw 1 O/C (tùy chọn này
được bao gồm trong việc điều khiển từ xa) 
Khoang đấu cáp mặt trước 
■ Được siết bulông 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw và khóa liên 
động CB 
Cuộn dây song song cho cắt ngoài 
■ 24 Vdc
■ 48/60 Vdc
■ 120 Vac
■ 110/125 Vdc - 220 Vac
■ 220 Vdc/380 Vac.

Cuộn dây điện áp thấp 
■ 24 Vdc
■ 48 Vdc
■ 125 Vdc
■ 110-230 Vac.
Rơle bảo vệ cho việc bảo vệ biến áp bng máy cắt 
(VIP 400 hoặc Sepam series 10) 
Nghiêm cấm đóng khi có sự cố 1 NC 
Tiếp điểm phụ loại D hoặc B tác động 
Thiết bị khóa chìa 

Có hoặc không có dao nối đất 

Đặc tính tủ RM6 Đặc tính chi tiết mỗi chức năng 

Ik

Dòng tải 

■ Được siết bulông 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw 
■ Có thể tháo ra với khóa liên động ESw và LBSw

■ Loại R1
■ Loại R2 

Ik

■ Loại R1
■ Loại R2

(kA đỉnh)

(kA đỉnh)
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Tủ kết nối cáp LE-O, RE-O, DE-O 
rUĐiện áp định mức (kV) 12 12 17.5 17.5 24 24 24

rIDòng định mức thanh cái (A) 630 630 630 630 630 630 630
Kết nối cáp (chức năng O) 

rIDòng định mức (A) 200 630 200 630 200 630 630
Khả năng cắt dòng ngắn mạch (kA hiệu dụng) 25 25 21 21 16 16 20

tk Thời gian (s) 1 1 3 3 1 1 1 hoặc 3 
CKiểu đấu nối C C C C C C

D
E

59
75

6

O-ED O-ER O-EL

Mô đun đo lường DE-Mt 
rUĐiện áp định mức (kV) 12 17.5 24 24

Đo lường trung thế (chức năng DE-Mt) 
rIDòng định mức (A) 630 630 630 630

Dòng chịu đựng ngắn hạn (kA hiệu dụng) 25 21 16 20
tk Thời gian (s) 1 1 or 3 1 1 or 3

s1 Ak 61s1 Ak 61s1 Ak 61s1 Ak 61Khả năng chịu đựng hồ quang

Cấu hình máy biến điện áp 

Cấu hình biến dòng 
Mô hình Schneider Electric hay loại DIN 42600 section 8 
2 biến dòng hoặc 3 biến dòng 

Phụ tùng và tùy chọn 
Mô đun điện áp thấp 
Thiết bị khóa chìa dạng cửa 

 ■ Loại R7 dạng ống 

DE-Mt

D
E

59
75

7

Đặc tính tủ RM6 Đặc tính chi tiết mỗi chức năng 

Ik

Ik

Mô hình Schneider Electric hay loại DIN 42600 section 9 
2 biến áp pha-pha, 2 biến áp pha-đất, 3 biến áp pha-đất TT 
Các biến dòng khớp bên trái hoặc bên phải 
Bảo vệ bằng cầu chì (tùy chọn) 
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Dòng sản phẩm RM6 được tăng cường mô-đun đo 
lường DE-Mt 

Tăng khả năng chống ảnh hưởng bởi môi trường 

Phân chia rõ trung thế và hạ thế 

Một tủ hạ thế đáp ứng yêu cầu của khách hàng 

 RE-II DE-BC DE-Mt DE-D

P
E

56
81

4
Đặc tính tủ RM6 Đo lường trung thế 

D
E

59
75

8
P

E
56

81
5

Tủ cách điện bằng không khí này kết hợp với các biến dòng và biến điện áp cho 
phép đo ghi công suất trung thế. Tủ này có khả năng chịu đựng hồ quang bên 
trong và được tích hợp vào dòng sản phẩm RM6 bằng cách kết nối trực tiếp qua 
các thanh góp liền kề. 

■ Loại đi các nguy cơ liên quan đến cáp trung thế (kết nối sai, không tương thích 
với bán kính cong của hai tủ liền kề, v.v...) 
■ Tủ hoàn toàn đóng (không có cửa dưới đáy, không có lưới thông gió) 
■ Tủ đã được kiểm tra tại nhà máy. 

Tránh phải thao tác với khoang tủ trung thế bằng mọi cách. Bên thứ cấp của 
các biến áp và biến dòng được nối với đầu tiêu thụ trong khoang hạ thế. 
Khoang hạ thế này cho phép: 
■ Kết nối với một bộ đo lường từ xa (từ một phòng khác) 
hoặc 
■ Kết nối với tủ hạ thế gắn vào khoang hạ thế (tùy chọn). 

Tủ này cho phép lắp đặt các thiết bị đo công suất tác dụng, đo công suất 
kháng, và tất cả các thiết bị phụ để theo dõi dòng điện, điện áp và công 
suất tiêu thụ. 
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Đặc tính tủ RM6 RM6 tùy chọn tổ hợp chức năng 
Cấu hình 

RM6 tùy chọn tổ hợp chức năng là sự mở rộng mới cho dòng 
sản phẩm này, cho phép mức độ linh hoạt hơn khi cấu hình tủ 
đóng cắt để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng: 

700 cấu hình có thể chọn cho RM6 2 đến 3 chức năng 
Các cấu hình RM6 có thể chọn với 2 chức năng 

Chức năng 2 Chức năng 1 Kiểu vỏ tủ: 

I
B
D
Q
O

I
B
D
Q
O

Các cấu hình RM6 có thể chọn với 3 chức năng 
Chức năng 3 Chức năng 2 Chức năng 1 

I
B
D
Q

Ic
Bc

O
*

*

I
B
D
Q
O

I
B
D
Q
O

(*) Chỉ có được khi RM6 là RE hoặc DE. Hãy trao đổi với chúng tôi để xác nhận thông tin. 

Ví dụ 
Các tổ hợp RM6 với 2 chức năng 

D
E

59
77

1

RE-QD DE-DD DE-QQ LE-IO

Các tổ hợp RM6 với 3 chức năng 

D
E

59
77

2

RE-IDD RE-IOO RE-IIBc RE-QQQ DE-BBD

Lắp đặt đơn giản và nhanh chóng 
■ Thiết kế gọn
■ Bố trí bên trong tủ kiểu mới 
■ Giảm thiểu các công việc bảo trì ■ Tùy chọn tự do các chức năng và thông số cấu hình 

■ Tương thích với RM6 tiêu chuẩn 
■ Vỏ tủ có từ 2 đến 3 chức năng tùy chọn tự do 
■ Kinh tế hơn so với các mở rộng đơn lẻ 

■ NE: không thể mở rộng 
■ RE: có thể mở rộng về bên phải 
■ LE: có thể mở rộng về bên trái 
■ DE: có thể mở rộng về bên phải 
hoặc trái 
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Đặc tính tủ RM6 RM6 tùy chọn tổ hợp chức năng 
Ứng dụng 

Ví dụ các ứng dụng tiêu biểu 

P
E

90
16

0 Đo lường riêng 

D
E

59
77

3

630 A 200 A 200 A

Cấu hình có thể 
với tổ hợp tùy chọn: RE-IIBc   DE-Mt   LE-DD   

P
E

90
07

5 Đóng cắt ở khu
vực rộng lớn D

E
59

77
4

630 A 630 A 200 A 630 A 630 A 200 A

Kết nối với 
mạng trung thế

Kết nối với 
mạng trung thế 

Cấu hình có thể 
với tổ hợp tùy chọn: DE-BB   DE-IDIc   DE-BB   DE-DI   

P
E

90
07

6 Trạm biến áp lớn 

D
E

59
77

5

Kết nối với 
mạng trung thế

Kết nối với 
mạng trung thế 

Cấu hình có thể 
với tổ hợp tùy chọn: RE-QIQI   DE-QQ

Trạm biến áp 
trung thế riêng 
khách hàng

Ngăn trạm phía khách hàng Ngăn trạm phía điện lực  

P
E

90
21

0

D
E

59
77

6

630 A 200 A 200 A

Đường
cáp nối 

  Nối với mạng 
vòng hở 

Cấu hình có thể 
với tổ hợp tùy chọn: RE-IIBc   DE-Mt   NE-ODD   

P
E

90
15

9 Trạm biến áp 
trung thế 
khách hàng 
vệ tinh 

D
E

59
77

7

200 A 200 A630 A

Đường cáp nối
tới lưới điện lực 

Cấu hình có thể 
với tổ hợp tùy chọn: NE-BDD  
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Đặc tính tủ RM6 RM6 với 5 chức năng *
Cấu hình 

RM6 với 5 chức năng là một bước tiến mang lại sự linh hoạt 
hơn nữa về cấu hình trạm đóng cắt, thỏa mãn mọi yêu cầu 
của khách hàng: 

 ■ 5 chức năng: 3 cố định, 2 tự do 
 ■ Tương thích: với RM6 tiêu chuẩn 
 ■ Vỏ tủ với 5 chức năng 
 ■ Kinh tế hơn so với việc thực hiện các mở rộng riêng lẻ 

Các cách phối hợp có thể với RM6 - 5 chức năng 
Kiểu vỏ tủ:  
■ NE : không thể mở rộng 
■ RE : có thể mở rộng về bên phải 
■ LE : có thể mở rộng về bên trái 
■ DE : có thể mở rộng về bên phải hoặc trái  

Chức năng 5 Chức năng 4 Chức năng 3 Chức năng 2 Chức năng 1

II I
B
D
Q
O

I
B
D
Q
O

I

Các ví dụ 
Các cấu hình RM6 có thể chọn với 5 chức năng 
Tủ đóng cắt không thể mở rộng 

D
E

59
78

6

IDIDI-ENIIIII-EN
Tủ đóng cắt có thể mở rộng sang phải 

D
E

59
79

0

RE-IIIDI
Tủ đóng cắt có thể mở rộng sang trái 

D
E

59
79

1

DE-IQIQI

Lắp đặt nhanh chóng 
 ■ Thiết kế gọn 

■ Giảm thiểu công tác bảo trì  

(*) Hãy liên hệ với chúng tôi để xem có hàng không 
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Đặc tính tủ RM6 Chức năng máy cắt 
Chọn rơ-le bảo vệ 

Hướng dẫn lựa chọn rơ-le 
VIP 40, 45, 400 Sepam series 10 

VIP series 

Tích hợp bảo vệ tự cấp nguồn
tối ưu cho RM6 

Sepam 
series

Tính năng
bảo vệ chung 

Bảo vệ 
máy biến áp 

Tính năng 
bảo vệ chung 

Sepam series 10

ANSI 
code

VIP 40 VIP 45 VIP 400 B A

Các chức năng bảo vệ 
15-05Bảo vệ quá dòng 

Bảo vệ sự cố chạm đất dây pha Tiêu chuẩn  (phương pháp cộng dòng 51N
Độ nhạy cao (CT dòng đất) 

94Quá tải hiệt 
86Chặn gửi Bộ phân biệt 

Chặn nhận 
Đầu dò tải lạnh 
Các chức năng bảo vệ khác (1)

Các chức năng đo lường 
Dòng pha 
Dòng đất 
Dòng pha tải yêu cầu cực đại 
Lịch sử tải Thời gian tổng 
Các chức năng điều khiển và giám sát 
Chỉ thị tác động Tại chỗ (với nguyên nhân sự cố) 

Từ xa (một tiếp điểm) 
Các rơ-le đầu ra 

CT47Giá sát mạch tác động 
Các sự kiện gắn thời gian Trên màn hình tại chỗ (5 tác động gần nhất) 

Từ xa, qua đường truyền thông 
Đầu vào tác động ngoài 
Bản ghi quá dòng và cắt Số lần tác động sự cố pha và đất (2) 
Cổng truyền thông nối tiếp Modbus RS485 
Các đầu vào/ra số cho các chức năng điều khiển 
Nguồn cấp 

Tự cấp Tự cấp Tự cấp Nguồn phụ  Nguồn phụ 
Dòng tải 3 pha tối thiểu 
để kích hoạt VIP 

4 A 4 A 7 A (3)
Kiểu nguồn Tự cấp nguồn hay nguồn phụ 

(1) Xem hướng dẫn sử dụng Sepam. 
(2) Số lần tác động hiển thị theo in cấp: 
Đối với D01 và D02: < 200 A, < 2 kA, < 8 kA, > 8 kA 
Đối với D06 và D06H: < 630 A, < 10 kA, < 20 kA, > 20 kA. 
(3) 14 A với 630 A CBs 
■ Có chức năng này 
■ Có chức năng này, tùy thuộc vào model của Sepam 

■ ■ ■

■ ■

■

■ ■

■ ■
■ ■

■
■■

■

■■■■

■■■■
■■■

■■■

■■■■■
■■

■■

■■■

■■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

■

■
■■

■■

■

■

□□
□□
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Đặc tính tủ RM6 Bảo vệ biến áp bằng máy cắt 
VIP 40, VIP 45 

Ứng dụng 

Các tính năng chính 
Tự cấp nguồn 

Bảo vệ quá dòng pha 

Bảo vệ chống chạm đất 

Đo lường 

Panel mặt trước và các cài đặt 

Các tính năng khác 

Thử nghiệm với mô-đun Pocket Battery 

Chọn dòng đặt bảo vệ định mức với VIP 40 và VIP 45 
Điện áp 
vận hành (kV)

Định mức máy biến áp (kVA)
50 75 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300

3 10 15 20 25 36 45 55 68 80 115 140 170 200
3.3 10 15 18 22 28 36 45 56 70 90 115 140 200
4.2 8 12 15 18 22 28 36 45 55 70 90 115 140 200
5.5 6 8 12 15 18 22 28 36 45 55 68 90 115 140 170
6 5 8 10 12 18 20 25 36 45 55 68 80 115 140 170 200
6.6 5 8 10 12 15 18 22 28 36 45 56 70 90 115 140 200
10 5* 5 8 8 10 12 15 20 25 30 37 55 68 80 115 140 170 200
11 5* 5* 6 8 10 12 15 18 22 28 36 45 55 68 90 115 140 170
13.8 5* 5* 5 6 8 10 12 15 18 22 28 36 45 55 68 90 115 140 170
15 5* 5* 5 6 8 8 10 15 18 20 25 36 45 55 68 80 115 140 170 200
20 5* 5* 5* 5* 6 6 8 10 12 15 20 25 30 37 55 68 80 115 140 170 200
22 5* 5* 5* 5* 5 6 8 10 12 15 18 22 28 36 45 55 68 90 115 140 170

* Bảo vệ ngắn mạch, không bảo vệ quá tải 

Các biến dòng 
lõi kép đặt trong 
cùng một khối 

Schneider Electric khuyến khích sử dụng 
máy cắt để bảo vệ máy biến áp thay cho 
cầu chì. Máy cắt có những ưu điểm sau: 

Các biến dòng lõi kép: dùng cho đo lường và cấp nguồn 

Mitop

VIP

D
M

10
00

09
P

M
10

05
74

■ Lắp đặt dễ dàng 
■ Phối hợp bảo vệ chon lọc tốt hơn với các thiết 
bị bảo vệ trung/hạ thế khác 
■ Hoạt động tốt hơn đối với các dòng khởi động, 
quá tải, các sự cố pha dòng bé và chạm đất 
Chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt hơn 
■ Chi phí bảo trì và thay thế giảm 
■ Có các chức năng phụ trợ khác như đo lường, 
giám sát từ xa và chẩn đoán sự cố 

■ Bảo vệ biến áp trung/hạ mức vào 
■ Đường tác động quá dòng pha theo thời gian chuyên cho bảo vệ biến áp trung/hạ 
■ Bảo vệ sự cố chạm đất thời gian xác định 
■ Đo dòng pha và dòng tải đỉnh 

■ Cấp nguồn từ các biến dòng: không cần nguồn phụ. 
Hệ thống bảo vệ được thử nghiệm trước toàn bộ 
■ Khối chức năng sẵn sàng được tích hợp. 

■ Đường tác động tối ưu hóa cho bảo vệ máy biến áp trung/hạ 
■ Bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch sơ cấp, thứ cấp 
■ Lọc sóng hài bậc 2 
■ Chỉ một giá trị đặt (I >) 
■ Phối hợp bảo vệ chọn lọc với máy cắt hoặc cầu chì hạ thế 
■ Tương thích với tiêu chuẩn vận hành TFL (Time Fuse Link). 

■ Đường tác động thời gian xác định 
■ Các giá trị đặt: Io > (phương pháp tổng dòng pha) và to > 
■ Phần tử hạn chế hài bậc 2. 

■ Dòng tải trên từng pha 
■ Dòng phụ tải đỉnh. 

■ Các giá trị đo dòng hiển thị trên LCD 3 chữ số 
■  Các giá trị đặt với 3 núm xoay (I >, Io >, to >) được bảo vệ bởi nắp gắn chì niêm phong. 
■ Chỉ thị tác động được cấp nguồn bởi pin tích hợp riêng, đặt lại bằng nút nhấn 
hoặc một cách tự động. 

■ Giải pháp được thử nghiệm đầy đủ, loại bỏ việc lựa chọn biến dòng phức tạp 
■ Phù hợp với chuẩn IEC 60255 cho rơ-le bảo vệ trung thế 
■ Không cần đến máy tính hay thiết bị chuyên dụng cho chỉnh định và cài đặt 
nghiệm thu 
■ Các khả năng cài đặt tối đa phù hợp với các tính năng máy cắt 
■ Tự cấp nguồn từ biến dòng lõi kép: Cuar
■ Môi trường : -40°C / +70°C. 

■ Công cụ này có thể kết nối với mặt trước của VIP 40 và VIP 45 để cấp nguồn cho 
rơ-le, thực hiện một thử nghiệm nhanh thậm chí khi rơ-le không nối nguồn (chế độ 
"thử nghiệm tạm thời VIP 40/45" có thể được kích hoạt cho máy cắt). 
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Đặc tính tủ RM6 Tính năng bảo vệ chung 
bằng máy cắt 
VIP 400

Ứng dụng 

Các tính năng chính 
VIP 400: Rơ-le bảo vệ tự cấp nguồn 

Các tính năng khác 

Thử nghiệm sử dụng Bộ thử bỏ túi chạy pin 

P
M

10
05

80
D

M
10

00
40

E
N

VIP
Bộ thử 
bỏ túi 

chạy pin 

■ VIP 400 là một rơ-le tự cấp nguồn từ 
các biến dòng; không cần tới nguồn 
phụ để hoạt động. ■ Rơ-le bảo vệ cho một tuyến dây hoặc đường vào trạm biến áp phân phối trung thế 

■ Bảo vệ máy biến áp trung/hạ. 

■ Rơ-le này có nguồn nuôi là các biến dòng (CT), không 
cần nguồn phụ để hoạt động. 
■ Bảo vệ chống chạm đất và quá dòng 
■ Bảo vệ quá tải nhiệt 
■ Có các chức năng đo dòng. 

■ Thiết kế cho các máy cắt RM6 
■ Giải pháp được thử nghiệm toàn bộ, tránh việc lựa chọn CT phức tạp 
■ Phù hợp với tiêu chuẩn rơ-le bảo vệ trung thế IEC 60255 
■ Không cần máy tính hay dụng cụ chuyên dùng cho chỉnh định hay cài đặt nghiệm thu 
■ Tự cấp nguồn từ các biến dòng lõi kép 
■ Môi trường: - 40°C / +70°C. 

■ Dụng cụ này có thể nối với mặt trước rơ-le VIP để cấp nguồn và thực hiện một 
thử nghiệm nhanh ngay cả khi rơ-le không có nguồn nuôi. Bộ thử ngày cũng giúp thử 
nghiệm cả máy cắt. 
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Đặc tính tủ RM6 Tính năng bảo vệ chung 
bằng máy cắt 
Hệ thống tích hợp VIP 

Các cảm biến độ nhạy cao 
Hệ thống bảo vệ tích hợp VIP 

Các cảm biến 

Bộ chấp hành 

Sơ đồ kết nối 

VIP 40, VIP45 & VIP 400

D
M

10
00

29
-1

Mitop

L1

L2

L3

Bộ thử 
bỏ túi 
dùng pin 

Hệ thống bảo vệ tích hợp VIP bao gồm các cảm biến, bộ xử lý trung tâm và bộ 
chấp hành, được thiết kế hợp bộ để có độ tin cậy cao nhất với độ nhạy từ 0.2 A 
đến 20 In đối với VIP 400 và 5 A đến 20 In cho VIP 40 và VIP 45. 

Các cảm biến được chế tạo thành một khối gồm 3 biến dòng với điện áp định mức và 
cách điện là 0.72 kV / 3 kV - 1 phút, cung cấp đồng thời tín hiệu đo lường và nguồn cấp. 
■ Cảm biến đo lường dựa trên công nghệ Low Power Current Transformer (LPCT) 
xác định bởi chuẩn IEC 60044-8, cho độ chính xác cao: 
□ 5P30 cho bảo vệ 
□ class 1 cho đo lường. 
■ Cuộn dây cấp nguồn đảm bảo nguồn nuôi cho rơ-le ngay cả khi dòng điện chỉ vài 
ampe 
□ Ví dụ: 7 A là đủ cho hoạt động của VIP 400 với máy cắt 200 A, và lớn cho tới mức bão 
hòa 
□ Ví dụ: 4 A cho hoạt động của VIP 40 và lớn cho tới mức bão hòa. 

■ Bộ chấp hành là một cuộn tác động chuyên biệt, tiêu thụ công suất thấp (Mitop), 
thiết kế riêng để hoạt động với các cảm biến và bộ xử lý và ít tiêu thụ năng lượng. 
■ Sự nguyên trạng của mạch Mitop liên tục được giám sát (Chức năng giám sát mạch tác động). 

VIP series là một hệ thống bảo vệ tích hợp: 
■ Có các cảm biến chuyên dụng đặt bên 
dưới khối lõi cho đo lường và bảo vệ 
■ Có thêm tùy chọn cảm biến sự cố chạm đất 
■ Bộ phận chấp hành là các cuộn tác động tiêu 
thụ công suất thấp (Mitop). 
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A
B
C

D
E

59
78

7
Đặc tính tủ RM6 Bảo vệ biến áp và đường dây

bằng máy cắt 
Sepam series 10

Mã 
ANSI 

Chức năng Sepam series 10
 B   A  

Bảo vệ 
Bảo vệ sự cố chạm đất Tiêu chuẩn □ □

□ □Độ nhạy cao 
15/05Bảo vệ quá dòng ■ ■

■ ■
■ ■

■ ■

■ ■
■ ■
■ ■

■ ■
■

■

■
■
■

■

■
■

■
■

SMR94Bảo vệ quá tải do nhiệt 
Bảo vệ quá dòng và bảo vệ sự cố chạm đất 
Đầu dò tải lạnh 
Bộ bảo vệ chọn lọc logic Chặn gửi 68

Chặn nhận 
Tác động ngoài 
Đo lường 

Dòng ngắn mạch chạm đất 
Dòng tải 

 Dòng nhu cầu đỉnh 
Điều khiển và theo dõi 

68Khóa và cắt máy cắt 
Chỉ thị cắt 
Giám sát mạch tác động 
Điều khiển máy cắt từ xa 

  Lưu sự cố sau cùng 
Lưu lại 5 sự kiện mới nhất  
Truyền thông  

Modbus
IEC 60870-5-103  
Số lượng ngõ ra/ ngõ vào 

11Ngõ vào dòng điện sự cố chạm đất 
33 hoặc 2Ngõ vào dòng pha 
73Ngõ ra rơ-le logic 
4-Ngõ vào logic 
1-Cổng truyền thông RS-485 

Rơle bảo vệ Sepam series 10 

Hệ thống bảo vệ 

Tính đơn giản và thân thiện với người dùng 

Đặc điểm 

P
E

57
77

0
P

E
57

17
0

CSH120 
or 
CSH200

■ Bảo vệ chống lại các sự cố ngắn mạch pha-pha và ngắn mạch chạm đất, có thể 
phát hiện các sự cố chạm đất từ 0.2A. 
■ Có khả năng giao tiếp với Easergy T 200 I và điều khiển máy cắt từ xa 
■ Bảo vệ quá tải bằng ảnh nhiệt (chuẩn ANSI 49RMS)
■ Bảo vệ chọn lọc logic để cho thời gian cắt ngắn hơn. 
■ Ghi lại sự cố cuối và 5 sự kiện mới nhất. 

Hệ thống bảo vệ bao gồm: 
■ Ba biến dòng đặt trên đầu nối cáp (giống như VIP) 
■ Một biến dòng đơn cực được thiết kế đặc biệt CSH 200 cho việc đo dòng dư 
(chỉ cho các mô hình có độ nhạy cao) 
■ 1 rơle Sepam series 10 
■ Một cuộn tác động của RM6. 
Rơle bảo vệ Sepam series 10 cần cấp điện bằng nguồn phụ (không có sẵn trong RM6). 
Sepam series 10 nguồn 24 hoặc 48Vdc có thể được cấp điện bằng T200 I với tùy chọn 
chuyển đổi điện dc/dc. 

■ Vận hành đơn giản: có giao diện tương tác người dùng-máy với màn hình, nút 
bấm và biểu đồ. Các thông số cài đặt có thể thiết lập trực tiếp trên rơle mà không cần máy 
tính. 
■ Ngôn ngữ sử dụng: Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha. 

■ Có 4 ngõ vào logic 
■ Có 7 ngõ ra rơ-le 
■ Một cổng giao tiếp 

■ Chức năng sẵn có 
□ Chức năng có tùy vào loại Sepam
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Đặc tính tủ RM6 Bảo vệ đường dây 
và máy biến áp bằng máy cắt 
Biến dòng lõi cân bằng 
CSH120, CSH200

Chức năng 

Các đặc tính 
CSH120 CSH200
120 mm (4.7 in) 200 mm (7.9 in)

)bl 90.3( gk 4.1)bl 23.1( gk 6.0Khối lượng
)F° 86( C° 02 ot %5±Cấp chính xác

±6 % max. from -25°C to 70°C (-13°F to +158°F) 
1/470
20 kA - 1 s

-25°C to +70°C (-13°F to +158°F)
-40°C to +85°C (-40°F to +185°F)

Kích thước CSH120 và CSH200 

D
E

53
44

6E
N 4 lỗ cỗ định ngang, 

đường kính 5mm 
4 lỗ cố định dọc 
đường kính 5mm 

A B D E F H J K L
CSH120 mm 120 164 44 190 76 40 166 62 35

in 4.72 6.46 1.73 7.48 2.99 1.57 6.54 2.44 1.38
CSH200 mm 200 256 46 274 120 60 257 104 37

in 7.87 10.1 1.81 10.8 4.72 2.36 10.1 4.09 1.46

P
E

50
03

2

Biến dòng lõi cân bằng CSH120 và CSH200 

Các biến dòng lõi cân bằng được thiết kế đặc biệt CSH120 và CSH200 được sử 
dụng để đo trực tiếp dòng dư. Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng là đường kính. 
Do sử dụng cách điện với điện áp thấp, chúng chỉ có thể được sử dụng với cáp vỏ 
nối đất. 

Đường kính 

Tỉ số biến áp raito
Dòng cho phép lớn nhất 
Nhiệt độ khi vận hành 
Nhiệt độ khi bảo quản

Kích thước 
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RM6 không đảm bảo vận hành chính xác khi sử dụng cầu chì của nhà 
sản xuất khác 

Bảng chọn lựa 
((Dòng định mức đơn A, no overload,  – 25°C < θ < 40°C)

Fuse type Fusarc CF and SIBA (1) (trường hợp bình thường, tiêu chuẩn IEC 60282-1, IEC 62271-105 (thay thế tiêu chuẩn IEC 60420) và tiêu chuẩn DIN 43625) 
Điện áp 
vận hành (kV)

Công suất biến áp (kVA) Rated 
voltage (kV)50 75 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000

3 20 31.5 40 50 50 63 80 100 125 (2) 160 (1) (2) 12
3.3 20 25 40 40 40 63 80 80 125 (2) 125 (2) 160 (1) (2)

4.2 20 25 25 40 50 50 63.5 80 80 100 125 (2) 160 (1) (2)

5.5 16 20 25 25 40 40 50 63 80 80 100 125 (2) 160 (1) (2)

6 16 20 25 25 31.5 40 50 50 63 80 100 125 (2) 160 (1) (2)

6.6 10 20 25 25 31.5 40 50 50 63 63 80 100 125 (2) 160 (1) (2)

10 10 10 16 20 25 25 31.5 40 50 50 63 80 100 125 (2)

11 10 10 16 20 20 25 25 40 40 50 50 63 80 100 125 (2)

13.8 10 10 10 16 16 20 25 31.5 40 40 50 50 63 100 (2) 24
15 10 10 10 10 16 20 25 31.5 31.5 40 50 50 63 80 100 (2)

20 10 10 10 10 16 16 20 25 25 31.5 40 40 63 63 80 100 (2)

22 10 10 10 10 10 16 16 20 25 31.5 40 40 50 63 80 100 (2)

Kích thước cầu chì 
Fusarc CF

D
E

57
46

7 ø 6ø 45 Ø

33
L 23

33

Ur 
(kV)

Ir
(A)

L
(mm)

Ø
(mm)

Khối lượng 
(kg)

12 10 to 25 292 50.5 1.2
31.5 to 40 292 55 1,8
50 to 100 292 76 3.2
125 442 86 5

24 10 to 25 442 50.5 1.7
31.5 to 40 442 55 2.6
50 to 80 442 76 4.5
100 442 86 5.7

Thay thế cầu chì 
Khi một cầu chì bị đứt, cả ba cầu chì phải được thay, 
theo khuyến cáo của tiêu chuẩn IEC .

Đặc tính tủ RM6 Bảo vệ máy biến áp bằng dao cắt 
kết hợp cầu chì 

Mức độ bảo vệ máy biến thế của cầu chì phụ thuộc vào các 
tiêu chuẩn sau đây: 
■ Điện áp làm việc 
■ Công suất máy biến thế 
■ Điểm chảy của cầu chì 
■ Công nghệ sản xuất cầu chì
Các loại cầu chì có thể lắp đặt: 
■ Loại Fusarc CF: theo tiêu chuẩn về kích thước IEC 60282-1 có hoặc không có chốt tác động. 
Ví dụ trong trường hợp tổng quát (sử dụng bảng chọn lựa bên dưới), cho việc bảo vệ máy biến 
áp 400kVA ở điện áp 10kV, chọn cầu chì Fusarc CF với dòng định mức 50A. 

(1) Cầu chì loại SIBA ở 160A/12kV mục tham khảo 30-020-13. 
(2) Trong trường hợp hệ thống cắt ngoài (ví dụ rơle bảo vệ quá dòng ) việc tính toán phải 
được tiến hành nhằm bảo đảm cho việc lắp đặt dao cắt kết hợp cầu chì - hãy liên hệ 
chúng tôi. Đối với các giá trị không có trong bảng, hãy liên hệ chúng tôi. Trong trường 
hợp nhiệt độ trên 40oC, hãy liên hệ chúng tôi. 
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D
E

57
99

5

Tính liên tục cung cấp điện được đảm bảo 
bởi một giải pháp điều khiển từ xa toàn diện 

Easergy L 500, một giải pháp tiết kiệm cải tiến tức
thời chỉ số độ tin cậy trong hệ thống phân phối SAIDI*. 
(SAIDI: system average interruption duration index-chỉ số thời gian mất điện bình quân)
Easergy L 500 là một hệ thống SCADA đáp ứng tất cả các chức năng cần thiết 
để vận hành mạng trung thế trong thời gian thực. 

Ưu điểm 

D
E

57
95

9E
N

Trung tâm điều khiển lưới điện 

HV/MV

Mạng truyền thông

RM6 IIII RM6 IDI RM6 IIII

RM6 IIIIRM6 IDI

Easergy T200

Easergy T200

Easergy T200

RM6 IDI

Mạng vòng 
trung thế

Điều khiển mạng điện từ xa Kiến trúc mạng và SCADA L500 

Mạng kết nối thông tin: 
radio, PSTN, GSM/GPRS, 
Ethernet...

Easergy L500SCADA hiện hữu 

P
E

56
31

2

 

Màn hình giám sát lưới điện L500 

Schneider Electric cung cấp cho khách hàng một giải pháp toàn diện, bao gồm: 
■ Thiết bị điều khiển từ xa Easergy T200 I 
■ Các thiết bị đóng cắt trung thế được điều khiển từ xa. 

■ Được cấu hình từ các sản phẩm Easergy cho việc giám sát và điều khiển mạng trung thế: 
□ Các trạm biến thế trung/hạ thế được trang bị T200 I hoặc Flair 200C.
□ LBS cho hệ thống đường dây trên không được trang bị T200 P.
□ Đường dây trên không được trang bị Flite 116/G200. 
■ Nhiều loại hỗ trợ truyền tải: radio, GSM, GPRS, PSTN, LL, FO. 

■ Lắp đặt nhanh chóng 
□ Chỉ cần 1 đến 2 tuần cho 20 trạm biến thế trung/ hạ thế.
□ Đào tạo và vận hành trong vài ngày. 
■ Phát triển hệ thống nhanh và đơn giản bởi nhà quản lý vận hành. 
■ Thời gian hoàn vốn nhanh 
■ Chất lượng và vận hành của hệ thống điện được cải tiến nhanh chóng. 
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P
E

56
31

1 Easersy T200 I : thiết bị giao tiếp được 
thiết kế cho điều khiển từ xa lưới trung thế. 

Chức năng đặc biệt được thiết kế để phục vụ trên lưới trung thế 

Bảo đảm hoạt động của thiết bị đóng cắt 

Cảm biến dòng dạng kẹp 

61
02

1N

Thông tin tại chỗ và điều khiển Giám sát và điều khiển

Nguồn dự phòng Đầu kết nối dạng "cắm" 

P
E

56
42

1

P
E

56
42

2

P
E

56
42

3

P
E

56
82

4

Điều khiển mạng điện từ xa Thiết bị điều khiển Easersy T200 I

Cảm biến dòng lắp ở đầu cực RM6 

P
E

57
77

5

Easersy T200 I là một thiết bị "cắm và chạy" tích hợp mọi chức năng cần thiết cho 
việc kiểm soát và điểu khiển RM6. 
■ Thu nhận các dạng thông tin khác nhau: vị trí dao cắt, phát hiện sự cố, giá trị 
dòng điện
■ Truyền lệnh thao tác tới thiết bị đóng cắt 
■ Trao đổi dữ liệu với trung tâm điều khiển. 
Easersy T200 đã chứng minh được tính sẵn sàng và độ tin cậy để vận hành thiết bị 
đóng cắt mọi lúc, đặc biệt khi có sự cố trên lưới. Việc cài đặt và vận hành rất đơn giản. 

■ Easersy có thể kết nối trực tiếp với thiết bị đóng cắt trung thế mà không cần cơ cấu 
chuyển đổi đặc biệt. 
■ Bảng điều khiển đơn giản ở mặt trước cho phép vận hành tại chỗ, kiểm soát 
được việc điều khiển cơ cấu hoạt động của động cơ (đóng cắt tại chỗ hoặc từ xa) và 
hiển thị thông tin trạng thái thiết bị đóng cắt. 
■ Tích hợp hệ thống dò tìm dòng điện sự cố trên hệ thống điện trung thế (quá 
dòng, thứ tự không) với các giá trị được cài đặt riêng rẽ cho từng tuyến dây (giá trị 
dòng, thời gian sự cố) 

■ Easersy T200 đã trải qua các thử nghiệm khắt khe về độ bền điện. 
■ Nguồn điện dự phòng sẽ cấp điện cho Easersy T200 và động cơ của các thiết bị 
đóng cắt khi mất nguồn phụ trong vài giờ. 
■ Sẵn sàng cho lắp đặt 
□ Easersy T200 được bàn giao cùng với bộ đồ nghề giúp dễ dàng kết nối với động 
cơ và đo lường các giá trị. 
□ Đầu kết nối được phân biệt cực tính nhằm tránh sai sót khi lắp đặt, bảo trì. 
□ Cảm biến dòng thuộc loại kẹp (nên lắp đặt dễ dàng) hoặc loại vòng kín. Các cảm 
biến dòng thuộc loại kẹp (lắp đặt dễ dàng) lắp ở đầu cực của RM6. 
□ Làm việc với động cơ 24Vdc và 48Vdc. 



42

Điều khiển mạng điện từ xa Hệ thống chuyển nguồn tự động 

P
E

57
77

1

Thành phần của hệ thống chuyển nguồn tự động 

M M

SCADA

T200 I

VD23

2L1L

VD23

2 VPIS-VO Cảm biến điện áp: loại VIPS riêng với tín hiệu ra 
là điện áp 

2 VD23 Bộ phát hiện áp: một rơle được kích hoạt khi sự mất áp
được phát hiện từ tín hiệu áp ra VIPS. 

2 CTs for FPI

1 T200 I + động cơ khóa

D
E

57
99

2

 

Trong một số trường hợp việc đảm 
bảo cung cấp nguồn điện trung thế 
là bắt buộc, hệ thống tự động 
chuyển nguồn trung thế giúp giải 
quyết vấn đề này 

Để đáp ứng nhu cầu trên, RM6 cho phép quản lý và điều khiển nguồn điện trong 
mạng điện phân phối thứ cấp trung thế của khách hàng với một thới gian chuyển 
nguồn ngắn (nhỏ hơn 10s), đảm bảo độ tin cậy cao cho việc lắp đặt. 
Hệ thống điều khiển tự động được thực hiện qua Easersy T200 I. Thiết bị T200 I này 
cũng có thể được sử dụng để điều khiển từ xa với nhiều loại modem và giao thức 
khác nhau. 
Theo mặc định, thiết bị T200I được cung cấp với modem RS232 và giao thức 
Mosbus/IP. 

Bộ chỉ thị sự cố đường truyền: nếu phát hiện sự cố, hệ 
thống chuyển nguồn tự động sẽ được khóa lại nhằm 
tránh đóng phải đường dây đang hoạt động bình thường. 

Từ tín hiệu đầu ra của VD3H và thông tin từ bộ FPI, T200 
I đưa ra quyết định chuyển từ đường dây này qua đường 
dây khác. 

Giao tiếp với hệ thống SCADA: tùy theo khách hàng, 
các thiết bị giao tiếp có thể được thêm vào hệ thống: 
Modem: PSTN, radio, GSM/GPRS, Ethernet, Giao 
thức: Modbus, Modbus IP, IEC 870-5-101 và 104, 
DNP3, DNP3 IP, Chức năng: cổng kép, cấu hình từ xa
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Điều khiển mạng điện từ xa Hệ thống chuyển nguồn tự động
(tiếp) 

Bộ chuyển nguồn tự động (1/2) 
Chuyển đổi giữa 2 nguồn trong mạng trung thế. 
Có 3 chế độ vận hành (được chọn từ máy chủ Web của T200 I) 

1 - Chế độ SW1 tự động hoặc SW2 tự động 

2 - Chế độ bán tự động SW1 SW2 

3 - Chế độ bán tự động SW1 SW2 hoặc SW2 SW1 

SW1 SW2D
E
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Đường dây 1 Đường dây 2 
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Các đặc tính 
TR: Thời gian đáp ứng chuyển mạch (< 2 s). 

Điện áp SW2 

Điện áp SW1 

Điện áp SW1 

Chế độ tự động SW1 
(vận hành song song khi tự động trả lại nguồn chính) 

Chế độ bán tự động 
(vận hành song song khi tự động trả lại nguồn chính) 

T1

Vn

SW1

SW2 TR

Vn

Vn

0

0

C
0

C
0

0

C
0

0

C

T1 T2

TR

SW2 TRTR

TR TR

SW1T1 TR TR

Khi có sự cố mất áp trên một đường dây phân phối đang hoạt động (SW1), 
ATS chuyển đổi sang đường dây dự phòng (SW2) sau một thời gian trễ 
(T1) đặt trước. 
[mở SW1, đóng SW2] 
Ngay khi có điện áp trở lại trên đường dây chính (SW1), ATS chuyển đổi lại 
sang đường chính sau một thời gian trễ (T2). 
[mở SW2, đóng SW1 nếu không kích hoạt tùy chọn vận hành song song] 
[đóng SW1, mở SW2 nếu vận hành song song được kích hoạt] 

Khi có sự cố mất áp trên một đường dây phân phối đang hoạt động (SW1), ATS 
chuyển đổi sang đường dây dự phòng (SW2) sau một thời gian trễ (T1) đặt trước. 
[mở SW1, đóng SW2] 
ATS không chuyển đổi trở lại đường dây chính, trừ trường hợp mất áp trên đường 
dự phòng [mở SW2, đóng SW1] 

Khi có sự cố mất áp trên một đường dây phân phối đang hoạt động (SW1), ATS 
chuyển đổi sang đường dây dự phòng (SW2) sau một thời gian trễ (T1) đặt trước. 
[mở SW1, đóng SW2] 
ATS giữ trạng thái hoạt động trên đường dây dự phòng (SW2) mà không quan tâm 
đến điện áp trên 2 đường dây. 

Thời gian trễ trước khi chuyển nguồn (T1) 
Có thể đặt được, từ 0 giây đến 200 giây với mức thay đổi 100 miligiây (mặc định = 1 
giây). Thời gian trễ này cũng được dùng để đặt trễ chuyển trở lại đường dây ban đầu 
trong chế độ bán tự động SW1 SW2 
Thời gian trễ trước khi trở lại đường dây ban đầu (T2) (chỉ cho chế độ tự động) 
Có thể đặt được từ 0 giây đến 30 phút với mức thay đổi 5 giây (mặc định = 15 giây). 
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Điều khiển mạng điện từ xa Hệ thống chuyển nguồn tự động 
(tiếp) 

Bộ tự động chuyển nguồn máy phát (1/2) 
Chuyển đổi nguồn giữa một đường dây phân phối và máy phát. 
Có 3 chế độ vận hành 

1 - Chế độ tự động SW 

2 - Chế độ bán tự động SW SWG 

3 - Chế độ bán tự động SW SWG 
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Điện áp SW1 

Lệnh đến máy phát

Điện áp trên máy phát Tg1

Vn

0
1

0

Vg

0
Tg2

T1 6s

TRTR

TR
C

O

T2

TRT2

TR

C

O
C

O

TR SWG

SW

SWG

Chế độ tự động SW (không vận hành song song sau khi tự động trở về mạch ban đầu) 
: Đóng mạch máy phát sau khi máy phát khởi động (đặt tùychọn)
: Đóng mạch máy phát sau lệnh khởi động máy (đặt tùy chọn). 

Đặc tính 

D
E
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Đường dây 

SW SWG

G

Khi xảy ra mất áp trên đường dây phân phối đang vận hành (SW), sau thời gian trễ T1, 
ATS gửi lệnh mở tới SW và cùng lúc đó thực hiện lệnh khởi động máy phát. 
Các thao tác còn lại trong quá trình chuyển nguồn phụ thuộc vào thông số đặt "Generator 
channel closing" (Đóng mạch máy phát): 
■ Trường hợp 1 "Đóng mạch máy phát sau khi khởi động": lệnh đóng mạch máy phát 
được gửi đi chỉ khi điện áp máy phát xuất hiện. 
■ Trường hợp 2 "Đóng mạch máy phát sau lệnh khởi động": ngay sau khi gửi lệnh khởi 
động máy phát, lệnh đóng mạch được gửi đi mà không phải đợi đến khi máy phát thực sự 
được khởi động. 
[mở SW, đóng SWG] 
Ngay khi có áp trên đường dây chính (SW), sau thời gian trễ T2, ATS chuyển nguồn trở lại 
đường dây chính và kích hoạt lệnh dừng máy phát. 
[mở SWG, đóng SW nếu không kích hoạt chế độ vận hành song song] 
[đóng SW, mở SWG nếu chế độ vận hành song song được kích hoạt] 

ATS không chuyển trở lại đường dây chính, trừ khi mất áp máy phát do dừng máy phát 
hoặc mở cầu dao đầu mạch SWG. 

Khi mất áp trên đường dây phân phối đang vận hành (SW), sau thời gian trễ T1, 
ATS gửi lệnh mở SW cùng lúc với lệnh khởi động máy phát. 
Các thao tác còn lại của quá trình chuyển nguồn phụ thuộc vào cấu hình tùy chọn 
"Đóng mạch máy phát": 
■ Trường hợp 1 "Đóng mạch máy phát sau khi máy phát khởi động" 
■ Trường hợp 2 "Đóng mạch máy phát sau lệnh khởi động máy phát" 
[mở SW, đóng SWG] 
ATS giữ chế độ làm việc trên đường dây dự phòng (SWG) và không tự động quay trở lại. 

Trường hợp
Trường hợp

TR: thời gian đáp ứng chuyển mạch 
Thời gian trễ sau khi chuyển nguồn (T1): giá trị đặt từ 0 giây tới 200 giây với mức thay đổi 100 
miligiây (mặc định = 1 giây). 
■ Thời gian trễ này cũng được dùng để đặt trễ việc quay trở lại mạch ban đầu trong chế độ bán tự 
động SWSWG 
■ Thời gian trễ trước khi trở lại mạch ban đầu (T2) (Chỉ với chế độ tự động). Giá trị đặt từ 0 giây đến 
30 phút với mức thay đổi 5 giây (mặc định = 15 giây). 
■ Tg1: Khởi động máy phát, phụ thuộc kiểu máy phát, không đặt được (thời gian đợi tối đa: 60 
giây). Nếu Tg1 lớn hơn 60 giây, việc chuyển nguồn tạm dừng. 
■ Tg2: Dừng máy phát, phụ thuộc kiểu máy phát, không đặt được (thời gian đợi tối đa: 30 giây). 
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Điều khiển mạng điện từ xa Hệ thống chuyển nguồn tự động 
(tiếp)

Đổi nối thanh cái (2/3) 
Thực hiện chuyển nguồn giữa 2 đường dây phân phối (SW1 và SW2) và đổi nối
thanh cái (SW3).  
Có 2 chế độ vận hành (lựa chọn trong cài đặt của Easergy T200 I) 

1 - Chế độ tiêu chuẩn 

2 - Chế độ khóa nếu mất áp sau khi chuyển nguồn 
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Điện áp SW2 

Điện áp SW1 

Vn

Vn

0

0

TRTR T2

TRTRT1

T3

SW1

SW3

C

O

C

O

BTA - Chế độ tiêu chuẩn 
(không vận hành song song sau khi tự động trở lại nguồn chính) 
Các đặc tính 

Các điều kiện chuyển nguồn 

Các chức năng khác 
ATS ở chế độ ON/OFF 

ATS ở chế độ vận hành song song khi tự động trở lại nguồn chính 

Lệnh cưỡng bức máy phát khởi động 
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2WS1WS SW3

2WS1WS SW3

Vị trí "thông thường" 

Trạng thái nối thanh cái 

Khi mất áp trên đường dây phân phối đang vận hành (SW1), ATS chuyển nguồn 
sang đường dự phòng (SW2) sau thời gian trễ đã đặt (T1). 
[mở SW1, đóng SW3] 
Ngay khi điện áp trở lại trên đường dây chính (SW1), ATS chuyển nguồn trở lại 
đường chính sau một thời gian trễ (T2). 
[mở SW3, đóng SW1 nếu không đặt chế độ vận hành song song] 
[đóng SW1, mở SW3 nếu đặt chế độ vận hành song song] 

Khi mất áp trên đường dây phân phối đang vận hành (SW1), ATS chuyển nguồn sang 
đường dự phòng (SW2) sau thời gian đặt trễ (T1). 
[mở SW1, đóng SW3] 
Điện áp lúc này được giám sát trong khoảng thời gian đặt trước T3. Nếu mất áp trong 
khoảng thời gian này, dao nối thanh cái SW3 mở ra và việc chuyển nguồn bị khóa. 

TR: thời gian đáp ứng chuyển mạch (< 2 s) 
■ Thời gian trễ trước khi chuyển nguồn (T1). Có thể đặt giá trị từ 100 miligiây đến 60 giây với 
bước thay đổi 100 miligiây (mặc định = 5 giây). 
■ Thời gian trễ trước khi trở lại nguồn ban đầu (T2). Có thể đặt giá trị từ 5 giây tới 300 giây với 
bước thay đổi 1 giây (mặc định = 10 giây). 
■ Thời gian giám sát (T3). Có thể đặt giá trị từ 100 miligiây đến 3 giây với bước thay đổi 100 
miligiây (mặc định = 1 giây). 

ATS phù hợp (kiểm tra cấu hình) 
■ ATS đang vận hành (với bảng điều khiển tại chỗ hay điều khiển từ xa) 
■ Ngõ vào số tín hiệu đóng từ ngoài ở trạng thái OFF 
■ Dao cắt của đường dây chính đóng còn dao cắt đường dự phòng thì mở 
■ Không phát hiện sự cố trên đường dây đang vận hành
■ Dao nối đất mở ở cả hai dao cắt tải. 

Hệ thống ATS có thể được bật/tắt từ bảng điều khiển tại chỗ (T200 I) hay từ xa (hệ 
thống SCADA). 
ATS tắt, các dao cắt của RM6 có thể được vận hành bằng điện tại chỗ hoặc từ xa 
(có thể vận hành ở chế độ song song ).

Kích hoạt tùy chọn này cho phép vận hành song song hai nguồn trong quá trình tự 
động trở lại nguồn chính. 
Được sử dụng khi ATS ở chế độ tự động (Auto). 
Ứng dụng: đồng bộ hóa điện áp của đường cấp nguồn chính và đường dự phòng cho 
phép đóng trở lại nguồn chính mà không gián đoạn cấp điện. 

ATS và chuyển nguồn máy phát có thể được kích hoạt từ xa hoặc qua ngõ vào số 
dành riêng. 
Ứng dụng: 
■ Cho các thử nghiệm bảo trì định kỳ hệ thống ATS/máy phát 
■ Chạy máy phát khi mạng quá tải. 
Trong giờ cao điểm, nếu mạng quá tải, bên điện lực có thể gửi một lệnh từ xa khởi 
động máy phát. Tính năng này cho phép khách hàng thỏa thuận được một mức giá 
điện tốt hơn. 
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Cơ cấu truyền động 
Cơ cấu truyền động của dao cắt 

Cơ cấu truyền động của máy cắt và dao cắt kết hợp cầu chì 

Ứng dụng 
1IC1ICTICLoại cơ cấu truyền động

noitanibmoc hctiws esuFrekaerb tiucriCDao cắt 
Thiết bị đóng cắt mạch chính Đóng

Chế độ vận hành bằng tay Cần thao tác tay 
Điều khiển từ xa Động cơ 
Tốc độ vận hành 1 to 2 s 1 to 2 s 11 to 13 s 45 to 75 ms 11 to 13 s 60 to 85 ms
Dao nối đất Đóng 
Chế độ vận hành bằng tay Cần thao tác tay 

Đóng

Cần thao tác tay 
Động cơ 

Đóng 
Cần thao tác tay 

Đóng

Cần thao tác tay 
Động cơ 

Đóng 
Cần thao tác tay 

Đóng

Cần thao tác tay 
Động cơ 

Đóng 
Cần thao tác tay 

Đóng

Cần thao tác tay 
Động cơ 

Đóng 
Cần thao tác tay 

Đóng

Cần thao tác tay 
Động cơ 

Đóng 
Cần thao tác tay 

Tùy chọn động cơ cho các tủ kết hợp dao cắt và máy cắt 
Cơ cấu truyền động chức năng I, D, B có thể được gắn động cơ. 

CACD  (50 Hz) *
Điện áp cung cấp Un(V) ** 24 48 60 110 125 220 120 230
Công suất (W) 240

082)AV(

(*) đối với các tần số khác, vui lòng liên hệ chúng tôi 
(**) cần thiết phải cấp nguồn ít nhất 20A để khởi động động cơ. 

Điều khiển mạng điện từ xa Lắp động cơ cho 
Dao cắt, máy cắt 
và dao cắt kết hợp cầu chì 
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■ Khoang truyền động cơ khí của tủ có dành một khoảng trống để lắp đặt động cơ. 
Động cơ có thể lắp đặt tại nhà máy, nhưng cũng có thể lắp đặt tại chỗ bởi khách 
hàng mà không cần phải cắt điện cũng như cải tạo cơ cấu truyền động cơ khí.
■ Hệ thống khóa liên động điện ngăn chặn bất kỳ thao tác sai nào. 
Một khi được gắn động cơ, tủ RM6 kết hợp hoàn hảo với hệ thống điều khiển từ xa. 

■ Các chức năng bảo vệ của máy cắt và cầu chì có thể được hỗ trợ bởi động cơ. 
Việc trang bị động cơ cho máy cắt và dao cắt kết hợp cầu chì có thể được thực 
hiện tại nhà máy hoặc thực hiện tại chỗ bởi khách hàng mà không phải cắt nguồn 
nuôi hay tháo dỡ cơ cấu truyền động. 
■ Hệ thống khóa điện ngăn chặn các thao tác vận hành sai. Chức năng này là tùy 
chọn cho máy cắt và là mặc định cho dao cắt kết hợp cầu chì. Một khi được trang bị 
động cơ, RM6 được tích hợp hoàn hảo trong hệ thống điều khiển từ xa. 
Tùy chọn này đặc biệt hữu ích trong trường hợp cần bảo vệ một mạch vòng thứ cấp 
được giám sát bởi một hệ thống điều khiển từ xa. 
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Các phụ kiện Nội dung 

Chỉ thị và tác động 48

Các bộ chỉ thị DIN 
Dòng sự cố và dòng tải 
Kết hợp phát hiện dòng sự cố, phát hiện có áp 

49
49
49

Các phụ kiện khác 51

Tay cầm vận hành 52

Khóa chìa 53
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Các tiếp điểm phụ 

Cơ cấu nhả 
Mỗi máy cắt hoặc dao cắt kết hợp cầu chì có thể đuợc gắn một cơ cấu nhả để mở 
(cuộn cắt song song) 
Chọn lựa cơ cấu nhả cho máy cắt hoặc dao cắt kết hợp cầu chì. 

 CACD (50 Hz) *
Điện áp cung cấp Un (V) 24 48 60 110 125 220 120 230
Công suất (W) 200 250 250 300 300 300

057004)AV(
Thời gian đáp ứng 5353)sm(

(*) đối với các tần số khác, vui lòng liên hệ chúng tôi 

Cuộn dây thấp áp 

 CACD (50 Hz) *
Điện áp cung cấp Un (V) 24 48 60 110 125 220 120 230
Công suất 

002)sm 002 gnirud( 002)AV ro W(Kích          
5.45.4)AV ro W(Khóa           

Ngưỡng
7.0 ot 53.0nU 7.0 ot 53.0Mở           

58.0nU 58.0Đóng          

(*) đối với các tần số khác, vui lòng liên hệ chúng tôi 

Các phụ kiện Chỉ thị và tác động 

■ Mỗi dao cắt hoặc máy cắt có thể được gắn 4 tiếp điểm phụ vào các vị trí: 2 NO 
(thường mở) và 2 NC (thường đóng). 
■ Dao nối đất (ngoại trừ dao cắt kết hợp cầu chì) có thể được gắn một tiếp điểm phụ 
vào vị trí đóng/mở. 
■ Mỗi một máy cắt có thể gắn một tiếp điểm phụ chỉ thị tác động (bảo vệ với VIP)
■ Mỗi dao cắt kết hợp cầu chì có thể được gắn một tiếp điểm phụ báo cầu chì nổ. 

Có sẵn trong chức năng máy cắt và trong dao cắt kết hợp cầu chì, bộ phận cắt 
này mở ra khi điện áp cung cấp rơi xuống dưới 35% điện áp định mức. 
Cuộn thấp áp có thể đặt được thời gian trễ từ 0.5 đến 3 giây. 
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Bộ chỉ thị dòng sự cố 

Các chức năng 

Sử dụng dễ dàng và tin cậy 

P
E

57
78

3

P
E

57
78

4

P
E

57
78

5

VD32 rialFD22 rialFD12 rialF

RM6 cũng có thể được trang bị các bộ chỉ thị ngắn mạch Alpha M hoặc Alpha E (Hortzmann). 

Bộ chỉ thị dòng tải 
Ampe kế Amp21D thuộc dòng sản phẩm Easergy chuyên cho giám sát tải mạng 
trung thế. 
Các chức năng 

Sử dụng dễ dàng và tin cậy 

Rơ-le phát hiện có áp 

.

Các phụ kiện Các bộ chỉ thị DIN 
Cho dòng tải và dòng sự cố 
Kết hợp phát hiện dòng sự cố, phát hiện có áp

61
02

1N
P

E
56

81
0

68775
E

P
78 775

E
P

VD23

Amp21D

Tăng khả năng đảm bảo cấp điện với các 
bộ chỉ thị cho định vị sự cố và quản lý phụ 
tải mạng trung thế. Thiết kế gọn theo dạng 
DIN, có thể dễ dàng bố trí vừa vặn trong 
các tủ trung thế. 

Mỗi chức năng đóng cắt trong tủ RM6 có thể được lắp đặt một cách 
độc lập với các 
khối chức năng khác cùng với: 
■ Bộ chỉ thị dòng sự cố 
■ Ampe kế 
■ Bộ phát hiện quá áp. 

Phiên bản mới của Easergy Flair 21D, Flair 22D và Flair 23DV được trang bị đèn 
LED nhấp nháy độ sáng rõ và hiển thị thông tin chi tiết trên màn hình số. Tùy chọn đèn 
ngoài cửa có thể chỉ thị có thông báo sự cố mà không cần bước vào trạm. 

■ Chỉ thị các sự cố pha-pha và pha-đất 
■ Hiển thị các giá trị đặt
■ Hiển thị pha bị sự cố 
■ Hiển thị dòng tải gồm cả dòng đỉnh và tần số 
■ Kết hợp chỉ thị thông báo sự cố và phát hiện có áp (chỉ có Flair 23DV). 

■ Tự động cài đặt tại chỗ 
■ Chỉ thị sự cố bằng LED hoặc đèn ngoài cửa 
■ Vòng đời của pin Flair 22D là 15 năm 
■ Phát hiện sự cố chính xác hơn nếu Flair 22D được kết nối với VPIS-Voltage Output 
■ Được lắp đặt trên RM6 tại nhà máy hoặc có thể bổ sung ngay tại hiện trường 
■ Có thể dễ dàng lắp đặt tại hiện trường bằng cách sử dụng cảm biến dòng kiểu tách 
mở mà không phải tháo cáp trung thế 

■ Hiển thị dòng 3 pha: I1, I2, I3 
■ Hiển thị dòng lớn nhất: I1, I2, I3.

■ Tự động cài đặt tại hiện trường 
■ Được lắp trên RM6 tại nhà máy hoặc có thể được bổ sung tại hiện trường 
■ Có thể dễ dàng lắp đặt tại hiện trường bằng cắt sử dụng cảm biến dòng
kiểu tách mở mà không phải tháo cáp trung thế.

VD23 cung cấp thông tin có áp hoặc mất áp. Kết hợp với cảm biến điện áp VPIS- 
VO, VD23 thường được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi an toàn cao và quan trọng. 
Có thể có nhiều kiểu phối hợp phát hiện có áp: 
■ 3 điện áp pha và điện áp dư: V1 + V2 + V3 + V0 
■ 3 điện áp pha hoặc điện áp dây: V1 + V2 + V3 hoặc U12 + U13 + U23 
■ Một điện áp pha hoặc dây hoặc điện áp dư: V1, V2, V3, U12, U13, U23, V0. 

VD23 có thể hiển thị điện áp mạng trung thế (theo phần trăm điện áp làm việc), kích hoạt 
rơ-le ngõ ra R1 để giám sát mất áp trên ít nhất 1 pha và kích hoạt rơ-le ngõ ra R2 để 
giám sát có áp trên ít nhất 1 pha. 
■ Nguồn phụ: từ 24 đến 48 Vdc 
■ Lắp ráp: dạng DIN nhỏ gọn, lắp trên cùng vị trí như bộ chỉ thị thông báo sự cố (dạng 
DIN, tích hợp trong thiết bị đóng cắt), đầu nối phù hợp với đầu ra biến điện áp VPIS-VO. 
■ Tương thích với tất cả các hệ thống nối đất trung tính. 
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Flair 21D

Flair 22D

SCADA

L3
L2
L1

L3
L2
L1

Reset

Flair 23DV

SCADA Reset

VPIS-VO
voltage
output

VPIS-VO
voltage
output

SCADA Reset

L3
L2
L1

AMP 21D

L3
L2
L1

Voltage relays
R1 R2

Đặc tính 
Flair 21D Flair 22D Flair 23DV Amp 21D

Phát hiện sự cố 
–A 061 ot 02A 061 ot 02A 061 ot 02Ngắn mạch nối đất 
–A 008 ot 002A 008 ot 002A 008 ot 002Ngắn mạch pha

Xác nhận sự cố qua
điện áp (từ VPIS-VO) 

– –

Phát hiện áp 
Có áp / mất áp   ■ –

Cài đặt 
Tự động cài đặt ■ ■ ■ ■

Cài đặt thủ công ■ ■ ■ ■

Bộ hiển thị 
stigid 4stigid 4stigid 4stigid 4Hiển thị pha lỗi 

Dòng phụ tải ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■

■

■ ■ ■

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■

■

Dòng đỉnh 
Tần số 
Hiển thị pha lỗi –
Độ phân giải dòng

%01±%01±%01±%01±Độ chính xác
Điện áp (%) ■

Nguồn cấp 
Tự cấp nguồn 
Cấp nguồn kép ■ (Lithium 

battery) (1)
■ (external 
12-48 Vdc)

–

Các thông số khác 
Dòng tải vận hành nhỏ nhất  (2) 0 A 3 A
Chiếu sáng ngoài –
Reset –
Giao diện SCADA –

(1)

(2)

Các phụ kiện Các bộ chỉ thị DIN 
Cho dòng tải và dòng sự cố 
Kết hợp phát hiện dòng sự cố, phát hiện có áp 
(tiếp) 

– –

1 A 1 A 1 A 1 A

 –

2 A 0 A

Nhờ có pin lithium, Flair 22D có thể được cấu hình mà không cần có dòng tải 
(cài đặt hiển thị, thời gian trì hoãn reset > 4 giờ) 
Nếu Flair 22D được kết nối với VPIS-VO. Nếu không, dòng tải vận hành nhỏ 
nhất là 2A. 

■ ■
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Bộ kiểm tra thứ tự pha 
Dụng cụ này sử dụng để kiểm tra thứ tự pha. 

Bộ nguồn đảm bảo cấp điện PS100 

Bộ nguồn dự phòng PS100: 

Nguồn cấp điện 
liên tục 24 
hoặc 48 Vdc 

Nguồn cấp điện 
liên tục 12Vdc 

Sạc điện hoặc 
cấp điện 

Nguồn hạ thế
chính 100-250 Vac 

PS100

Ắc qui 
2 Vdc 

Đường cấp điện 

Đường thông tin 

 
 

Thử nghiệm rơ-le bảo vệ 

Các lựa chọn cho khoang cáp 
Các thiết bị tiêu chuẩn: 

Các thiết bị tùy chọn: 

Các phụ kiện Các phụ kiện khác
P

E
56

83
0

P
E

56
80

6

Phase concordance unit

P
E

58
29

1

PS100

P
B

10
37

90

PS100 đi kèm với một ắcqui dự phòng, đảm bảo cấp điện liên tục tới 48 tiếng trong 
trường hợp mất điện ngắn hạn hay ngắt điện đột xuất. Đây là ắcqui axit-chì hàn kín 
tiêu chuẩn 12 Vdc sử dụng 10 năm, có thể mua được ở bất cứ đâu. 

Giải pháp dự phòng với PS100 cho phép bảo trì dễ dàng chỉ với một ắcqui và chịu 
được các điều kiện môi trường khắc nghiệt của trạm biến áp. 

Nguồn điện dự phòng để khởi động lại mạng điện sau khi mất điện kéo dài 
■ Bao gồm một bộ sạc được điều khiển với chế độ sạc tương thích với nhiệt độ 
■ Ngừng sử dụng ắcqui trước khi cạn kiệt 
■ Kiểm tra ắcqui 12 tiếng 1 lần 
■ Đo độ lão hóa của ắcqui 
■ Truyền đi thông tin giám sát qua cổng truyền thông Modbus và các rơ-le đầu ra, cho 
phép dự trù thay thế ắcqui trước khi hỏng.

Đóng cắt trung thế: 
■ Cơ cấu truyền động 
■ Bộ điều khiển
■ Rơ-le bảo vệ 
■ Các thiết bị khác 

Thiết bị này sử dụng để cấp nguồn cho các rơ-le VIP 40, VIP 45 và VIP 400, cho 
phép vận hành và thử nghiệm hệ thống bảo vệ. 
Nó cũng có thể được dùng để cấp nguồn và thử nghiệm các CB hạ thế của 
Schneider Electric. 

■ Khoang đóng 
■ Giá cố định cáp 
■ Đầu nối dây nối đất. 

■ Khoang có cửa sổ nhìn được các bộ chỉ thị quá dòng màn hình tinh thể lỏng 
được lắp đặt quanh cáp 
■ Khoang dưới sâu hơn cho phép lắp thêm chống sét. 
■ Khóa liên động ESw chống tiếp cận khoang kết nối khi dao nối đất còn mở 
■ Khóa liên động LBSw hoặc CB chống đóng dao cắt hoặc máy cắt khi khoang 
kết nối còn mở. 
■ Khả năng chịu hồ quang bên trong đối với khoang cáp lên tới 20 kA 1s.

Các thiết bị truyền thông: 
■ RTU 
■ Modem 
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Các phụ kiện Tay cầm vận hành 

Có 3 kiểu tay cầm vận hành (kiểu chuẩn, kiểu dài hơn và kiểu siêu dài) được
sử dụng với RM6 cho các kiểu phối hợp tủ khác nhau. 

Cần tay cầm vận hành kiểu dài hơn : 
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9

M có nghĩa là khối chức năng 
máy cắt có gắn động cơ 

Cần tay cầm vận hành kiểu siêu dài: 

P
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P
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Các khối chức năng mầu vàng cần tay cầm 
kiểu dài hơn hoặc siêu dài để vận hành. 

Tay cầm vận hành kiểu chuẩn 
Sử dụng cho tất cả các kiểu phối hợp tủ khác, tay cầm vận hành kiểu tiêu chuẩn đủ 
dài để vận hành các thiết bị đóng cắt RM6. 

■ Sử dụng cho RM6 có 2, 3 hoặc 4 khối chức năng, khi máy cắt có gắn động cơ và 
nằm phía bên trái của khối đóng cắt 

■ Sử dụng cho RM6 có 1 khối chức năng mở rộng được, khi máy cắt có gắn động 
cơ và nằm bên trái của khối dao cắt - cầu chì 

■ Sử dụng cho RM6 có một khối chức năng mở rộng được, khi máy cắt vận hành 
thủ công và nằm bên trái của khối chức năng dao cắt - cầu chì 

■ Sử dụng cho RM6 có một khối chức năng mở rộng được, khi 2 khối dao cắt - 
cầu chì được nối liên kết 

■ Sử dụng cho DE-Q, DE-D, DE-B, DE-Bc, khi tủ đo lường DE-Mt nằm phía bên 
phải 
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Đối với dao cắt hoặc máy cắt 630A 
Sơ đồ loại R1 

M
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O

O Khóa liên động một nửa: 
 ■ Ngăn chặn việc đóng dao nối đất của thiết bị đóng cắt bên dưới trừ khi thiết bị 

đóng cắt bên trên được khóa ở vị trí mở.

Sơ đồ loại R2 

M
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OX

XO Khóa liên động hai phía: 
 ■ Ngăn chặn việc đóng dao nối đất trừ khi thiết bị đóng cắt bên trên và bên dưới 

được khóa ở vị trí "mở". 

Đầu ra máy biến áp: 
Sơ đồ loại R7 

M
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S

S

RM6/ máy biến áp 
 

Sơ đồ loại R6

M
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O

O RM6/ hạ áp 
 

Sơ đồ loại R8 

M
T5

50
44

S

S

O

O RM6/ máy biến áp/hạ áp 

M
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Ghi chú: 
Không có chìa 
Chìa được tự do 
Chìa được giữ chặt 

Các phụ kiện Khóa chìa 

Dấu hiệu (O, S và X) được khắc lên chìa và khóa. Chúng được nêu ra đây nhằm 
hỗ trợ cho việc hiểu rõ sơ đồ. 
Khi thiết bị đóng cắt nằm ở vị trí mở, việc điều khiển từ xa không thực hiện được. 

■ Ngăn chặn việc tiếp cận máy biến áp trừ khi dao nối đất được khóa ở vị trí "đóng". 

■ Ngăn chặn việc đóng dao nối đất và việc tiếp cận cầu chì bảo vệ trừ khi máy cắt 
hạ thế được khóa ở vị trí "mở" hoặc "cách li". 

■ Ngăn chặn việc đóng dao nối đất và tiếp cận cầu chì bảo vệ trừ khi máy cắt hạ thế 
được khóa ở vị trí "mở" hoặc "cách li". 
■ Ngăn chặn việc tiếp cận máy biến áp trừ khi dao nối đất được khóa ở vị trí "đóng". 
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Kết nối trung thế Nội dung 

Lựa chọn đầu nối 56

Các kết nối đề nghị 57

Các loại kết nối tương thích khác 59
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Tổng quát 

Sử dụng thuận tiện 

Cách xác định bộ đấu nối 
Bộ đấu nối phụ thuộc vào các yêu cầu đặc biệt, chẳng hạn như: 

Lắp đặt 

Cáp 

M
T5

50
39

Các kiểu đầu đấu nối 

Các thông tin về đấu nối cần được làm 
rõ trước khi thực hiện nhằm đảm bảo 
chính xác 

Kết nối trung thế Lựa chọn đầu nối 

Loại B / C Loại A 

■ Hình dạng, tiếp điểm và kích thước đầu nối RM6 đã được xác định theo tiêu 
chuẩn IEC 60137. 
■ 100% bộ đầu nối bằng nhựa epoxy đã trải qua thử nghiệm cách điện ở điện áp 
tần số công nghiệp và thử nghiệm dòng rò. 
■ Một đầu nối cách điện phải được sử dụng nhằm bảo đảm đặc tính cách điện 
theo thời gian sử dụng. Schneider Electric khuyên khách hàng nên sử dụng đầu 
nối loại nkt. 

Đầu nối dẫn dòng điện từ trong ra ngoài vỏ tủ, được đặt trong môi trường 
khí SF6, bảo đảm cách điện giữa vật dẫn điện và khung tủ. 
Có 3 kiểu đấu nối cáp, được xác định theo khả năng chịu dòng ngắn mạch: 
■ Loại A: 200A: 12.5 kA 1s và 31.5 kA đỉnh, loại cắm (plug-in) 
■ Loại B: 400A: 16 kA 1s và 40 kA đỉnh, loại cắm (plug-in) 
■ Loại C: 630A: 25 kA 1s và 21kA 3s và 62.5 kA đỉnh, loại cắm (ghép nối 
bằng bulon M16) 

■ Dòng định mức của các thiết bị kết nối: 200, 400, 630A. 
■ Dòng chịu đựng ngắn hạn: 12.5kA, 16 kA, 25kA của dao cắt và máy cắt. 
■ Với dao cắt kết hợp cầu chì, khi dòng ngắn mạch được giới hạn bởi cầu 
chì, bộ dấu nối sẽ là loại A (200A). 
■ Chiều dài mở rộng pha nhỏ nhất. 
■ Kiểu kết nối 
□ Loại cắm: vòng nhiều điểm tiếp xúc 
□ Loại tháo ra được: xiết bulông 
■ Vị trí đầu ra: thẳng, hình cùi chỏ. 

■ Dựa trên điện áp: 
□ Của cáp 
□ Của lưới điện
■ Loại dây dẫn: 
□ Nhôm □ Đồng 
■ Tiết diện cáp (mm2) 
■ Đường kính cách điện 
■ Loại cáp 
□ Một lõi □ Ba lõi 
■ Loại cách điện 
□ Khô 
□ Giấy tẩm chất cách điện 
■ Kiểu màng cáp 
■ Vỏ cáp 
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Kết nối kiểu A 
Đầu nối kiểu cắm, dẫn hướng trường 
Cáp khô 1 lõi 

Giá trị định mức Phương pháp kết nối Nhà cung cấp Mã hiệu Tiết diện Chú thích 
7.2 đến 10 kV
200 A -95 kV xung 

Kiểu cắm

Kiểu cắm

Kiểu cắm

Kiểu cắm

Elastimold 151SR 16 đến 120 Straight, Q function only
Prysmian FMCE 250 16 đến 95

7.2 đến 17.5 kV
200 A -95 kV xung

nkt cables GmbH EASW 12/250 A 25 đến9 Shaped elbow
nkt cables GmbH EASG 12/250 A 25 đến 95 Straight
Tycoelectronics RSES-52xx 25 đến 120 Shaped elbow
Tycoelectronics RSSS-52xx 25 đến 95 Straight connection

7.2 đến 24 kV
200 A -125 kV xung

Elastimold K158LR 16 đến 95 T-shaped elbow

24 kV
200 A -125 kV xung

nkt cables GmbH EASW 20/250 A 25 đến 95 Shaped elbow
nkt cables GmbH EASG 20/250 A 25 đến 95 Straight
Tycoelectronics RSES-52xx 25 đến 120 Shaped elbow
Tycoelectronics RSSS-52xx 25 đến 95 Straight connection

Kết nối kiểu A/M8 
Đầu nối không tháo tháo được, không dẫn hướng trường (*) 
Cáp khô 1 lõi và 3 lõi

Giá trị định mức Phương pháp kết nối Nhà cung cấp Mã hiệu Tiết diện Chú thích 

Giá trị định mức Phương pháp kết nối Nhà cung cấp Mã hiệu Tiết diện Chú thích 

7.2 đến 17.5 kV
200 A -95 kV xung 

Heat shrinkable Tycoelectronics EPKT + EAKT + RSRB 16 to 150 
Bọc cách điện 

(*) phải sử dụng chân cột 520 mm 

Kết nối kiểu B 
Đầu nối kiểu cắm, dẫn hướng trường 
Cáp khô đơn lõi 

7.2 đến 10 kV
400 A-95 kV xung

Elastimold 400 LR 70 đến 240 Limited to Us = 10 kV

7.2 đến 17.5 kV
400 A-95 kV xung

nkt cables GmbH CE 12-400 25 đến 300
Tycoelectronics RSES-54xx 25 đến 300 Shaped elbow

24 kV
400 A-125 kV xung

Prysmian FMCE 400 70 đến 300
Elastimold K400LR 35 đến 240
Kabeldon SOC 630 50 đến 300
nkt cables GmbH CE 24-400 25 đến 300
Tycoelectronics RSES-54xx 25 đến 300 Shaped elbow

Với tiết diện > 300 mm2, hãy liên hệ với chúng tôi. 

Kết nối trung thế Các kết nối đề nghị 

Elastimold 158LR 16 đến 120 T-shaped elbow

Kabeldon KAP70 70 max.

Kiểu cắm 

Kiểu cắm 

Kiểu cắm 
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Kết nối trung thế Các kết nối đề nghị 
(tiếp) 

Kết nối kiểu C 
Đầu nối kiểu dẫn hướng trường, có thể tháo rời được 
Cáp khô 1 lõi 

Giá trị định mức Phương pháp kết nối Nhà cung cấp Mã hiệu Tiết diện Chú thích 

Giá trị định mức Phương pháp kết nối Nhà cung cấp Mã hiệu Tiết diện Chú thích 

Giá trị định mức Phương pháp kết nối Nhà cung cấp Mã hiệu Tiết diện Chú thích 

Giá trị định mức Phương pháp kết nối Nhà cung cấp Mã hiệu Tiết diện Chú thích 

7.2 đến 10 kV
630 A-95 kV xung

Elastimold 440 TB 70 đến 240

7.2 đến 17.5 kV
630 A-95 kV xung

nkt cables GmbH CB 12-630 25 đến 300
Tycoelectronics RSTI-58xx 25 đến 300 “T”-shaped connector

7.2 đến 24 kV
630 A-125 kV xung

Prysmian FMCTs 400 70 đến 300
Elastimold K400TB 35 đến 240
Kabeldon SOC 630 50 đến 300

24 kV
630 A-125 kV xung

nkt cables GmbH CB 24-630 25 đến 300
Tycoelectronics RSTI-58xx 25 đến 300 “T”-shaped connector

Đầu nối kiểu không dẫn hướng trường, có thể tháo rời được 
Cáp khô 1 lõi và 3 lõi 

7.2 đến 10 kV
630 A -95 kV xung 

Tycoelectronics EPKT + EAKT + RSRB 16 đến 300 
Sigmaform Q-CAP 16 đến 300 
Kabeldon SOC 630 50 đến 300 Completed by a kit for 

three core-pole cable
Tycoelectronics RICS + EPKT 25 đến 300 
Euromold 15TS-NSS 50 đến 300 Limited to Us = 20 kV

24 kV
630 A -125 kV impulse

nkt cables GmbH AB 12-630 25 đến 300 (+ATS) For 3-core cable
Tycoelectronics RICS + EPKT 25 đến 300 

Đầu nối kiểu không dẫn hướng trường, có thể tháo rời được 
Cáp khô 1 lõi, loại giấy tẩm ướt 

7.2 đến  17.5 kV
630 A-95 kV xung 

Kabeldon SOC 25 đến 300
Tháo rời đơn giản 
Co nhiệt

Co nhiệt

Tycoelectronics RICS - EPKT 25 đến 300
Tycoelectronics EPKT+EAKT+RSRB 95 đến 300

24 kV
630 A-125 kV xung 

Tháo rời đơn giản  Tycoelectronics RICS - EPKT 25 đến 300

Đầu nối kiểu không dẫn hướng trường, có thể tháo rời được 
Cáp khô 3 lõi, loại giấy tẩm ướt 

7.2 đến  17.5 kV
630 A-95 kV xung 

Kabeldon SOC 630 25 đến 300
Tháo rời đơn giản Tycoelectronics RICS - EPKT 25 đến 300

Tycoelectronics EPKT+EAKT+RSRB 16 đến 300
24 kV
630 A-125 kV xung 

Tháo rời đơn giản Tycoelectronics RICS - EPKT 25 đến 300

Với tiết diện > 300 mm2, hãy liên hệ với chúng tôi. 

Tháo rời được 

Tháo rời được 

Tháo rời được 

Tháo rời được 

Co nhiệt 

Bọc cách điện 

Bọc cách điện 

Bọc cách điện 

Tháo rời đơn giản 

Tháo rời đơn giản 
Tháo rời được 
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Đầu nối với chống sét 
Đầu nối kiểu tháo rời được 
Cáp khô một lõi và chống sét

Giá trị định mức Phương pháp kết nối Nhà cung cấp Mã hiệu Tiết diện Chú thích 
7.2 đến 17.5 kV
630 A-95 kV impulse

nkt cables GmbH AB 12-630 + ASA12
(5 or 10 kA)

25 đến 300 Không dẫn hướng trường 

CB 24-630 + CSA 24
(5 or 10 kA)

25 đến 300 Dẫn hướng trường 

24 kV
630 A-125 kV impulse

nkt cables GmbH AB 12-630 + ASA12
(5 or 10 kA)

25 đến 300 Không dẫn hướng trường 

CB 24-630 + CSA 24
(5 or 10 kA)

25 đến 300 Dẫn hướng trường 

7.2 đến 17.5 kV
630 A-95 kV impulse

Tycoelectronics RICS+EPKT
RDA 12 or 18

25 đến 300

Elastimold K400TB + K400RTPA
+ K156SA

35 đến 300 Hộp cáp mở rộng

24 kV
630 A-125 kV impulse

Tycoelectronics RICS + EPKT
RDA 24

25 đến 300

Elastimold K440TB + K400RTPA
+ K156SA

35 đến 300 Hộp cáp mở rộng

Tycoelectronics RSTI-58 + RSTI-CC-
58SAxx05

25 đến 300 Dẫn hướng trường 
Chống sét 5kA 

Tycoelectronics RSTI-58 + RSTI-CC-
66SAxx10M16

25 đến 300 Dẫn hướng trường 
Chống sét 10kA 

Với tiết diện > 300 mm2, hãy liên hệ với chúng tôi. 

Kết nối trung thế Các loại kết nối tương thích khác 

Tháo rời được 

Tháo rời được 

Tháo rời được 

Tháo rời được 
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Lắp đặt Nội dung

Kích thước và lắp đặt 62

Công tác xây lắp 66
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Lắp đặt Kích thước và lắp đặt 

1142

437

703

L 3030

L'710

670

703

703

L 3030

L'

1142

710

670

703 145 145 107107

145 145

L 3030

L'710

670

703 703

1142

107107

D
E

59
77

8
D

E
59

77
9

D
E

59
78

0

Các mô-đun 1 chức năng 

Các mô-đun 2 chức năng 

Các mô-đun 3 chức năng 

Chức năng Khối lượng (kg) Chiều dài (mm) 
RM6 thông thường 
NE I 135 L = 472

D L = 572
B L = 572

DE I 135 L' = 472 + 30 + 30 = 532
D L' = 572 + 30 + 30 = 632
B L' = 572 + 30 + 30 = 632
Q 185 L' = 472 + 30 + 30 = 532

RE O 135 L' = 472 + 30 = 502
LE L' = 472 + 30 = 502
DE L' = 472 + 30 + 30 = 532
DE Ic 145 L' = 572 + 30 + 30 = 632

Bc L' = 572 + 30 + 30 = 632

RM6 thông thường 
NE I Q I 275 L = 1186

I I I 240 L = 1186
I D I L = 1186
I B I 250 L = 1186

RE I Q I 275 L' = 1186 + 30 = 1216
I I I 240 L' = 1186 + 30 = 1216
I D I L' = 1186 + 30 = 1216
I B I 250 L' = 1186 + 30 = 1216

DE I Q I 275 L' = 1186 + 30 + 30 = 1246
I I I 240 L' = 1186 + 30 + 30 = 1246
I D I L' = 1186 + 30 + 30 = 1246
I B I 250 L' = 1186 + 30 + 30 = 1246

RM6 phối hợp tự do 
NE L = 1532
LE L' = 1532 + 30 = 1562
RE L' = 1532 + 30 = 1562
DE L' = 1532 + 30 + 30 = 1592
RM6 phối hợp tự do có nối phân đoạn thanh cái 
RE L' = 1532 + 30 = 1562
DE L' = 1532 + 30 + 30 = 1592

RM6 thông thường 
NE Q I 180 L = 829

D I, B I L = 829
I I 155 L = 829

RE I I 155 L' = 829 + 30 = 859
 RM6 Free Combination
NE L = 1052
LE L' = 1052 + 30 = 1082
RE L' = 1052 + 30 = 1082
DE L' = 1052 + 30 + 30 = 1112

Kiểu vỏ tủ: 
NE: không thể mở rộng 
RE: có thể mở rộng về bên phải 
LE: có thể mở rộng về bên trái 
DE: có thể mở rộng về bên phải 
hoặc trái (một chức năng) 

Chức năng Khối lượng (kg) Chiều dài (mm) 

Chức năng Khối lượng (kg) Chiều dài (mm) 
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Lắp đặt Kích thước và lắp đặt 
(tiếp) 

Chức năng Khối lượng (kg) Chiều dài (mm) 
RM6 thông thường 
NE I I Q I 355 L = 1619

I I I I 320 L = 1619
I I D I 330 L = 1619
I I B I 330 L = 1619

Q I Q I 390 L = 1619
B I B I 340 L = 1619
D I D I 340 L = 1619

RE I I Q I 355 L' = 1619 + 30 = 1649
I I I I 320 L' = 1619 + 30 = 1649
I I D I 330 L' = 1619 + 30 = 1649
I I B I 330 L' = 1619 + 30 = 1649

Q I Q I 390 L' = 1619 + 30 = 1649
B I B I 340 L' = 1619 + 30 = 1649
D I D I 340 L' = 1619 + 30 = 1649

DE I I Q I 355 L' = 1619 + 30 + 30 = 1679
I I I I 320 L' = 1619 + 30 + 30 = 1679
I I D I 330 L' = 1619 + 30 + 30 = 1679
I I B I 330 L' = 1619 + 30 + 30 = 1679

Tủ đo lường RM6 có ngăn hạ áp 
DE DE-Mt 420 L = 1106

Tủ đo lường RM6 không có ngăn hạ áp 
DE DE-Mt 400 L = 1106

2000 3030

2060710

670

1142

107107 145 145703

03L30

L'710

670

703 703

1142

145 145 107107

D
E

59
78

1
D

E
59

78
9

Các mô-đun 4 chức năng 

Các mô-đun 5 chức năng * 

Tủ đo lường 

Tùy chọn chống sét van 

D
E

59
78

2

D
E

59
78

3

1106
880
901

840

1174

1606

710

175

859

1142

(*) Cần liên hệ để hỏi trước 

Chức năng Khối lượng (kg) Chiều dài (mm) 
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645

1563

1689

645

1130

1256

645

773

899

Ø 10,2
645

516

642

645

43
F

G

Ø 10,2

D
E

57
97

3
D

E
59

78
4

Kích thước của tủ RM6 loại mở rộng về bên phải có một môđun mở rộng (RM6 REs) 

Gắn trên sàn 

RM6 loại có thể mở rộng (nhìn từ trên xuống) 

RM6 tổ hợp tự do (nhìn trên xuống) 

RM6 loại không thể mở rộng ( nhìn từ trên xuống) 

RM6 với 1 chức năng  RM6 với 2 chức năng  RM6 với 3 chức năng RM6 với 4 chức năng 

RM6 với 3 hoặc 4 chức năng với môđun mở rộng 

Lắp đặt Kích thước và lắp đặt 
(tiếp) 

Gắn thêm đế nâng 
Bố trí 

1142

43
B (*)

A
710

670

703

D
E

57
99

3

645

E

D

645

E

D

Ø 10,2

RM6 với 3 chức năng RM6 với 2 chức năng 

(*)  B = 900 đối với 1 khối chức năng DE 
B = 1600 đối với 3 khối chức năng DE 
B = 2000 đối với 4 khối chức năng DE 

Những kích thước này có thể giảm hơn trong một điều kiện đặc biệt, hãy liên hệ chúng tôi

Số bộ RE Kiểu bộ DE đơn Chiều dài (mm) 
F G

Các khối chức năng RM6 tiêu chuẩn 
Kiểu 1 1414 1288
Kiểu  2 1514 1388
Kiểu  1 1771 1645
Kiểu  2 1871 1745
Kiểu  1 2204 2078
Kiểu  2 2304 2178

Các khối chức năng RM6 tổ hợp tự do 
Kiểu  1 1637 1511
Kiểu  2 1737 1611
Kiểu  1 2117 1991
Kiểu  2 2217 2091

Số bộ 
D E

Các khối chức năng RM6 tổ hợp tự do 
1122 996
1602 1476

Kiểu 1: 
DE-I, DE-Q, DE-O 
Kiểu 2: 
DE-B, DE-D, DE-IC, DE-BC

Số bộ RE Kiểu bộ DE đơn Chiều dài (mm) 
A

Các khối chức năng RM6 tiêu chuẩn 
2 units Kiểu 1 1374

Kiểu 2 1474
3 units Kiểu 1 1731

Kiểu 2 1831
4 units Kiểu 1 2164

Kiểu 2 2264
Các khối chức năng RM6 tổ hợp tự do 
2 units Kiểu 1 1597

Kiểu 2 1697
3 units Kiểu 1 2077

Kiểu 2 2177

Kiểu  1: DE-I, DE-Q, DE-O
Kiểu  2: DE-B, DE-D, DE-IC, DE-BC

Tủ RM6 được đỡ bởi 2 chân kim loại có lỗ để lắp: 
■ Trên mặt sàn có mương cáp, máng cáp, ống dẫn cáp. 
■ Trên đế bêtông 
■ Trên chân đế 
■ Trên thanh ray kim loại 
■ Khác

Tủ RM6 có thể được gắn một bệ nâng có chiều cao 260 hoặc 520 mm. 
Việc thêm đế nâng giúp giúp cho việc xây lắp được dễ dàng, nhờ làm 
giảm chiều sâu mương cáp, thậm chí không cần mương cáp khi bán 
kính uốn của cáp cho phép. Đế gắn thẳng lên sàn. 

2 bộ 

2 bộ 

2 bộ 
2 bộ 

3 bộ 

3 bộ 

4 bộ 

Chiều dài (mm) 
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D
E

59
76

5

1200
minimum

D
E

57
96

4

38

1023

Ø12

70 minimum

Gắn tường 
Có 2 lỗ cho phép gắn tủ vào tường 
cũng như cố định xuống sàn

Khoảng cách cho phép tới trần 
Đối với trạm có cầu chì, đảm bảo 
khoảng cách tối thiểu tới trần 
là 1200 mm. 

Lắp đặt trạm biến thế chịu được hồ quang bên trong 
Khi có yêu cầu lắp đặt bảo vệ chống lại các sự cố hồ quang bên trong, khách hàng 
tham khảo sơ đồ sau:

Thoát khí xuống bên dưới 
mương cáp 

Lưu ý: những phần dẫn khí đến cửa thông gió và làm mát tường không bao gồm trong việc
cung cấp thiết bị đóng cắt. Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà có sự hiệu chỉnh thích hợp. 

Lắp đặt Kích thước và lắp đặt 
(tiếp) 

D
E

57
96

5

70 minimum

Thoát khí phía sau tủ 

D
E

57
96

6
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Kết nối với "lưới" hoặc "máy
biến thế" thông qua máy cắt 

Độ sâu mương cáp P  cho RM6 không chân đế 
Ghi chú: độ sâu mương cáp có thể giảm hoặc không cần 
mương nếu dùng đế nâng. 

D
E

58
06

0
D

E
57

96
2

(1)

(mm2)
Cách điện 
của cáp 

Loại cáp Tiết diện Bán kính 
cong 

Lối vào mương cáp Lối vào ống dẫn cáp 
Đầu cắm P Đầu nối tháo được P Đầu cắm P Đầu nối tháo được P 

≤ 004004005051 
025025006003 ot 581

Ba lõi ≤ 066066055051 
077077056581

Cách điện
bằng giấy

Một lõi ≤ 085085005051 
008008576003 ot 581

Ba lõi ≤ 05705753659 
079079538003 ot 051

Kết nối với máy biến thế 
qua dao cắt kết hợp cầu chì

 

(mm2)
 (2)

P
53302500153353 đến  61Một lõi Cách điện khô
04402500100407 đến  05
044055001044021 đến  59
52702553453Ba lõi 
00802500507 đến  05
06805554559

(1) Để khoảng hở 100mm 
(2) Phải sử dụng chân đế 520mm 

Lắp đặt Công tác xây lắp 

P
50 maxi
40 mini

P

50 maxi
40 mini

90 mini

R

80 maxi
70 mini

120 maxi

Có thể đi cáp qua: 
■ Mương cáp, máng cáp, ống dẫn cáp. 
■ Từ phía trái hoặc phải 

Tiết diện cáp nối với máy biến thế thường nhỏ hơn 
cáp nối với lưới. Tất cả cáp có thể đi qua chung một 
vị trí. Khi sử dụng đầu nối thẳng độ sâu P dưới đây 
có thể lớn hơn so với P của cáp nối với lưới. 

Cách điện 
của cáp 

Loại cáp Tiết diện Bán kính 
cong 

Đầu cắm loại khuỷu Đầu cắm loại thẳng Đầu nối tháo được P 

Cách điện khô Một lõi
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Mẫu đặt hàng Nội dung 

Các chức năng sẵn có 68

Basic Tủ cơ bản và các tùy chọn and options 69

Các tùy chọn và phụ kiện 71
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Các đặc tính cơ bản của tủ 
(kV) 12 12 12 12 17.5 17.5 17.5 17.5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Dòng chịu đựng 
ngắn hạn 

(kA rms) 21 21 25 25 21 21 21 21 12.5 12.5 12.5 16 16 16 20 20 20 20
Thời gian (s) 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3
(A) 200 630 200 630 200 200 630 630 200 400 630 200 400 630 200 200 630 630

Mở rộng Chức năng 
NE I

D ■■■■■■

B ■■■■■

QI ■ ■ ■ ■ ■ ■

■

■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■■■■■■■■ ■

■■■■■■■■ ■

■■■■■■■■ ■

■■■■ ■■■■ ■

■■■■ ■■■■ ■

■■■■ ■■■■ ■

■■■■ ■■■■ ■

■■■■■■■ ■

■■■■■ ■

■■■■■ ■

■■■■■

■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■■ ■ ■ ■

■ ■■ ■ ■ ■
■ ■■ ■ ■

■ ■■ ■ ■ ■■ ■

■■■■■■■ ■

■■■■ ■

■■■■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■■■■■■■
■

■■■■■■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■■ ■ ■

■ ■ ■ ■■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■■■■■■
■

■

■

■

■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■DI
BI
II
IQI
IIQI
QIQI
IDI
IIDI
DIDI
III
IIII
IBI
IIBI
BIBI

RE O
IQI
IIQI
QIQI
IDI
IIDI
DIDI
II
III
IIII
IBI
IIBI
BIBI

LE O
DE I

BC
IC
O
Q
D
B
IQI
IIQI
IDI
IIDI
III
IIII
IBI
IIBI
Mt

Chú ý Các chức năng D và Q giới hạn ở 200A 
NE: Không mở rộng được RE: mở rộng về bên phải LE: Mở rộng về bên trái DE: Mở rộng được về hai bên :

Tất cả các đặc tính này đều có trên các tủ RM6 tổ hợp tự do 

Mẫu đặt hàng Các chức năng sẵn có 

Điện áp định mức

Dòng định mức

■
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Cấu hình cho tủ cơ bản Quantity
4th 3rd 2nd 1st

function function function function
Cấu hình  (mỗi chức năng cho một ô, viết từ phải qua) 

Ví dụ V   I D I
Tùy chọn cho các chức năng I, D, B, Ic, Bc 
Các tiếp điểm phụ 

Đối với chỉ thị vị trí dao chính 2 NO - 2 NC và ESw 1 O/C (tùy chọn này được bao gồm trong tùy chọn vận hành từ xa) 

Tùy chọn cho chức năng I hoặc Ic 
Thiết bị dập hồ quang 
Cửa trước của khoang kết nối cáp 

Được bắt vít 
Có thể tháo rời với liên động ESw 
Có thể tháo rời với liên động ESw và liên động LBSw 

Phát hiện có áp và chỉ thị dòng tải hoặc sự cố 
Amp 21D
Flair 21D
Flair 22D
Flair 23DV
VD23
Alpha M Short-circuit current 400 A 600 A
Alpha E setting 800 A 1000 A

Biến dòng trên sứ xuyên 
Biến dòng cho T200 I trên sứ xuyên 
Biến dòng cho T200 I trên sứ xuyên + VD23

Vận hành từ xa với khối chức năng I 50 Hz 60 Hz 120 Vac 220 Vac
Cơ cấu động cơ và tiếp điểm phụ LBSw 
2 NO - 2 NC và ESw 1 O/C 

24 Vdc 48 Vdc 60 Vdc
110 Vdc 125 Vdc 220 Vdc

Tùy chọn cho các chức năng D, B, Bc 
Cửa trước của khoang kết nối cáp 

Được bắt vít 
Có thể tháo rời với liên động ESw 
Có thể tháo rời với liên động ESw và liên động C.B.

Rơ-le bảo vệ cho đường dây hoặc bảo vệ máy biến áp bằng máy cắt (với mỗi tủ chỉ một loại rơ-le) 
Rơ-le Sepam series 10 Standard Very sensitive

Without com. With communication
Auxiliary power supply 24 to 115 Vdc
100 to 240 Vac 120 to 250 Vdc

Rơ-le VIP 40 (quá dòng) 
Rơ-le VIP 45 (quá dòng và chạm đất) 
Rơ-le VIP 400(quá dòng & chạm đất/nhiều đường tác động 
phù hợp tiêu chuẩn IEC 255-3)

Vô hiệu hóa động cơ khi CB tác động 
Tiếp điểm phụ cho tác động sự cố 
Cuộn tác động song song cho tác động ngoài 50 Hz 60 Hz 120 Vac 220 Vac

24 Vdc 48 Vdc 60 Vdc
110 Vdc 125 Vdc 220 Vdc

Vận hành từ xa với các chức năng D, B, Bc 50 Hz 60 Hz 120 Vac 220 Vac
Cơ cấu động cơ và các tiếp điểm phụ C.B. 2 NO - 2 NC
và ESw 1 O/C (bao gồm cuộn tác động song song) 

24 Vdc 48 Vdc 60 Vdc
110 Vdc 125 Vdc 220 Vdc

Tùy chọn cho chức năng Q 
Các tiếp điểm phụ 

Đối với chỉ thị vị trí 2 NO - 2 NC 
Tiếp điểm phụ cho cầu chì 

Cuộn tác động song song cho tác động ngoài 50 Hz 60 Hz 120 Vac 220 Vac
24 Vdc 48 Vdc 60 Vdc

110 Vdc 125 Vdc 220 Vdc
Vận hành từ xa với tủ chức năng Q 50 Hz 60 Hz 120 Vac 220 Vac

Cơ cấu động cơ và tiếp điểm phụ 2 NO - 2 NC 
(bao gồm cuộn tác động song song) 

24 Vdc 48 Vdc 60 Vdc
110 Vdc 125 Vdc 220 Vdc

Tùy chọn cho các chức năng D, B, Q 
Cuộn thấp áp 120 Vac 220 Vac

24 Vdc 48 Vdc 110 Vdc

Mẫu đặt hàng Tủ cơ bản và các tùy chọn 

Chỉ đánh dấu vào X hoặc điền vào  duy nhất một ô trống trong một hàng ngang. 

Ô màu xanh  X  dành cho các lựa chọn không tính thêm chi phí 
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Mẫu đặt hàng Tủ cơ bản và các tùy chọn 
(tiếp)
Chỉ đánh dấu vào X hoặc điền vào  duy nhất một ô trống trong một hàng ngang. 

Ô màu xanh  X  dành cho các lựa chọn không tính thêm chi phí 

Cấu hình cho tủ cơ bản (tiếp) Số lượng 
4th 3rd 2nd 1st

chức năng chức năng chức năng chức năng 
Cấu hình  (mỗi chức năng cho một ô, viết từ phải qua) 

Ví dụ   I D I
Tùy chọn vận hành 
Chỉ thị điện áp 

VPIS Network service voltage (kV) 10 15
02116Đầu ra áp VPIS (bắt buộc với VD23 hoặc Flair 23DV) 

VDS 6.6 13.8 22
Thiết bị khóa chìa Kiểu chìa bằng Kiểu chìa ống 

Loại R1 (trên các khối chức năng I và B) Trên dao cắt hoặc máy cắt 
 Trên dao nối đất 
Loại R2 (trên các khối chức năng I và B) 
Loại R6 (trên các khối chức năng Q và D) 
Loại R7 (trên các khối chức năng Q và D) 
Loại R8 (trên các khối chức năng Q và D) 
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 Tùy chọn riêng cho một khối chức năng 
Sứ xuyên cho chức năng I 

Kiểu cắm 400 A loại B 
Lắp bu-lông M16 vít kiểu C (bắt buộc với 17.5 hoặc 24 kV-630 A) 
Lắp bu-lông 5/8" ANSI 

Sứ xuyên cho chức năng D 
Kiểu cắm 200 A loại A (giới hạn tới 12.5 kA 1 s) 
Kiểu cắm 400 A loại B (giới hạn tới 16 kA 1 s) 
Lắp bu-lông M16 vít kiểu C (bắt buộc với 17.5 hoặc 24 kV-630 A) 
Sứ xuyên ANSI (giới hạn tới 12.5 kA 1 s) 

Sứ xuyên cho chức năng B 
Lắp bu-lông M16 kiểu C 
Lắp bu-lông 5/8" ANSI 

Sứ xuyên cho chức năng Q 
Kiểu cắm 200 A 
Đầu co nhiệt cho đế cầu chì 

Loại cáp dùng cho các khối chức năng I, Ic Đơn lõi 

Đơn lõi 

Đơn lõi 

  
Tấm đáy trong hộp cáp (bắt buộc với cáp 3 lõi) 

Loại cáp dùng cho các khối chức năng D, B, Bc Ba lõi   
Tấm đáy trong hộp cáp (bắt buộc với cáp 3 lõi) 

Loại cáp dùng cho khối chức năng O Ba lõi   
Tấm đáy trong hộp cáp (bắt buộc với cáp 3 lõi) 

In và loại cầu chì cho khối chức năng Q 6 kV 6 kV 10 kV 12/24 kV & 10/100 A
(cầu chì được mua riêng) 100 A 125 A

Tùy chọn chung 
Phát hiện áp suất Không có 

Áp kế Kiểu Ả-rập Scan-đi-na-vi Tiêu chuẩn 
Scan-đi-na-vi Tiêu chuẩn  hay tiếp điểm chỉ thị áp suất 

Cửa có cửa sổ (cho các tủ chức năng I, D và B) 
Hộp cáp sâu cho các chức năng I và D hoặc B 
(cho phép lắp đặt chống sét) 
Thanh nối đất thêm 
(bắt buộc nếu dòng đất > 6 kA 1s) 
Hộp cáp chịu hồ quang trong 20 kA 1 s cho các tủ chức năng I, D, B, O, Ic, Bc 
(không áp dụng với cửa có cửa sổ) 
Hệ thống tự động chuyển nguồn cho tủ chức năng I (bắt buộc động cơ truyền động 48 Vdc ) 

Có Không có Giá đỡ cố định T200 I vào RM6 
Kiểu chuyển nguồn Mạng ATS 1/2 Máy phát ATS ½ BTA 2/3 
Modem truyền thông GSM/GPRS FSK (radio) RS485

PI/3PND401/101CEIGiao thức 
Đo dòng (chỉ với cáp, nếu biến dòng lắp trên xứ xuyên của RM6) 
cảm biến + cáp

AC 5 m AC 10 m AH 5 m AH 10 m
3 m 5 m 10 m

5 m 10 m
3 m 5 m 10 m

Phụ kiện 
Bệ nâng h = 260 mm h = 520 mm
Bộ 3 cầu chì trung thế Fusarc CF Định mức
Bộ so sánh pha 
Hộp thử nghiệm rơ-le máy cắt (VAP 6) 
Nguồn dự phòng PS100 
Thoát khí Xuống đáy Ra sau
Tay vận hành phụ Cỡ chuẩn Cỡ dài Cỡ rất dài
Bộ mở rộng 1 fct 3 fct 4 fct DE Mt
Tài liệu bổ sung 
Hướng dẫn kỹ thuật xây lắp Tiếng Pháp Tiếng Anh

Mẫu đặt hàng Các tùy chọn và phụ kiện 

Chỉ đánh dấu vào X hoặc điền vào   
duy nhất một ô trống trong một hàng ngang. 

Ô màu xanh  X  dành cho các lựa chọn không tính 
thêm chi phí 

16 to 

Ba lõi 

Đơn lõi Đơn lõi Ba lõi Ba lõi 

Kết nối cáp với động cơ 1 
Kết nối cáp tới đường dây (chỉ cho BTA 2/3) 
Kết nối cáp với động cơ 2 
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Ghi chú 
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ÐT   : (0511) 387 2491
Fax  : (0511) 387 2504
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ÐT   : (08) 3810 3103
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