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SAC-E12

Bộ điều khiển PF tự động
SMARTRIC

Rơ le điều khiển hệ số công suất tự động

Hướng dẫn chạy thử kiểm tra

A
u
to

P
o
w
e
r

C
o
n
t
r
o
l
R
e
la

y



https://thietbidienlocphat.vn CÔNG TY TNHH SX & TM THIẾT BỊ ĐIỆN LỘC PHÁT
Uy Tín Tạo Dựng Thành Công

1. Hiển thị và cái đặt

1.1 Thuyết minh cửa sổ LCD

① Hiển thị trạng thái Bật/ Tắt của tụ điện
② Thiết lập thông số như tỷ lệ CT, thời gian trễ, điện áp, công suất …
③ Hiển thị trạng thái hoạt động đã chọn (Bằng tay/ tự động)
④ Hiển thị chế độ vận hành
⑤ Hiển thị hệ thống thông tin như: điện áp đường dây, phụ tải, tần số, công suất, sóng hài…

Hình 1.1: Cửa sổ hiện thị

1.2 Hiển thị thông số hệ thống

Thông tin này được hiển thị trong suốt chế độ hoạt động là “ Tự động”

Khi nút “▼” bật, ba thông số được hiện thị trên LCD chuyển thành

thông số tiếp theo và bật “▲” giúp quay về thông số trước đó trên vùng

hệ thống thông tin

Tổng có 9 thông số hệ thống được giám sát

Ở giai đoạn đầu, hệ thống hệ số công suất, điện áp đường dây và phụ tải được chỉ dẫn. Hệ số công suất hiện thị là
0.xxx ~ 1.xxx (0.xxx nghĩa là chỉ số sau hệ số công suất và 1.xxx nghĩa là chỉ số trước .).

Bằng cách nhấn nút 1 lần, ba loại thông số - công suất phản kháng, công suất điện và tần số sẽ hiển thị. Ấn nút đó
thêm 1 lần nữa 3 tham số cuối – phiên bản phần mềm, V-THD, I-THD sẽ hiển thị
.
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Hình 1.2 Hiển thị thông tin hệ thống

Chỉ số điện áp nhấp nháy nghĩa là bộ điều khiển đang hoạt động ở chế độ bảo vệ bởi vì hệ thống điện áp cao hơn

hoặc thấp hơn giá trị cài đặt . Trong trường hợp chỉ số dòng nhấp nháy bộ điều khiển đang hoạt động ở chế độ bảo

vệ với dòng bị ngắt

1.3 Cài đặt thông số hệ thống

Để vào chế độ cài đặt ấn nút “Menu” ba lần trong 10 giây

Tất cả các cài đặt đều được thực hiện theo cùng một cách. Ấn nút,

“▼” or “▲” để chọn giá trị. Bằng cách giữ nút giá trị đầu vào có thể

thay đổi nhanh hơn

Nhấn nút “Menu” để thiết lập thông số tiếp theo

- Bộ tỷ lệ CT

Nguồn CT thứ 2 của SAC-12 được kết nối phụ tải trên thanh cái mà tại đó tụ điện được cài đặt. Tiếp theo tỉ lệ của

CT này sẽ được sử dụng là đầu vào của tỷ lệ CT trong SAC-E12. Phạm vi cài đặt là 0 đến 6000, giá trị bước là 1
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Ví dụ
■ Dòng định mức CT : 1000 / 5A

■ Tỷ lệ CT 1000÷5 = 200 ☜ Giá trị đầu vào

- Đặt thời gian trễ chuyển mạch

Thời gian trễ của tụ bù được đặt trong menu “T trễ”

Cài đặt khác nhau được áp dụng tùy theo loại chuyển mạch

■ Tĩnh : 5s - 100s

■ Động : 0.1s - 30s

※ Giá trị cài đặt đề xuất : tĩnh 10s, dynamic 1s

※ Bước : 0.1s trong 0~10s, 1s trong 10~10s, 10s trong
10~100s

- Đặt hệ số công suất mục tiêu

Hệ số công suất mục tiêu có thể đặt từ 0.80 chỉ số trước
và 0.80 chỉ số sau của 0.01 bước

※ Giá trị cài đặt đề xuất: 1.00

- Cài đặt bảo vệ quá tải

■ Điện áp : 420V – 480V

■ Bước : 4V

■ Trễ : 10V

Từ 420V tới 480V. Giá trị bước là 4V và trễ là 10V.

Giá trị mặc định 300V.Giá trị bước và độ trễ không thể hiệu chỉnh bằng tay, Cần có giao diện truyền thông RS-485 để

sửa đổi chúng bằng phần mềm Nếu giá trị cài đặt là ‘0.0” tự động huỷ bảo vệ .
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- Đặt chế độ bật và tắt

Thiết lập ngưỡng chuyển mạch để hiệu chỉnh khả năng

chịu tổn hao cáp đường dài. Điều này đặt trong menu

“ SET ON OF Limit” Đặt rải 0.1 tới 2 bởi 0.1 bước

※ Giá trị cài đặt đề xuất 1.00.

- Bảo vệ sóng hài

SAC-12ETM bảo vệ sóng hài điện áp và dòng điệns. ‘HU’ bảo vệ sóng hài điện áp và ‘HI’ bảo vệ dòng

Phạm vi cài đặt của HU là 0,0% đến 100%, bước 0,5. Khi

giá trị đặt tại 0.0, tự động huỷ bảo vệ

Phạm vi cài đặt của HI là 0,0% đến 100%, bước 0,5. Khi

giá trị đặt tại 0.0, tự động huỷ bảo vệ

- Capacity Set

Công suất của mỗi tụ bù có thể được thiết lập trong giai

đoạn này. Giá trị cài đặt lớn nhất là 999kvar và giá trị

bước là 1. Trong cài đặt này, mỗi bước được mô tả là C1

~ C12. ‘C1, 15’ có nghĩa là bước thứ nhất công suất

15kvar.
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ID & Bộ tốc độ truyền

Đặt Số ID là chỉ định địa chỉ liên lạc. Có 255 số ID (001 ~ 255). Sau khi chọn số ID, ấn “Menu”

lần nữa,có thể chọn tốc độ truyền

Đặt con là cài đặt về đảo mạch tốc độc truyền. Nếu sử dụng dây đảo mạch cài đặt 38400, nếu sử dụng đảo mạch
không dây cài đặt 9600, Phạm vi là 48000 tới

Để kết thúc cài đặt ấn “Menu” sau đó bộ điều khiển lưu tất cả thông số và hệ thống thông tin sẽ được hiển thị trên

màn hình

1.4 Manual control

Chế độ hoạt động hiện tại được chỉ báo ở phía dưới

bên trái của cửa sổ hiển thị. Ở chế độ ‘AUTO’, tụ bù

được điều khiển tự động.

Nhấn nút “Auto/Manu”, chế độ hoạt động chuyển sang hoạt động

bằng tay và công tắc được vận hành đóng mở bằng tay

2. Truyền thông

Điều khiển trong MODBUS bao gồm thời gian thực và thiết lập có đỉa chỉ 4xxxx. Theo MODBUS nếu các yêu cầu là

4XXXX, thì được đọc là “XXXX-1’ trong phần chính. Ví dụ, số yêu cầu của điện trở của bộ điều khiển là 40011, thì

trong phần chính là 0010 . Đặc điểm từng điện trở được mô tả theo bảng dưới đây



https://thietbidienlocphat.vn CÔNG TY TNHH SX & TM THIẾT BỊ ĐIỆN LỘC PHÁT
Uy Tín Tạo Dựng Thành Công

Bảng bộ số :

Địa chỉ Điện trở thực
tế

R/W Miêu tả Căn cứ

40101 64H RO Điện áp dây Cơ bản

40102 65H RO Dòng pha
Cơ bản

40103 66H RO Trung bình COS
Cơ bản

40104 67H RO Công suất thuần
Cơ bản

40105 68H RO Công suất phản kháng
Cơ bản

40106 69H RO Tổng điện áp sóng hài
Cơ bản

40107 6AH RO Tổng dòng sóng hài
Cơ bản

40108 6BH RO Tần số
Cơ bản

40109 6CH R/W C1
Cơ bản

40110 6DH R/W C2
Cơ bản

40111 6EH R/W C3
Cơ bản

40112 6FH R/W C4
Cơ bản

40113 70H R/W C5
Cơ bản

40114 71H R/W C6
Cơ bản

40115 72H R/W C7
Cơ bản

40116 73H R/W C8
Cơ bản

40117 74H R/W C9
Cơ bản

40118 75H R/W C10
Cơ bản

40119 76H R/W C11
Cơ bản

40120 77H R/W C12
Cơ bản

40121 78H R/W Điện áp bảo vệ phía trên
Cơ bản

40122 79H R/W Điện áp bảo vệ phía dưới
Cơ bản

40123 7AH R/W Tỷ lệ CT
Cơ bản

40124 7BH R/W Target COS
Cơ bản

40125 7CH R/W Độ trễ chuyển mạch
Cơ bản

40126 7DH R/W Ngưỡng chuyển mạch
Cơ bản

40127 7EH R/W Bảo vệ sóng hài điện áp
Cơ bản

40128 7FH R/W Bảo vệ sóng hài dòng
Cơ bản

40129 80H RO Trạng thái chuyển đổi tụ
Cơ bản
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4. Xử lý sự cố

Các sự cố do đấu dây và cài đặt không chính xác, lỗi phần cứng sẽ làm hỏng bộ điều khiển và hỏng tụ điện. Phương

pháp kiểm tra và loại bỏ hư hỏng như sau:

Hiển thị lỗi hiện tại hoặc 000 Kiểm tra cài đặt tỷ lệ CT

Kiểm tra cầu chì

Kiểm tra kết nối của đầu CT

Kiểm tra tình trạng của tải (có tải/ mất tải)

Đo điện áp và sóng hài nhấp nháy Trạng thái này là hoạt động bình thường:
- Giá trị đo nhấp nháy khi khi giá trị đo vượt quá giá trị cài đặt

Lỗi hệ số công suất Kiểm tra kết nối:
- Dòng đầu vào từ pha A, điện áp đầu vào từ pha B-C

Sự bù không đạt yêu cầu Kiểm tra tất cả thông số cài đặt:

- Cosφ, ngưỡng, công suất của mỗi bước tụ

- Kiểm tra điện dung của tụ điện

- Lỗi tụ bù không đủ bù
-
- Tính dung lượng yêu cầu của tụ bù

- Tính toán sai công suất, bổ sung phụ tải có thể gây ra tình
trạng bù không đủ.

Nếu khó kiểm tra dây thứ cấp CT, vui lòng kiểm tra lại xem có vấn đề tương tự xảy ra hay không sau khi thay đổi

bộ điều khiển. Trong trường hợp lại xảy ra sự cố tương tự, phải kiểm tra điện áp và tín hiệu CT.

Bộ điều khiển PF tự động SMARTRIC được phân phối bởi:
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