
 

 

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 

1.      Bảng điều khiển bằng tay  

-       Bộ phận điều khiển đóng/ngắt 

-       Đồng hồ mạch điện 3 pha 

-       Đồng hồ đo áp/ công tắc lựa chọn 

-       Đồng hồ tần suất/đồng hồ báo nhiệt độ nước/ đồng hồ áp dầu/ đồng hồ báo thời 
gian/đồng hồ điện áp ắc quy. 

-       Nút dừng khẩn cấp 

-       Chức năng cảnh báo: quá tốc độ, nhiệt độ nước cao 

-       Áp dầu thấp, sung điện thất bại 

-       Tính năng bảo hộ: áp dầu thấp, nhiệt độ nước cao, quá tốc độ, ngừng khẩn cấp và các 
tính năng khác. 

 2.   Bảng điều khiển tự động khởi động không điện lưới 

Màn hiển thị này ngoài tính năng tiêu chuẩn của màn hiển thị bằng tay còn có đầu nối điều 
khiển lộ trình xa. 

-       Lựa chọn tự động dùng máy/ bằng tay 

-       Cầu dao kéo dài thời gian khởi động (3-5 giây, có thể điều chỉnh) 

-       Cầu dao kéo dài thời gian ngắt máy (0-270 giây, có thể điều chỉnh) 

-       Cầu dao 3 lần tự khởi động thời gian 

-       Thêm chỉ thị cảnh báo: tốc độ cao/thấp, sự cố điện áp đầu ra, khởi động thất bại, cảnh 
báo mực nước cao, ngừng máy khẩn cấp. 

-       Tăng tính năng bảo hộ: tốc độ cao/thấp, khởi động thất bại, sự cố điện áp đầu ra, quá áp 

3.  Bảng điều khiển tự động khởi động kiểu độc lập, không cần người giám sát 

Có thể đáp ứng những yêu cầu của khách hàng, cung cấp tính năng điều khiển tự khởi động và 
tính năng thay dao phụ tải tự động, tủ điều khiển kiểu độc lập 1 khối, thao tác thuận tiện, thích 
hợp với điều khiển tập trung thiết bị điện. 

4.  Bảng điều khiển tự động giám sát từ xa 

-       Màn hiển thị LCD hiển thị các bước tiến hàng, trạng thái, sự cố và các tham số. 



 

 

-       Có đầu nối RS232 hoặc 485, tính năng điều khiển từ xa, đo xa, tín hiệu xa. 

-       Bảo hộ tổ máy, dừng máy tự động và cảnh bảo trong những trường hợp sau: khởi động 
thất bại, quá tốc độ, tốc độ thấp, nhiệt độ nước cao, áp dầu thấp, bộ truyền cảm tốc độ 
không có tín hiệu, sự cố xung điện… 

 5.  Bảng điều khiển cắt đổi trọng tải tự động (ATS) 

-       4 cấp, công tắc cắt đổi khóa liên hoàn cơ khí/ khí điện 

-       Đèn hiển thị trạng thái có tải, phát điện, điện lưới 

-       Nút lựa chọn cơ chế tự động hoặc bằng tay 

-       Màn hình điều khiển được rửa dung dịch axits, phốt phát, xử lý phun   

-       Phần dưới đáp ứng sung diện thuận tiện cáp điện vào/ra 

-       Thời gian cắt đổi tự động, không quá 7 giây (có thể điều chỉnh) 

 6. Màn hiển thị máy song song 

-       Tính năng tự động/bán tự động hoặc đa tính năng 

-       Lưới điện song song, cấp điện ổn định 

-       Tốc độ tập chung, phụ tải phối hợp tự động, sử dụng và bảo dưỡng thuận tiện 

-       Có tính kinh tế: có thể căn cứ theo yêu cầu trọng tải thực tế để sử dụng máy, tiết kiệm 
dầu. 

-       Linh hoạt hơn trong việc mở rộng trong tương lai.: có thể căn cứ theo yêu cầu phát triển 
và sự cải tiến của thiết bị, đáp ứng việc tăng trọng tải. 


