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1.  Giới Thiệu Sản Phẩm 

1.1.  Giới Thiệu RTU 
 

RT-200P được tích hợp trong tủ điều khiển (Gắn trụ) Dao cắt tải (LBS) cách điện khí SF6 
phân phối tự đông. Nó nhận thông tin đo lường (3 pha dòng điện & điện áp) và thông tin trạng 
thái LBS, và đo dòng điện và điện áp, phát hiện sự cố, ngắt dòng, đường dây có điện / mất điện, 
mất cân bằng, phân vùng tối ưu cho các hệ thống tự động và điều khiển từ xa. 

RT-200P giám sát không chỉ chất lượng điện của lưới phân phối, mà còn cung cấp hoạt động 
phân vùng trong trường hợp sự cố xảy ra và tối thiểu vùng sự cố của lưới điện. 

Tất cả các sự kiện xảy ra trên đường dây phân phối được lưu lại và cung cấp phân tích sự cố. 
Với việc sử dụng giao thức DNP3.0, cung cấp trạng thái giám sát đến SCADA để vận hành 
LBS. Không chỉ giao thức DNP3.0, các giao thức truyền thông khác cũng được cung cấp theo 
yêu cầu của người sử dụng. 

Ngoài ra, việc điều khiển LBS bằng cách nhận tín hiệu điều khiển từ SCADA, cung cấp 
phân phối tự động và tối thiểu một vùng bị sự cố. 
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1.2.  Các chức năng: 
 

Đo lường 

 Độ lớn và góc pha của các dòng điện và điện áp. 
 Các thành phần tuần tự của các điện áp và các dòng điện 3 pha 
 Trị hiệu dụng của các điện áp và các dòng điện. 
 Công suất tiêu thụ, phản kháng và biểu kiến cho mỗi pha và 3 pha. 
 Năng lượng (Đo góc phần tư) 
 Hệ số công suất  
 Tần số 
 Lệnh pha giữa điện áp nguồn và điện áp tải. 
 Lỗi đất 
 Lỗi dòng rò đất. 
 Phát hiện quá độ. 
 Kiểm tra sự đồng bộ. 
 Phân vùng. 

 

Điều khiển 

• Đóng/ mở LBS bằng tay tại chỗ và từ xa. 
 Khí thấp 
 Khóa tay 
 Nơi vận hành 
 Lỗi đồng bộ 
 Tải mang điện 
 Kiểm tra Ắc quy 

 

Liên động 

• Khí thấp 
• Khóa tay 
• Nơi vận hành 
• Khóa điều khiển 
• Lỗi đồng bộ 
• Tải mang điện 

 

Bảo vệ 

 Phát hiện sự cố (Sự cố pha và đất) 
 Phát hiện SEF(Sự cố dòng rò) 
 Bảo vệ tải nguội (Điều chỉnh khởi động) 
 Chống lại quá độ điện từ 
 Phát hiện lưới ngắt 
 Phát hiện lỗi đồng bộ pha 

Giám sát trạng thái 

 Mở/Đóng/Chọn LBS 
 Khóa cơ khí 
 Áp suất khí thấp 
 Nguồn AC ngoài 
 Cửa LBS mở 
 Pin yếu 
 Tại chỗ/ Từ xa 
 Chỉ thị sự cố 
 Phát hiện lưới ngắt 

 

Ghi sự kiện 

• Ghi sự kiện theo thời gian lấy mẫu 
Sự kiện sự cố / Sự kiện ngõ vào/ra / Sự kiện hệ thống / Sự kiện 

điều khiển / Sự kiện đo lường (Dòng điện và Công suất yêu cầu  
              Dòng điện và Công suất hàng ngày lớn nhất) 
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• Ghi dạng sóng 
Lưu trữ: 8 dạng sóng lỗi của 10 chu kỳ.  
Tỉ số lấy mẫu : 32 mẫu/chu kỳ * 10 chu kỳ 

 

Bộ đếm 

• Khởi động (đếm khởi động) 
• Đếm mở LBS 
• Đếm tất cả các lỗi 
• Lỗi kênh A, kênh B, Kênh C, Kênh N  

 

Truyền thông 

 Cổng 1 : Cổng nối tiếp trên bảng điều khiển (Cổng bảo trì: 

Modbus)  

 Cổng 2 : Cổng nối tiếp (Giao thức DNP 3.0 và giao thức 

IEC60870-5-101) 

 Cổng 3 : 2 cổng TCP/IP (Giao thức IEC60870-5-104) 
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2. Đặc tính kỹ thuật RTU 

Phần này mô tả chi tiết các đặc tính kỹ thuật của LBS và hệ thống điều khiển. Cung cấp chi 
tiết các giá trị cài đặt của thời gian, dòng điện, điện áp và đọ chính xác các đo lường khác 
được cho. 

 

2.1. Các thông số điều khiển chung 

 

Thời hạn bảo trì  5 năm 
Điện áp phụ cung cấp (Điện áp chính cung cấp hạ thế AC) Như yêu cầu +10 -20% 
Định mức cung cấp phụ được yêu cầu  50 VA, 120VA 
Ắc quy 2 x 12V 12Ah 
Thời hạn thay thế Ắc quy  5 năm 
Nối đất Đóng đất 10mm 
Modem 
Modem có thể được lắp bởi nhà sản xuất hoặc điện lực, để truyền thông từ xa. Không gian, nguồn và 
giao diện dữ liệu được cung cấp trong tủ điều khiển. 
Modem điện áp cấp nguồn (cài đặt bởi người dùng)  24V DC 
Modem cấp nguồn dòng điện liên tục  1A 

Modem cấp nguồn dòng điện lớn nhất 
3A cho 30 giây với 20% chu kỳ 
nhiệm vụ. 

Modem giao diện RS232 
Cấp nguồn phụ (Nguồn bên trong)  
Cung cấp từ một nguồn AC ngoài 110V hoặc 240V  
Bộ sạc ắc quy /Máy biến áp cấp nguồn điều khiển  

- Nguồn Motor – 32VAC đến 32VDC 

- Bộ sạc ắc quy/Nguồn điều khiển - 16VAC đến 16VDC 
32VAC đến 32VDC 

Nguồn chính – 16VAC 

- Nguồn sạc ắc quy: 27VDC 

- Nguồn điều khiển : 24VDC 

16VAC đến 27VDC 

- SMPS 

 

 

2.2.  Điều kiện môi trường 

 

Điều kiện môi trường  

Cao độ  < 2,000m 

Tốc độ gió  40m/s 

Độ bền điện môi 

 Ngõ vào CT, ngõ vào VT, ngõ vào nguồn điều khiển, ngõ vào 

cách điện cáp quang và ngõ ra rờ le. 

 AC 60㎐, 2㎸/1 phút 

Điện áp xung sét 
 IEEE C62.45 (1992), 6㎸ (1.2×50㎲), 3㎄ (8×20㎲) của hệ thống 

rờ le cho truyền nhận sóng điện từ vô tuyến. 

Khả năng chịu đựng sét 

 Thử nghiệm rờ le bảo vệ và bảo vệ hệ thống rờ le theo IEEE 

C37.90.1 - 1989 IEEE SWC (Độ rung 3㎸ 1 ㎒ đến 1.5 ㎒, 5 ㎸ 
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bão hòa nhanh 1.2×50 ㎲)   

 Thử nghiệm IEEE C37.90.2 - 1987, thử nghiệm sử dụng tiêu 

chuẩn, hệ thống rờ le cho giao diện sóng điện từ vô tuyến đến từ 

bộ truyền nhận, 10 V/m(150㎒ và 450㎒, 5 W máy phát 10㎝)   

Thử nghiệm độ rung 

 IEC 255-21-1-1988 rờ le điện, Phần 21: Thử nghiệm đo độ rung 
thiết bị bảo vệ và rờ le, va chạm, va đập và động đât, Phần 1 – Thử 
nghiệm độ rung, loại 2/ 

 IEC 255-21-1-1988 các rờ le điện, Phần 21 : Các thử nghiệm độ 
rung, sốc, va đập và địa chấn trên các thiết bị bảo vệ và rờ le đo 
lường, Phần 1 – Thử nghiệm độ rung, loại 2 

Nhiệt độ hoạt động điều 
khiển 

 Nhiệt độ hoạt động : -25℃∼+70℃ (-13℉∼+158℉)  
 LCD : -20℃∼+70℃(-4℉∼+158℉) Tiêu chuẩn 

 

 

2.3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT FRTU 

 

Thông số kỹ thuật FRTU  

Tần số  Hệ thống 50 / 60 Hz 

Ngõ vào công suất  Công suất điện AC: 16Vac/32Vac  

Ngõ ra công suất  Modem : DC 24V Max : 1A 

Ngõ vào biến dòng 
(CT: Định mức dòng 
điện) 

 Ngõ vào dòng điện IA,IB,IC,IN,ZCT (Max : 13A) 
 Mức tiêu thụ : < 0.5VA 

Ngõ vào bộ chia 
điện áp tụ (CVD) 

 Phạm vi ngõ vào : 2~6Vac  
 4 Vrms tại các điện áp pha định mức 
 Mức tiêu thụ : < 0.01VA 

Các tiếp điểm ngõ ra 
 Ngõ ra hoạt động mở/ đóng : 240Vac 16A, 30Vdc 16A 
 Ngõ ra tín hiệu số phụ 1~4 : 250Vac3A, 30Vdc 3A 

Ngõ vào 
 8 kênh ngõ vào 
 Loại ngõ vào tiếp điểm khô 
 Dòng điện hoạt động : < 20mA 

 

 

2.4. Quy trình kỹ thuật số  
 

2.4.1. Bộ điều khiển tín hiệu số (DSCs)  

Đặc tính bộ xử lý DSP 

CPU 32-Bit tôc độ cao • TMS320F283X 32-Bit core 
• FPU : 150MHz 
• Bộ điều khiển 6 kênh DMA (với ADC, McBSP, – Lên đến 2 modul 

CAN 
• ePWM, XINTF, và SARAM) 
• Cấu trúc Harvard Bus – Lên đến 9 Timers 16-Bit 
• Xử lý và phản hồi ngắt nhanh (6 cho ePWMs and 3 XINTCTRs) 
• Mô hình lập trình bộ nhớ hợp nhất 
• DMA 6CH 
• Bộ nhớ trên chip : F28335, F28235: – One Inter-Integrated-Circuit 
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(I2C) Bus 
• 256K x 16 Flash, 34K x 16 SARAM 
• Lên đến 6 ngỗ vào ghi sự kiện 
• Lên đến 2 giao diện bộ nhớ Quadrature 
• Thiết bị ngoại quan cổng giao tiếp : 2 CAN / 3 SCI(UART) / 2 

McBSP / 1 SPI / 1 I2C  
 

2.4.2. Chuyển đổi tín hiệu tương tự/ Tín hiệu số 

ADC Feature  

  Bộ chuyển đổi tương tự/ số 16 bit 
 Tốc độ lấy mẫu : 128 mẫu/ chu kỳ 
 Bộ lọc tương tự chống răng cưa 
 Kênh tăng cho mỗi ngõ vào dòng điện: Độ phân giải 16 bit hiệu 

quả cho các phép đo dòng điện 
 

 

2.4.3. Chức năng 

Tự chuẩn đoán 

  Bộ đếm đọc thời gian 
 Hệ thống nguồn điều khiển 
 Trình tự tự kiểm tra RTC 
 Trình tự kiểm tra bộ nhớ 
 Trình tự tự kiểm tra bộ chuyển đổi ADC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Sơ đồ khối chức năng 
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2.6. Các chức năng phân vùng và phát hiện sự cố 

 

Phát hiện sự cố pha 
Khoảng cài đặt dòng ngưỡng sự cố pha 
(Dòng khởi động) 

5 đến 900 A 
Mặc định : 400A / step : 1A 

Thời gian xác định sự cố để chịu đựng khoảng cài đặt 
(Thời gian phát hiện)  

0.05 đến 10.0 giây 
Mặc định : 0.05s / step : 0.01s 

Khởi động tải nguội 
100 ~ 500% 
Mặc định : 200% / step : 10% 

Thời gian tải nguội  
1 đén 60 phút 
Mặc định : 1phút / step : 1phút 

Hạn chế quá độ 
Có/Không 
Mặc định : Không 

Phát hiện sự cố đất 
Khoảng cài đặt dòng ngưỡng sự cố đất 
(Dòng khởi động) 

5 đến 900 A 
Mặc định : 60A / step : 1A 

Thời gian xác định sự cố để chịu đựng khoảng cài đặt 
(Thời gian phát hiện) 

0.05 to 10.0 giây 
Mặc định : 0.05s / step : 0.01s 

Hạn chế quá độ 
Có/Không 
Mặc định : Không 

Phát hiện quá độ 

Khoảng thiết lập hài thứ 2 
5 ~ 50 % 
Mặc định : 20 % / step : 1% 

Thời gian phát hiện 
0.02 ~ 1 s 
Mặc định : 0.02 / step : 0.01 

Thời gian quá độ 
20~180000ms 
Mặc định :2000ms step : 10ms 

Nhiều phần 
100 ~ 1000 % 
Mặc định : 500% / step : 10% 

Thời gian reset sự cố 

Thời gian reset sự cố 
1~180 s  
Mặc định : 20s / step : 1s 

Phát hiện ngắt lưới 

Khoảng cài đặt lưới điện có điện áp 
50 ~ 90 % 
Mặc định : 50% / step : 1% 

Khoảng cài đặt lưới điện mất điện áp 
35 – 75% 
Mặc định : 50% / step : 1% 

Khoảng cài đặt thời gian phát hiện  
0.01 ~ 30 s 
Mặc định : 0.4s / step : 0.01s 

Cài đặt kiểm tra đồng bộ pha 

Khoảng cài đặt lệnh pha 
5 ~ 60 độ 
Mặc định : 30 độ / step : 1độ 

Khoảng cài đặt thời gian phát hiện 
0.1 ~30 s 
Mặc định : 0.1s / step : 0.1s 

Phân vùng 

Các sự cố để ngắt (Đếm sự cố)  
1 đến 3 
Mặc định : 2 / step : 1 

Thời gian reset tuần tự  
20 ~ 240 s 
Mặc định : 30s / step : 1s 

Phát hiện sự cố dòng rò (SEF) 
Khoảng cài đặt dòng ngưỡng sự cố dòng rò 
(Dòng khởi động)  

2 đến 20 A 
Mặc định : 5A / step : 1A 
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Khoảng cài đặt điện áp khởi động 
10 ~ 80 V 
Mặc định : 30V / step : 1V 

Khoảng cài đặt góc  
0 ~ 90 độ 
Mặc định : 90 độ / step : 1độ 

Thời gian xác định sự cố để chịu đựng ngưỡng cài đặt  
0.1 to 30.0 giây 
Mặc định : 0.1s / step : 0.1s 

Hạn chế quá độ 
Có/Không 
Mặc định : Không 

Rờ le tần số trên 

Mức khởi động tần số trên 
45.00 đến 60.00 Hz 
Mặc định: 49.00Hz/step : 0.01Hz 

Khoảng cài đặt điện áp khởi động 
50 ~ 85 % 
Mặc định : 80% / step : 1% 

Khoảng cài đặt thời gian trễ  
0.1 ~ 20.0 giây 
Mặc định : 1.0s / step : 0.1s 

 

 

2.7. Đo lường hệ thống điện 
 

Đo lường dòng điện  
Trị hiệu dụng (A) & Góc pha(°) Ia, Ib, Ic, In 
Thành phần tuần tự I1, I2, I0 

Khoảng đọc  
2 ~ 12,500 A  
( Tỉ số CT ngoài 1,000 : 1)  

Độ chính xác 2~12,000A: ±1% or ±1A 
Đo lường điện áp 
Thành phần thứ tự Va, Vb, Vc, Vr, Vs, Vt [kV] 
Phạm vi đo lường điện áp (Giá trị hiệu dụng pha – đất)  V1s, V2s, V0s, V1L, V2L, V0L 
 0.38 to 26 kV 
Độ phân giải phép đo điện áp  ±%1 or ±0.1kV 
Góc lệnh pha (°) ∠Va - ∠Vr 
Đo lường công suất  
Công suất tác dụng (kW) Pa, Pb, Pc, P3p  
Công suất phản kháng (kVar) Qa, Qb, Qc, Q3p  
Công suất biểu kiến (kVA) Sa, Sb, Sc, S3p 
Độ chính xác ±1% 
Đo lường hệ số công suất  
Pha A, pha B, pha C, tổng 3 pha  PFa, PFb, PFc, PF3 
Phạm vi đo lường công suất  0-100% 
Độ chính xác ±2% 
Đo lường tần số  
Phạm vi đọc 10 ~ 100Hz 
Độ chính xác ±0.1Hz 
Đo lường năng lượng  
Phạm vi đọc 0 ~ 65565 
Độ chính xác ±2% 
Trung bình dòng điện và công suất yêu cầu   
Thời gian yêu cầu cấu hình 15 phút 
Ia, Ib, Ic, Pa, Pb, Pc, P3ph,   
Dòng điện và công suất lớn nhất được lưu trữ  

 

2.8. Cài đặt hệ thống 
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Cấu hình 

Cấu hình I/O 

Tần số hệ thống 50 ~ 60 Hz / Mặc định : 60 Hz 
Loại hệ thống 3P4L~3P3L / Mặc định : 3P4L 
Điện áp danh định 3800 ~ 26000 V / Mặc định : 13200 V 
Tỉ số CT 100 ~ 2000 A / Mặc định : 1000 A 
Tỉ số NCT 100 ~ 2000 A / Mặc định : 1000 A 

Liên động 

1) Tải có điện (Liên động điện thế) 
 : Có – Không  

2) Lỗi đồng bộ (liên động đồng bộ) : 
Có - Không 

Reset sự cố Tự động – Bằng tay / Mặc định : Bằng tay 

Cài đặt xung (tạo xung) 
20 ~ 5000 ms / Mặc định : 
1200ms(Motor) 

Cấu hình ngõ ra tín hiệu số phụ Cài đặt để sử dụng 
Thời gian khởi động ngõ vào tín 
hiệu số 

DI : 1~9999ms /Mặc định 20ms 
AC Power : 1~60s / Mặc định : 5s 

 

 

2.9. Truyền thông 

 

RS232C 

Tín hiệu 9 chân 
DCD(1), Rx(2), Tx(3), DTR(4), GND(5), DSR(6), TRS(7), 
CTS(8), NC(9) 

Tốc độ (Tốc độ truyền) 1200,2400,4800,9600,19200, 

Điều khiển modem 
 Cấu hình tạm thời tín hiệu CTS,DCD 
 Cấu hình off-delay RTS  

TCP/IP RJ45 

Tín hiệu 8 chân 
TX+_D1 (1), TX+_D1 (2), RX+_D2 (3), BI+_D3 (4), BI-_D3 (5), 
RX-_D2 (6), BI+_D4 (7), BI-_D4 (8) 

Tốc độ truyền 100Mb/s 
DNP3.0  
 Hỗ trợ DNP3.0 cấp độ 2 
 Lớp của mỗi điểm có thể đặt được 
 Hỗ trợ truyền nhiều khung (khoảng nhiều khung được cấu hình được). 
 Cho phép/ vô hiệu hóa lớp tín không được yêu cầu. 
 Các sự kiện không được truyền được lưu trữ trong bộ nhớ ổn định trong quá trình truyền thông 

thất bại 
 Hỗ trợ hoạt động trực tiếp hoặc lựa chọn trước khi hoạt động (SBO) để điều khiển ngõ ra. 
 Hỗ trợ thông báo các ngoại lệ cho bộ giám sát khung giao thức giá trị tương tự được xây dựng 

trong FTU 
IEC60870-5-101 
 Kích thước địa chỉ có thể được cấu hình. 
 2 định dạng thẻ thời gian có thể được lựa chọn: 24 bit hoặc 56 bit. 
 Tín hiệu đơn cho phương thức truyền NACK được hỗ trợ. 
 Cập nhật tuần hoàn dữ liệu đo lường 
 Lớp được gán cho mỗi loại đối tượng (điểm đơn, điểm đôi, điểm đo được). 
 Hỗ trợ thông báo các ngoại lệ cho các giá trị tương tự đang cập nhật  

IEC60870-5-104 
 IEC 60870-5-104 (còn gọi là IEC 870-5-104) là một tiêu chuẩn quốc tế, được công bố từ năm 

2000 bởi IEC (Ủy ban kỹ thuật điện tử quốc tế). Lớp ứng dụng của nó được dựa trên IEC 60870-
5-101. IEC 60870-5-104 cho phép truyền trhoong giữa trạm điều khiển và trạm biến áp thông 
qua một tiêu chuẩn mạng TCP/IP. Giao thức TCP được sử dụng cho việc truyền tải dữ liệu chắc 
chắn theo định hướng kết nối. 
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Truyền thông 

Cài đặt giao thức 

Chọn lựa giao thức 
DNP 
IEC101/ IEC104 (tùy chọn) 

Tốc độ truyền thông 
1200/2400/4800/9600/19200 
Mặc định : 9600pbs 

Địa chỉ FRTU 
(Địa chỉ truyền thông) 

0 ~ 65534 / Mặc định : 4 

Cài đặt IP Mặc định : 192.168.010.009 
Subnet Mask Mặc định : 255.255.255.0 
GateWay Mặc định : 192.168.010.001 
Cài đặt cổng LAN 1-65534 / Mặc định : 5000 

Điều khiển modem 

Dây truyền thông 2 dây/ 4 dây / Mặc định : 2 dây 
Tắt trễ RTS 10 ~ 500 ms / Mặc định : 10 ms 
Hết thời gian CTS 1 ~ 255 giây / Mặc định : 1 giây 
Hết thời gian DCD 100 ~ 30,000 ms / Mặc định : 100 ms 

Thông số DNP 

Thử lại D/L 0 ~ 2 / Mặc định : 0 
Hết thời gian D/L 0 ~ 255 / Mặc định : 10s 

Xác nhận D/L 
Có-Không-thỉnh thoảng /  
Mặc định : thỉnh thoảng 

Thử lại A/L 0 ~ 2 / Mặc định : 0  
Hết thời gian A/L 0 ~ 255 giây / Mặc định : 15 giây 
Init Unsol Có – Không / Mặc định : Không 

Unsol Class1 
Cho phép/Vô hiệu hóa /Mặc định : Vô hiệu 
hóa 

Unsol Class2 
Cho phép/Vô hiệu hóa /Mặc định : Vô hiệu 
hóa 

Unsol Class3 
Cho phép/Vô hiệu hóa /Mặc định : Vô hiệu 
hóa 

Unsol Delay 0 ~ 60 giây / Mặc định : 5 giây 
Hết thời gian SBO 1 ~ 255 giây / Mặc định : 15 giây 
Địa chỉ máy chủ 0 ~ 65534 / Mặc định : 3 
Khoảng khung 100 ~ 5,000 ms / Mặc định : 100 ms 

Thông số IEC 

A/L Cycle PRD 0 ~ 60 / Mặc định : 1 giây 
Hết thời gian SBO 1 ~ 255 giây / Mặc định : 15 giây 

Chu kỳ M_SP 
Cho phép/Vô hiệu hóa /Mặc định : Vô hiệu 
hóa 

Chu kỳ M_DP 
Cho phép/Vô hiệu hóa /Mặc định : Vô hiệu 
hóa 

Chu kỳ M_ME 
Cho phép/Vô hiệu hóa /Mặc định : Vô hiệu 
hóa 

Địa chỉ M_SP 1-10000 / Mặc định: 100 

Địa chỉ C_SC 1-10000 / Mặc định: 200  

Địa chỉ M_DP 1-10000 / Mặc định: 300 

Địa chỉ C_CD 1-10000 / Mặc định: 400 

Địa chỉ M_ME 1-10000 / Mặc định: 1000 

Địa chỉ C_SE 1-10000 / Mặc định: 2000 

Địa chỉ M_IT 1-10000 / Mặc định: 4000 

IEC101 
 

Địa chỉ LINK 1-254 / Mặc định : 1 
Địa chỉ ASDU 1-254 / Mặc định : 1 
Người khởi tạo 0-255 / Mặc định : 1 
Kích thước địa chỉ LINK 1-2 / Mặc định : 1 
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Kích thước địa chỉ ASDU 1-2 / Mặc định : 1 
Kích thước địa chỉ IOA 1-3 / Mặc định : 1 
Kích thước địa chỉ COTA  0-2 / Mặc định : 2 

Chế độ liên kết 
Mất cân bằng / Cân bằng 
/ Mặc định : Mất cân bằng 

IEC104 
(Tùy chọn) 

Chu kỳ tắt T0 1-254 / Mặc định : 30 giây 
Chu kỳ ACK T1 1-254 / Mặc định : 15 giây 
Chu kỳ khung T2 1-254 / Mặc định : 10 giây 
Chu kỳ kiểm tra T3 1-254 / Mặc định : 20 giây 

Ứng dụng đối tượng 
Lớp đối tượng BI BI.obj <0 ~ 31> Class[ 0 ~ 3 ] 
Lớp đối tượng AI AI.Obj <0 ~ 63> Class[ 0 ~ 3 ] 
AI Object VOC AI.Obj VOC <0 ~ 63> 0 ~ 50 % / Mặc định 30% 
Sự kiện 
Cài đặt bộ đếm 
S/W 

Đếm S/W 0 ~ 65535 / Mặc định : 0 

Xóa các sự kiện Tất cả các sự kiện đã được xóa  Có / Không 
Xóa các sự cố Tất cả các sự cố đã được xóa  Có / Không 
Thời gian 
Cài đặt thời gian Thời gian cài đặt yy-mm-dd-hh-mm-ss 
Mật khẩu 
Cài đặt mật khẩu Mật khẩu cài đặt **** 
Hiệu chỉnh điện thế 
Điều chỉnh điện áp Điện áp 3,800-30,000V / Mặc định : 13,200V 
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2.10. Ghi sự kiện 
 

2.10.1 Ghi sự kiện 

Tính năng ghi sự kiện cho phép gắn thẻ thời gian của bất kỳ thay đổi trạng thái (sự kiện) trong rờ le. 
Khi một sự kiện xảy ra, điều kiện sự kiện thực tế được ghi lại như một bản ghi cùng với đánh dấu 
ngày và thời gian đến độ phân giải 1 mili giây. Có khả năng cho tối đa 1375 bản ghi sự kiện được 
ghi lại trong rờ le và khi bộ đệm sự kiện đã đầy, bất kỳ bản ghi mới nào sẽ được ghi đè lên bản ghi 
cũ nhất. 
 
Tất cả các sự kiện có thể được tải lên qua các kênh truyền thông dữ liệu và có thể được hiển thị 
trong gói SW ‘R-Manager’ trong yêu cầu theo thời gian, cho phép được xem thứ tự các sự kiện. 
Các sự kiện được làm sẵn cũng tự phát đến cho một hệ thống đáp ứng Modbus RTU hoặc DPN3.0. 

 

Danh sách sự kiện Mô tả Max 

Sự kiện ngõ vào/ ra 
Thay đổi trạng thái của ngõ vào/ ra nhị phân 

 Trạng thái LBS 
 Khóa chính 

125 

Sự kiện sự cố 
Trạng thái hoạt động của chỉ thị sự cố 

 Đếm sự cố : a, b ,c, n, tất cả 
 Dòng điện, pha và thời gian sự cố gần nhất   

250 

Sự kiện hệ thống 

Thay đổi trạng thái của hệ thống 
 Reset hệ thống 
 Thay đổi cài đặt 
 Lỗi truyền thông 
 Khí thấp 
 Mất nguồn AC 
 Tình trạng cửa 

125 

Sự kiện điều khiển 

Trạng thái điều khiển của tủ RT-200P  
 Điều khiển LBS 
 Điều khiển 
 Khóa 
 Reset sự cố 
 Kiểm tra Ắc quy 

125 

Sự kiện đo lường 

Trạng thái đo lường của tủ RT 200P 
1) Trung bình 15  
 Pa/Pb/Pc/TT 
 Qa/Qb/Qc/TT 
 Ia/Ib/Ic/TT 

2) Giá trị lớn nhất hàng ngày 

 125 * 6 
Tổng : 750 

 

2.10.2  Ghi sự kiện dạng sóng 

Danh sách sự kiện Mô tả 

Dạng sóng • Ghi nhận dạng sóng 
Lưu trữ: 8 dạng sóng lỗi trong 10 chu kỳ  
Tỉ số lấy mẫu : 32 mẫu/chu kỳ * 10 Chu kỳ 
Tối đa 8 dạng song lỗi có thể được ghi lại trên bộ nhớ ổn định 
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3. Mô tả vật lý 

Tủ RT-200P bao gồm các thành phần chính sau: 

 Bao gồm với một cổng truyền thông tại chỗ và màn hình hiển thị LCD/ Phím 
lập trình 

 Bo điều khiển hệ thống/ CPU 
 Bo xử lý ngõ vào/ ra 
 Khe lắp và ắc quy được gắn bên trong.  
 Tùy chọn modem 

 

Hình 3-1. Kích thước và cấu trúc  
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4.  Đầu nối ngõ vào/ ra  

Tủ RT-200P cung cấp đầu nối (terminals) để kết nối điều khiển và modem. Sự bố trí terminal như 

bên dưới:  

 

Hình 4.1 Các đầu nối mặt bên của tủ điều khiển RT-200P 
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LBS được kết nối với tủ điều khiển bằng cáp điều khiển. Cáp được cắm vào các cổng tương thích 
cả tủ điều khiển và bên dưới LBS 

 

 

4.1.  Ngõ vào cấp nguồn modem 

- Đầu nối cấp nguồn có cổng cấp nguồn modem cho tủ RT-
200P. 

- Modemkhe cầu chì nguồn. 

- DC 12V (Tùy chọn) 
 

 

 

 

 

4.2. Ngõ vào dòng điện 

- Các đầu nối dòng điện với pha A và theo sau bởi pha B, C, N. 
 Aux1, Aux2 là cổng phụ va không thay đổi.   

1 2 3 4 

ZCT2 ZCT1 SPARE SEF 

5 6 7 8 

IN IC IB IA 

 

 

 

 

4.3.  Ngõ vào điện áp 

- Đầu nối điện áp có 3 pha bên  nguồn (A,B,C) và 3 pha bên 
tải R,S,T) như bên dưới; 
1 2 3 4 5 

Vcom   VA VB 

6 7 8 9  

VC VR VS VT  
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 4.4. Cổng truyền thông từ xa (kết nối modem) 

- Cổng truyền thông modem là cổng đực 9 chân D-SUB 

 

 

4.5.  Ngõ vào số 

• Đầu vào số nhận 2 tín hiệu trạng thái thông qua các tiếp 
điểm cách điện 

• Ngõ ra số có 2 rờ le ngõ ra 
• Cổng phụ (không chỉ định) 

10 9  8 7 6 
M. 

Lock 
GAS 
LOW 

 
52B 52A DI_COM 

5 4  3 2 1 

M. 
Lock 

GAS 
LOW 

 
52B 52A DI_COM 

 

 

 

 

4.6. DOOR Port 

- Cổng cảm biến mở cửa 

 

 

4.7. Ngõ vào/ ra tín hiệu số phụ 

- Aux DI DO 
14 13 12 11 10 9 8 

DO4_2 DO3_2 DO2_2 DO1_2 DI_COM DI3 DI4 

7 6 5 4 3 2 1 

DO4_1 DO3_1 DO2_1 DO1_1 DI_COM DI1 DI2 
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4.8.  Cổng ngõ ra motor 

- MO+ / MO- : Kết nối motor  
-> Các tín hiệu hoạt động motor  

- TC+ / TC- : Kết nối lõi ngắt (Tùy chọn)  
–> Tín hiệu hoạt động lõi ngắt 

- OP/CL : Ngõ ra điều khiển PMA(Tùy chọn) 

12 11 10 9 8 7 

MO- MO- MO+ MO+ 
TC+ 
(CL-) 

TC- 
(OP-) 

6 5 4 3 2 1 

MO- MO- MO+ MO+ 
TC+ 
(CL-) 

TC- 
OP+ 

 

 

 

 

4.9.  Ngõ vào cấp nguồn (Ngõ vào AC) 

- Bộ đầu nối cấp nguồn có đầu nối cấp nguồn hoạt động tủ RT-
200P  

 

 
 

 

4.10.  Cổng Ắc quy 

- Ngõ ra sạc Ắc quy. 

- Đầu nối DC +/-27V 

- Khe cầu chì (cầu chì 15A)   
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4.11.  Công tắc nguồn chính  

- Công tắc nguồn chính kết nối đầu kết nối  

 

 

 
 

4.12.  Kết nối cổng truyền thông  

- 10/100 Base-T 

- 2 cổng RJ-45 (tùy chọn)  
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5. Bảng điều khiển vận hành 

5.1. Mô tả  

Bảng điều khiển vận hành được lắp đặt bên trong tủ điều khiển trên bảng điều khiển thiết bị. Bảng 

điều khiển bao gồm một màn hình tinh thể lỏng 4 lớp và bàn phím với các công tắc và Đèn LEDs 

Điốt được sử dụng để lựa chọn và giám sát các chức năng của LBS. 

Trên mặt trước bảng điều khiển, có các đèn LED chỉ thị trạng thái của LBS, nút chức năng và các 

đèn LED, màn hình LCD và cổng RS232 để bảo trì.  

 

 
 

Figure 5-1: Bảng điều khiển vận hành 
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STT Mục Mô tả 

1 

Chỉ thi hệ thống 

 

(1) RUN: Nó chỉ trạng thái hoạt động. Trong hoạt động 
bình thường, nó chớp theo chu kỳ. Trong trường hợp hệ 
thống có vấn đề, nó sáng hoặc tắt hoàn toàn.   

(2) ERROR: Sáng với lỗi tự chuẩn đoán và vấn đề truyền 
thông. 

2 Hiển thị Màn hình LCD sáng, 4 dòng với 40 ký tự mỗi dòng. 

3 

Phím điều khiển LCD 

 

(1) MENU: Chọn MENU yêu cầu 
(2) UP: Nó được sử dụng để di chuyển trong MENU 

với một nhóm hoặc để tăng điểm cài đặt 
(3) DOWN: Nó được dùng để di chuyển trong 

MENU hoặc để giảm giá trị thay đổi. 
(4) ENTER: Nó dung để xác nhận chức năng lựa 

chọn, và phục hồi hiển thị trước. 

4 
 

 

 

(1) PHA A 
(2) PHA B 
(3) PHA C 
(4) Đất 
(5) Dòng rò (SEF) 
(6) Lỗi đồng bộ 
(7) Nguồn đảo 

Cho biết tất cả các cài đặt phát hiện sự cố hiện đang được sử 
dụng, Ví dụ: Các cài đặt và phân vùng sự cố. 

5 

CHỈ THỊ TRẠNG THÁI 

 

(1) AC POWER: Chỉ thị trạng thái cấp nguồn AC ngoài. 

(2) HANDLE LOCKED: Sáng, khi vận hành bằng tay bị 
khóa. 

(3) GAS LOW : Sáng, khi trạng thái khí thấp. 

(4) BATTERY LOW: Sáng, khi trạng thái Ắc quy thấp (đã 
xả). 

Cho biết trạng thái ngõ vào bên ngoài và kiểm tra màn hình.  

6 

CHỈ THỊ ĐIỆN ÁP PHA 

 

 
Trạng thía có điện bên nguồn và bên tải được chỉ thị.   
   
Nhiều hơn một điện áp pha cao hơn mức tắt của đường dây 
ngắt kết nối/ pha mở, nó là đường dây có điện. Và tất cả 3 pha 
ít hơn mức tắt của đường dây ngắt kết nối, nó là đường dây 
không có điện. Người vận hành sẽ phát hiện một hoạt động.    

7 

CHỈ THỊ PHÂN VÙNG TỰ ĐỘNG 

 

(1) ENABLE:  Cho biết trạng thái hoạt động phân đoạn. 
  

(2) TRIP:  Cho biết trạng thái hoạt động ngắt phân đoạn. 
Đèn LED sáng khi LBS mở. 

8 CHỈ THỊ MODEM 
Đèn LED (Đỏ) RX/TX/RTS cho biết trạng thái truyền thông 
của tủ điều khiển RT-200P. 
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A 

RESET 

 

Nút này được sử dụng cho đèn LED chỉ thị RESET (LED tắt). 
Đèn LED chỉ thị đại diện tất cả các đèn LED liên quan đến 
bảo vệ, đóng lặp lại, và tự chuẩn đoán lỗi. 

B 

Kiểm tra Ắc quy 

 

Phải sử dụng các phím để kiểm tra ắc quy và mạch sạc. Khi 
nhấn nút và nếu nguồn AC được cung cấp, mạch sạc bị ngắt 
và kết nối một điện trở tải đến ắc quy và kiểm tra mạch sạc. 

C 

REMOTE CONTROL 

 

Để quyết định vị trí điều khiển là từ xa (REMOTE), nhấn nút 
này và đèn LED sáng. Nút này và đèn LED cũng được đấu 
chuyển đổi giữa từ xa và tại chỗ. Nhưng, sử dụng nút này chỉ 
có thể trong chế độ tại chỗ để người vận hành được an toàn. 

D 

 

Nút khóa điều khiển cho phép hoặc vô hiệu hóa hoạt động 
LBS. Nếu đèn LED CONTROL LOCK sáng, hoạt động LBS 
và phân vùng sẽ bị cấm. 

E 

CONTROL SELECT 
 

 

Nút này được sử dụng để điều khiển LBS (đóng/mở) tại chỗ. 
Trước lệnh điều khiển tại chỗ, kiểm tra trước nếu vị trí điều 
khiển là tại chỗ. Nút CONTROL SELECT là một cơ chế kiểm 
tra an toàn và xác nhận 2 chế độ điều khiển. Để điều khiển 
bằng tay và tại chổ LBS, nút CONTROL SELECT phải được 
đẩy xuống để bật đèn LED tương ứng, chức năng CONTROL 
SELECT này có thể được mở rộng đến sơ đồ điều khiển 
nhiều LBS trong tương lai. 

F 

OPEN 

 

Kiểm tra trước nếu vị trí điều khiển là nút CONTROL 
SELECT /LED sáng. 
 
Điều khiển mở bằng tay mở LBS và làm cho LBS bị khóa mở 
ra 
 

G 

CLOSE 

 

Kiểm tra trước nếu vị trí điều khiển là nút CONTROL 
SELECT /LED sáng. 
 
Nhấn nút CLOSE để điều khiển LBS đóng bằng tay. 
 

H 

RS-232C PORT 

 

RT-200P là một máy tính cá nhân được cải tiến dựa trên gói 
phần mềm để cho phép giám sát và điều khiển qua mạng hoặc 
không có mạng một LBS thông qua cổng RS232. 
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5.2. Cấu trúc 

Bảng điều khiển vận hành gồm các phần sau: 

 Hoạt động  
 Điều khiển MENU 
 Điêu khiển khác 
 Chỉ thị sự cố 
 Chỉ thị trạng thái đường dây 
 Trạng thái vùng 
 Trạng thái hệ thống 
 Nguồn AC/ khóa tay/ Khí thấp/ Trạng thái Ắc quy 
 Cổng điều khiển 
 

5.2.1. Hoạt động 

 

 
 

CONTROL SELECT 

Nút này được sử dụng để điều khiển LBS (đóng/mở) tại chỗ. Trước lệnh điều 
khiển tại chỗ, kiểm tra trước nếu vị trí điều khiển là tại chỗ. Nút CONTROL 
SELECT là một cơ chế kiểm tra an toàn và xác nhận 2 chế độ điều khiển. Để 
điều khiển bằng tay và tại chổ LBS, nút CONTROL SELECT phải được đẩy 
xuống để bật đèn LED tương ứng, chức năng CONTROL SELECT này có 
thể được mở rộng đến sơ đồ điều khiển nhiều LBS trong tương lai. 

OPEN  
Kiểm tra trước nếu vị trí điều khiển là nút CONTROL SELECT /LED 
sáng. 
Điều khiển mở bằng tay mở LBS và làm cho LBS bị khóa mở ra 

LED chỉ thị  
Switch status is indicated. Position LED is operated based on 52a contact.  
Trạng thái LBS được chỉ thị. Đèn LED vị trí được hoạt động dựa trên 52 tiếp 
điểm. 

 

5.2.2. Điều khiển MENU  

         

Màn hình LCD 4 x 20 ký tự có hỗ trợ ánh sáng, được sử dụng 
cho người dùng vận hành thuận tiện để kiểm tra trạng thái 
hoạt động rõ ràng. 
 

 
 
 
 

 

Bảng dưới đây là lời giải thích các phím. 
 

Hình: Lựa chọn hoạt động 
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5.2.3. Điều khiển khác  

Nút RESET 
Thông thường: Nhấn nút để kiểm tra các đèn. 
Sự cố xảy ra: Nó reset lại mục tiêu sự cố bằng cách nhấn nút.  

Nút Battery TEST 
 

Để kiểm tra Ắc quy và mạch điều khiển. Khi nhấn nút và nếu nguồn 
AC ngoài được cung cấp, mạch điều khiển bị ngắt và kết nối một điện 
trở tải đến ắc quy và kiểm tra mạch điều khiển. 

Nút Remote CONTROL 
(Tại chỗ / Từ xa) 
 

Khi đèn LED sáng, hoạt động tại chỗ và từ xa đều sẵn sàng. 
Khi đèn LED tắt, chỉ có hoạt động tại chỗ được sẵn sàng. 
Chế độ tại chỗ: Trong chế độ này người sử dụng chỉ có thể vận hành 
bằng tay đóng LBS từ Bảng điều khiển. Điều này đồng nghĩa người 
dùng có thể đi đến tủ điều khiển, cài đặt chế độ điều khiển và biết rằng 
điều khiển từ xa bị vô hiệu hóa. Người vận hành tại chỗ chỉ có thể vận 
hành khi tủ điều khiển đang trong chế độ tại chỗ.  
Chế độ từ xa: Trong chế độ này chỉ người vận hành từ xa có thể đóng 
LBS bằng tay. Người vận hành chỉ có thể vận hành khi tủ điều khiển 
đang trong chế độ từ xa. Nếu người vận hành tại chỗ bị từ chối vận hành 
đóng LBS hoặc cài đặt bởi vì đang ở chế độ từ xa. 

Control Lock 
Lựa chọn khóa điều khiển. 
Trạng thái khóa điều khiển: Đèn LED sáng. 

 

5.2.4. Chỉ thị sự cố  

Trường hợp sự cố vĩnh cữu hoặc sự cố thoáng qua, các đèn LED tương ứng sáng. Đèn LED có thể 
được tắt bằng tay tại chổ hoặc nhấn nút RESET sự cố hoặc từ xa bằng cách gửi một tín hiệu. Bằng 
không, đèn LED sẽ được sáng mặc dù lưới trung thế phục hồi bình thường.  

 

5.2.5. Chỉ thị trạng thái đường dây  

    

 

Đèn LED chỉ thị sự cố pha 

Mất cân bằng pha A, B, C được chỉ thị. 
Dưới điều kiện bên nguồn và bên tải đầu có điện và LBS ở trạng thái 
mở, kiểm tra góc pha, nếu nó đáp ứng sau đó, nó vẫn OK, nếu không 
nó mất cân bằng pha. 
Mặc dù nó mất cân bằng, điều khiển vẫn sẵn sàng. Người vận hành sẽ 
quyết định một hoạt động. 

Chỉ thị điện áp pha  (Đèn 
LED có điện) 

Trạng thái có điện bên nguồn và bên tải được chỉ thị. 
Nhiều hơn một điện áp cao hơn mức ngắt của đường dây/ pha mở, 
đường dây có điện. Và cả 3 pha thấp hơn mức ngắt của đường dây, 
đường dây mất điện. Người vận hành sẽ quyết định một hoạt. 

Dòng rò đất (SEF) Khi đèn LED sáng, SEF được kích hoạt. Khi đèn tắt, SEF bị vô hiệu 
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(Cho phép/ vô hiệu hóa)  hóa. Mặc dù SEF được kích hoạt, Sự bảo vệ không được kích hoạt, 
SEF không được kích hoạt. 

Đèn LED lỗi đồng bộ    
Khi LED sáng, độ lệnh pha giữa điện áp bên nguồn (Va) và điện áp 
bên tải (Vr) vượt quá giá trị cài đặt. Trong trường hợp này, lệnh điều 
khiển đóng nên được hạn chế. 

Đèn LED đảo nguồn Trong trường hợp dòng điện đảo chiều, đèn LED sẽ sáng.. 
 

5.2.6. Trạng thái phân vùng  

Cho biết trạng thái hiện tại của thiết lập chức năng phân vùng cài đặt. 

 

ENABLED Chỉ thị trạng thái hoạt động phân vùng. 

TRIP 
Chức năng phân vùng cho biết trạng thái tác động (TRIP) 
Đèn LED sáng khi LBS mở 

 

5.2.7. Trạng thái hệ thống 
 

Tình trạng tủ điều khiển RT-200P được hiển thị. Đèn LED RUN (xanh) cho biết rằng đã vượt qua 
kiểm tra tình trạng bên trong và không có bất cứ vấn đề gì. Đèn LED RX/TX/RTS cho biết tình 
trạng truyền thông của tủ RT-200P. 

   
 

RUN  Nó cho biết trạng thái hoạt đồng bình thường của các thiết bị điện tử điều khiển. 
ERROR  Nó cho biết một điều kiện lỗi 

TRUYỀN THÔNG 
RX: Sáng khi nhận dữ liệu.  
TX: Sáng khi truyền dữ liệu.  
RTS: Sáng khi RTS dữ liệu.  

 

5.2.8. Nguồn AC/ Khóa tay/ Khí thấp/ Trạng thái Ắc Quy 
 

Trạng thái nguồn hệ thống của tủ RT-200P được thể hiện. Khi tủ RT-200P được cấp nguồn, đèn 
LED AC POWER sáng. Đèn LED HANDLE LOCKED cho biết trạng thái khóa tay của tủ điều 
khiển RT-200P và đèn LED GAS LOW cho biết trạng thái khí thấp của LBS, đèn BATTERY LOW 
cho biết trạng thái ắc quy của tủ RT-200P. 



 

30 

 

Load Break Switch Control                    

RT-200P 

 

AC POWER Cho biết tình trạng cấp nguồn ngoài AC. 

HANDLE LOCKED 

Cho biết trạng thái khóa tay ngoài 
Khóa cơ của cơ cấu LBS được cung cấp bằng cách kéo xuống khóa tay bằng 
tay với một cần thao tác. Khi được khóa, cơ cấu sẽ không thể tác động hoặc 
đóng cả bằng tay hoặc bằng điện. 

GAS LOW Kiểm tra xem cảnh báo khí thấp thể hiện trên Bảng điều khiển vận hành. 
BATTERY LOW Sáng, khi trạng thái ắc quy thấp. 

 

5.2.9. Cổng điều khiển 
 

Cổng kết nối này truyền thông với chương trình quản trị. Nó có thể cài đặt thay đổi, điều khiển và 
các sự kiện khác. 

RS-232 

PORT  

Công cụ ký thuật trên máy tính xách tay được kết nối đến cổng này để 
bảo trì. Cổng RS232 để bảo trì có 9 đầu kết nối loại DB9 cái (female). 
Sử dụng cáp “null modem” để truyền song công (full-duplex - giao 
thức PPP) khi kết nối tủ RT-200P với một máy tính. 

Chân Tín hiệu RS-232 Mô tả 
1 GND Nguồn nối đất 
2 RXD Ngõ vào nhận tín hiệu 
3 TXD Ngõ ra truyền tín hiệu 
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5.3. Hướng dẫn vận hành (Hướng dẫn màn hình LCD) 

5.3.1. Màn hình LCD 
 

Màn hình LCD 4 x 20 ký tự có hỗ trợ ánh sáng, được sử dụng cho người dùng vận hành thuận tiện 
để kiểm tra trạng thái hoạt động rõ ràng. 

5.3.2. Nút điều khiển 
 

Nút điều khiển màn hình LCD bao gồm 4 phím cơ bản (MENU, UP, DOWN, ENTER). Bảng dưới 
đây là lời giải thích các phím. 

 

Nút Mô tả 

 
Di chuyển đến chế độ lựa chọn MENU từ chế độ hiển thị và di chuyển đến MENU 
trước. Khi nhấn nút trong MENU chính nó sẽ được thay đổi thành chế độ hiển thị. 
Khi phím này được nhấn sau khi thay đổi giá trị, tất cả giá trị đã thay đổi sẽ được 
chuyển về giá trị cài đặt ban đầu. 

 
Nó được sử dụng để thay đổi cài đặt hoặc lựa chọn menu. Trong màn hình lựa chọn 
menu nút này được sử dụng cho chức năng lựa chọn menu. Trong trạng thái thay đổi 
cài đặt di chuyển đến menu bằng cách nhấn nút này. 

 Nó được sử dụng để di chuyển menu lên phía trên hoặc để tăng điểm cài đặt. Vì toàn 
bộ menu có chức năng tuần hoàn, menu trên cùng di chuyển đến menu thấp nhất. 
Trong trường hợp thay đổi cài đặt, sau giá trị cao nhất là đến giá trị thấp nhất. Một 
mức tăng nhẹ bằng cách nhấn nút và nó tăng nhanh bắng cách nhấn nút hơn 2 giây. 

 Nó được dùng để di chuyển trong menu hoặc để giảm giá trị thay đổi. 
Nút này có chức năng tuần hoàn cho thay đổi menu/ thay đổi cài đặt như nút ‘UP’. 
Một mức giảm bằng cách nhấn nút và nó sẽ giảm nhanh bằng cách nhấn nút hơn 2 
giây. 
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5.3.3. Cây cấu trúc Menu 

 

Hình: Cấu trúc cây Menu 
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5.4.  Sử dụng Menu màn hình LCD 

5.4.1.  Màn hình ban đầu 
 

Thông tin chính của tủ RT-200P được hiển thị trên màn hình ban đầu, để người sử dụng dễ dàng 
truy cập và hiểu rõ hơn thiết bị. 

Để di chuyển sang màn hình ban đầu khác, nhấn nút [UP] [DOWN]. Nhấn nút [MENU] trong màn 
hình ban đầu để di chuyển đến Menu chính. 

Màn hình ban đầu  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1) Màn hình khởi động 
 Cho biết mã hiệu / trạng thái phiên bản 
 
 
 
 
2) Nhấn nút UP/DOWN và hiển thị trạng thái thời 

gian  
 

3) Nhấn tiếp nút UP/Down hoặc Enter,  
Cho biết dòng điện / điện áp mỗi pha. 
 

4) Nhấn nút MENU cho biết chức năng MENU 
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5.4.2.  Menu chính 
 

Trong menu ban đầu, nhấn nút [MENU], nó sẽ di chuyển đến menu chính. Nếu nhấn nút [MENU] 
trong menu chính, nó sẽ di chuyển đến menu ban đầu. Menu chính có sơ đồ khối dưới đây.  

 

Màn hình menu chính  

 

 
 

 

 

Menu chính gồm 4 menu con. 
Nhấn vào menu con bằng cách nhấn nút [UP] [DOUN]. 
Di chuyển đến menu con bằng cách nhấn nút [ENTER]. 
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5.4.3. Menu cài đặt 

Thay đổi dòng khởi động pha của thành phần hoạt động lưới điện của cài đặt ban đầu. 

Màn hình cài đặt  

 

 

 

 

 

 

1) Di chuyển đến “MAIN MENU/ Function Setting/ 

Operate Set/ Phase Fault Set”.  

2) Định con trỏ đến pha bằng cách sử dụng phím [UP] 

[DOWN] và sau đó nhấn nút [ENTER] để thay đổi 

điểm cài đặt.  

  

3) Thay đổi điểm cài đặt mới bằng cách dùng nút [UP] 

[DOWN].  

Bằng cách nhấn nút [ENTER], bạn có thể thấy điểm 
thay đổi pha. 

 
 
4) Để lưu lại “cài đặt mới”, chọn YES/ NO bằng cách 
dùng nút nhấn [UP] [DOWN] và bằng cách nhấn nút 
[ENTER, bạn có thể thay đổi giá trị cài đặt mới. 
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6. Chỉ thị sự cố 

Bộ điều khiển có nhiều chức năng phát hiện khác nhau, được mô tả trong phần này. Tổng lại nó 
hoạt động như sau: 

 Các thành phần phát hiện sự cố pha, đất, và lỗi dòng rò đất (SEF). Mỗi thành phần riêng có 
thể được lập trình để đăng nhập một sự phát hiện sự cố phụ thuộc vào cài đặt liên quan. 

 Ngoài các cài đặt phát hiện có cài đặt cho người vận hành. Nhóm cài đặt này độc lập trong 
các cài đặt phát hiện và nó thay đổi chức năng chính của LBS. 

 

Các thành phần phát lỗi pha, đất và dòng rò (SEF) được theo dõi với thời gian xác định độc lập và 
cài đặt dòng lỗi. 
Một sự kiện khởi động được tạo ra với mỗi thành phần nếu dòng điện vượt quá cài đặt dòng lỗi cho 
thành phần đó. 

 

6.1. Chỉ thị sự cố 

Hệ thống phân phối điện thường sử dụng mạng xuyên tâm. Điều khiển đóng lặp lại hoặc rờ le bảo 
vệ sẽ phát hiện lỗi lưới điện, và tác động máy cắt hoặc máy cắt đóng lặp lại trong một điểm chính 
của hệ thống điện. Vị trí lắp đặt của LBS được đặt giữa các chuyển mạch bảo vệ. LBS được xử lý, 
vùng sự cố và cách ly từ vùng sự cố và vùng còn lại của hệ thống điện có thể được phục hồi. 

RT-200P (FRTU) là bộ điều khiển LBS, và cách ly nhanh chóng vùng đường dây sự cố và phục hồi 
đường dây bình thường bằng hệ thống phân phối tự động (DAS) có chức năng phát hiện lỗi và 
truyền thông từ xa. 

Hình dưới đây cho thấy sự phát hiện sự cố và phục hồi tuần tự. RT-200P (FRTU) phát hiện sự cố khi 
điện áp lưới rơi xuống dưới mức ngắt điện áp mà đo dòng pha, dòng N vượt quá cài đặt ban đầu và 
duy trì lâu hơn thời gian phát hiện tương ứng. Hệ thống tự động phân phối (DAS) có thể nhận chỉ 
thị sự cố từ bộ điều khiển LBS L1 ÷ L5 và lỗi Recloser R được phát hiện thông qua truyền thông. 

Recloser khóa sau một vùng sự cố, DAS chỉ thị vùng sự cố và cách ly nó bằng việc gửi lệnh mở đến 
bộ điều khiển của LBS L3, L4. Trong đó L5 được cung cấp nguồn từ phía sau của một vòng lắp 
máy cắt. 

i) Một sự cố được phát hiện giữa L3 và L4 

 

ii) Recloser (R1) được tác động trên đường dây và L2, L3 chỉ thị lỗi tại thời điểm đó. 

 

iii) DAS đã quyết định vùng lỗi và đã mở L3,L4, sau đó đã đóng R1, L5 
L5 có thể được kích hoạt từ vòng lặp chuyển mạch phía sau. 
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[Hình. 6-1] Phát hiện & phục hồi tuần tự 

Tại lỗi tạm thời, đường dây phân phối được tự động phục hồi bởi một Recloser. Chỉ thị sự cố của RT-
200P (FRTU) có thể được reset bằng nút nhấn trên bảng điều khiển phía trước hoặc bằng lệnh Reset 
từ xa. Ngoài ra, nó có thể được reset tự động khi đường dây được kích hoạt. 

 

[Hình. 6-2] Chỉ thị sự cố 

+

-

+

-

+

-

IA

IB

IC

O
R

PickUp Level 
Setting

FI PickUp

 

[Hình. 6-3] Sơ đồ khởi động sự cố 

 

Phát hiện sự cố của thay đổi trạng thái được lưu lại trong bộ đệm sự kiện. Và dòng điện lỗi được gắn 
liền với mỗi thẻ thời gian được lưu lại trong bộ đệm. Dữ liệu song sự cố có thể được lưu trữ đến tám 
và mỗi mẫu dòng điện, điện áp pha được lưu 10 chu kỳ, 32 mẫu/ chu kỳ. 
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+

-

V Low Level

V

FI PickUp

FI Fault

 

[Hình. 6-4] Sơ đồ nguyên lý sự cố 

 
 

6.2. Khởi động tải lạnh 

Khởi động tải lạnh là hiện tượng diễn ra khi mạch phân phối được kích hoạt sau khi cúp nguồn ngoài 
của mạch điện đó. Điều này được gọi là tải lạnh và chức năng khởi động tải lạnh để ngăn ngừa và 
phân biệt tải lạnh với dòng lỗi thực. 
Chế độ tải lạnh, phát hiện sự cố, mức khởi động được thay đổi bởi thời gian của nhiều tải lạnh 
(1÷10) và đây là thành phần tức thời. Nếu dòng tức thời đi xuống dưới mức khởi động trong thời 
gian tải lạnh, chế độ bình thường được phục hồi. Chức năng phát hiện sự cố đất và sự cố pha cài đặt 
này được áp dụng. Nhiều tải lạnh cài đặt là ‘0’, chức năng vô hiệu hóa khởi động tải lạnh 

+

-

CPLD Setting 
PickUp Level

I

Time

CLP
(Cold Load PickUp)

FI Fault

 

[Hình. 6-5] Sơ đồ nguyên lý khởi động tải lạnh 
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[Hình. 6-6] Sơ đồ nguyên lý khởi động sự cố 

 

6.3.  Hoạt động quá độ 

Khi đóng một loại tải luôn xảy ra một dòng quá độ, ví dụ dòng khởi động điện từ máy biến áp, 
đèn dây tóc điện trở thấp và motor bắt đầu, sự phát hiện sự cố quá độ khi dòng quá độ xảy ra. 
Làm việc hạn chế quá độ bằng cách nâng dòng ngưỡng pha và đất trong một khoảng thời gian 
ngắn để cho phép dòng quá độ. 
 

Thời gian quá độ và cài đặt nhiều quá độ được xác định trên: 

+

-

FI Pickup  
set

I

OCR Inst.

2nd 
Filter

Fundamental 
Fil ter

+

-Level Set

Run FI Inrush

divide

 

[Hình. 6-7] Sơ đồ nguyên lý quá độ 
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6.4. Phát hiện dòng rò (SEF) 

Trên lưới điện không nối đất, nó khó phát hiện dòng lỗi bởi vì dòng đất của lưới không nối đất là rất 
nhỏ. Do đó, FTU-200P được thiết kế để đo giá trị không thứ tự từ biến dòng được cân bằng bên 
ngoài (hoặc ZCT) hoặc sự kết nối dòng dư của biến dòng 3 pha để phát hiện dòng sự cố trên lưới 
điện không nối đất. Chức năng này được gọi chung là phát hiện dòng rò (SEF).   

Trường hợp sự cố đất trên lưới điện không nối đất, vì dòng sự cố rất nhỏ do thành phần kháng đương 
dây vào điểm sự cố cả 2 bên, phát hiện SEF cũng cân nhắc hướng sự cố ngay cả trong mạng xuyên 
tâm. Góc momen xoắn lớn nhất là để cài đặt lệnh pha giữa điện áp thứ tự 0 và dòng điện thứ tự 0, và 
vùng bảo vệ giữa -90° và +90° trên cơ sở góc xoắn lớn nhất. Nó có thể dùng để cảnh báo. 

 

[Hình. 6-8] Sơ đồ nguyên lý pha dòng rò đất SEF 

 

6.5.  Vai trò của phân vùng (Phân vùng tự động) 

LBS được trang bị với phân vùng tự động. Phân vùng sẽ mở LBS trong thời gian chết của một 
Recloser phía trước sau khi nó tác động và đóng số một số lần như được cấu hình bởi người dùng. 

Đây là chức năng để mở LBS và ngắt vùng sự cố từ phản hồi phân phối tự động trước Recloser hoặc 
rờ le tự đóng lại của máy cắt. Điều kiện để tự động mở là đếm sự cố. FTU phát hiện và đếm sự cố và 
mở LBS nếu bộ đếm đạt giá trị cài đặt. Cài đặt dếm mặc định là 2. Nó có nghĩa là FTU cho phép tự 
động đóng thành công lần đầu tiên của Recloser trước hoặc rờ le đóng lặp lại của máy cắt mà không 
cần phân vùng trong trường hợp sự cố tạm thời.   
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[Hình. 6-9] Sơ đồ thời gian điển hình của phân vùng  

 

6.6.  Phát hiện lỗi pha 

Đó chỉ là thời gian xác định chức năng điện áp dưới khi ít nhất một pha điện áp bình thường. Nó có 
các đặc tính trễ. Cài đặt điện áp on, off và thời gian trễ là cần thiết cho chức năng này.  
 

6.7. Kiểm tra đồng bộ pha 

RT-200P giám sát góc lệnh pha giữa điện áp bên nguồn và bên tải của LBS. Nếu góc lệnh pha lớn 
hơn cài đặt và duy trì lâu hơn thời gian cài đặt, một cảnh báo được tạo ra. Cảnh báo được sử dụng để 
đóng LBS được cài đặt tại điểm nối của 2 phản hồi từ các trạm riêng biệt. FTU không bao gồm kết 
quả của đồng bộ. Kiểm tra các điều kiện đóng liên động. Cẩn thận khi đóng LBS. 
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7. Cài đặt hoạt động 

7.1. Cài đặt hoạt động 

Chọn “cài đặt chức năng” trong menu chính, và di chuyển màn hình này bằng cách nhấn ENTER. 
“Cài đặt hoạt động” menu có các menu phụ dưới đây 

 
 

 

7.1.1. Cài đặt sự cố pha 

 Phạm vi 
Bước Def. Unit 

Phút Max 
Dòng khởi động 5 900 1 400 A 
Thời gian phát hiên 50 1000 10 50 Ms 
Khởi động tải lạnh 100 500 10 200 % 
Thời gian tải lạnh 20 180000 10 200 ms 
Hạn chế quá độ Không Có  Không  
Sử dụng chức năng Không Có  Không  
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Sự cố pha/ dòng khởi động 

 

Phạm vi 50 ~ 900A 
Mặc định 400A Step 1A 

Cài đặt dòng khởi động 
# Fault current detection assurance Phạm vi is 50A ~ 
13000A. 

 

Sự cố pha/ thời gian 

 

Phạm vi 50 ~ 10,000 mS 
Mặc định 50 Step 50ms 

Cài đặt thời gian phát hiện của dòng lỗi pha 

 

Sự cố pha/ khởi động tải lạnh 

 

Phạm vi 100 ~ 500 % 
Mặc định  200 % Step  10 % 

Cìa đặt nhiều khởi động tải lạnh 

 

Sự cố pha/ thời gian tải lạnh 

 

Phạm vi  20 ~ 180000 ms 
Mặc định  200ms Step  10ms  

Cài đặt thời gian tải lạnh 

 

Sự cố pha/ hạn tải lạnh 

 

Phạm vi  Có / Không 
Mặc định  Không Step  

Cài đặt [YES / NO] của phát hiện hướng, khi quá dòng 
xảy ra. 
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Sự cố pha/ sử dụng chức năng   

 

 

 

 

Phạm vi  
Mặc định  Step  

1) Cài đặt [Use/No Use] của phát hiện hướng, khi sự 
cố pha xảy ra.   

2) Hiển thị “cài đặt mới”  
3) Để lưu thay đổi “New Set”, chọn YES/NO bằng 

nút nhấn [UP] [DOWN] và [ENTER] , bạn có 
thể thay đổi giá trị cài đặt mới. 

 

7.1.2. Cài đặt sự cố đất 

 Phạm vi Step Def. Đơn vị 
Phút Max 

Dòng khởi động 5 900 1 60 A 
Thời gian phát hiện 50 1000 10 50 ms 

Hạn chế quá độ Không Có  Không  
Sử dụng chức năng Không Có  Không  

 

Sự cố đất/ dòng khởi động   

 

Phạm vi 5 ~ 900 A 
Mặc định  60 A  Step  1 A 

Cài đặt dòng khởi động sự cố đất 
# Đảm bảo phát hiện dòng sự cố phạm vi là 50A ~ 
13000A. 
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Sự cố đất/ thời gian phát hiện 

 

Phạm vi 1 ~ 60 phút 
Mặc định  1 phút Step 1phút 

Cài đặt thời gian phát hiện của các thành phần lỗi đất 

 

Sự cố đất/ Hạn chế quá độ 

 

Phạm vi Yes/No  
Mặc định No Step  

Cài đặt [YES/ NO] phát hiện hướng, khi xảy ra hạn dòng 
quá độ. 

 

Sự cố đất/ sử dụng chức năng 

 

Phạm vi  
Mặc định  Step  

Cài đặt [Use / No Use] của sự phát hiện hướng, khi xảy ra 
lỗi đất. 

 

7.1.3. Cài đặt phát hiện qua độ 

7.1.3.1. Cài đặt hài thứ 2 

 Phạm vi  
Step Def. Đơn vị 

Phút Max 
Hài thứ 2 5 50 1 20 % 

Thời gian phát hiện 20 1000 10 20 ms 
Sử dụng chức năng Không Có  Không  

 

 

Cài đặt hài thứ 2  

 

Phạm vi  5 ~ 50 % 
Mặc định  20 % Step  1 % 

Cài đặt hái thứ 2 
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Cài đặt thời gian phát hiện  

 

Phạm vi  20 ~ 1000 ms 
Mặc định  20ms Step  10ms 

Cài đặt thời gian phát hiện của thành phần phát hiện quá độ 

 

Sử dụng chức năng   

 

Phạm vi   
Mặc định  Step  

Cài đặt [Use / No Use] của sự phát hiện hướng, khi xảy ra 
phát hiện quá độ. 

 

7.1.4. Cài đặt thời gian quá độ 

 Phạm vi 
Step Def. Đơn vị 

Phút Max 
Thời gian quá độ 20 180000 10 2000 ms 

Nhân lên 100 1000 10 500 % 
Sử dụng chức năng Không Có  Không  

 

Cài đặt phát hiện quá độ   

 

Phạm vi  20 ~ 180000 ms 
Mặc định  2000 ms Step  10 ms 

Phát hiện quá độ 

 

Cài đặt làm bội (nhân lên) của quá độ  

 

Phạm vi  100 ~ 1000 % 
Mặc định  500% Step  10% 

 

 

Sử dụng chức năng   

 

Phạm vi   
Mặc định  Step  

Cài đặt [Use / No Use] của sự phát hiện hướng, khi xảy ra 
phát hiện quá độ. 
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7.1.5. Cài đặt thời gian Reset sự cố 

 Phạm vi 
Step Def. Đơn vị 

Phút Max 
Thời gian Reset sự cố 1 180 1 20 S 

 

Sử dụng chức năng   

 

Phạm vi  1 ~ 180 s 
Mặc định 20 s Step 1 s 

Cài đặt [Use / No Use] của sự phát hiện hướng, khi xảy ra 
phát hiện quá độ. 

 

7.1.6. Cài đặt mở đường dây 

Đường dây được phát hiện bởi các đặc tính điện áp trên tại điều kiện không cân bằng. 

Khi điện áp trên một hoặc 2 pha giảm xuống dưới mức điện áp off cài đặt ‘Volt OFF Level’, 
thời gian trễ bắt đầu chạy ‘Delay time’. Nếu điện áp trên các pha vẫn dưới mức điện áp Off cài 
đặt cho đến hết thời gian, thì mất áp được phát hiện. 

Nếu điện áp pha đã bị phát hiện tăng đến mức điện áp ON cài đặt ‘Volt ON level’, thì mất pha 
được giải trừ ngay tức thì. 

 Phạm vi 
Step Def. Đơn vị 

Phút Max 
Điện áp ON 50 90 1 80 % 
Điện áp Off 35 86 1 50 % 

Thời gian phát hiện 100 30000 100 400 Ms 
Sử dụng chức năng Không Có  Không  

 

Mở đường dây / Cài đặt điện áp ON đường dây   

 

Phạm vi  50 ~ 90 % 
Mặc định  50 % Step  1 % 

Cài đặt mức điện áp ON của đường dây có điện. 

 

Mở đường dây / Cài đặt điện áp Off đường dây 

 

Phạm vi  35 ~ 75 % 
Mặc định  50 % Step  1% 

Cài đặt mức điện áp Off của đường dây. 
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Mở đường dây /cài đặt thời gian trễ 

 

Phạm vi  100  ~ 30,000 ms 
Mặc định  400 ms Step  100ms 

Cài đặt thời gian trễ của thành phần phát hiện đường dây 
mở. 

 

Mở đường dây / sử dụng chức năng 

 

Phạm vi  
Mặc định  Step  

Cài đặt [Use / No Use] của sự phát hiện hướng, khi xảy ra 
phát hiện đường dây mở. 

 

7.1.7. Cài đặt kiểm tra đồng bộ 

 

 

 

 

Kiểm tra đồng bộ/ sử dụng chức năng 

 

Phạm vi 5 ~ 60 Deg 
Mặc định 30 Deg Step 1 Deg 

Cài đặt một cảnh báo trên pha điện áp bên nguồn và bên 
tải 

 

Kiểm tra đồng bộ/ thời gian trễ 

 

Phạm vi 100 ~ 30000 ms 
Mặc định 100 ms Step 100ms 

Cài đặt thời gian trễ của thành phần phát hiện đồng bộ 
đường dây. 

 

Kiểm tra đồng bộ/ sử dụng chức năng   

 

Phạm vi  
Mặc định  Step  

Cài đặt [Use / No Use] của sự phát hiện hướng, khi xảy ra 
phát hiện kiểm tra đồng bộ. 

 

 Phạm vi 
Step Def. Đơn vị 

Phút Max 
Đệ lệnh pha 5 60 1 30 Độ 

Thời gian phát hiện 100 30000 100 400 Ms 
Sử dụng chức năng Không Có  Không  
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7.1.8. Cài đặt phân vùng 

LBS có thể được cấu hình như một bộ phân vùng mà tác động trong suốt thời gian ngắt phía 
Recloser sau khi một số cấu hình ngắt cung cấp 

 

 Phạm vi 
Step Def. Đơn vị 

Phút Max 
Đếm sự cố 1 3 1 2  

Thời gian reset 20 240 1  Giây 
Sử dụng chức năng Không Có  Không  

 

Phân đoạn / lựa chọn chế độ   

 

Phạm vi  VIT ~ VT 
Mặc định VIT Step  

Chọn chế độ để phát hiện hoạt động như điện áp và dòng 
điện hoặc chỉ điện áp. 

 

Phân đoạn / cài đặt đếm sự cố   

 

Phạm vi  1 ~ 3 
Mặc định  2 Step  1 

Số lượng ngắt cung cấp điếm được vượt tác động sau khi cài 
đặt tại bộ đếm. 

 

Phân đoạn / cài đặt thời gian reset 

 

Phạm vi  20 ~ 240 giây 
Mặc định  30 giây Step  1 giây 

Khi chế độ phân vùng được kính hoạt, thời gian đóng phía 
Recloser phải vượt 20 ~ 240 giây để cho phép thời gian mở 
của LBS. 

 

Phân đoạn / sử dụng chức năng 

 

Phạm vi  
Mặc định  Step  

Cài đặt [Use / No Use] của sự phát hiện hướng, khi xảy ra 
phân vùng. 
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7.1.9. Cài đặt dòng rò đất (SEF) 

 Phạm vi 
Step Def. Unit 

Phút Max 
I-Pick Up 2 20 1 5 A 
V-PickUp 10 80 1 30 V 

Angle 0 90 1 90 Deg 
Detection Time 100 30000 100 400 Ms 

Inrush Rest Không Có  Không  
Function Use Không Có  Không  

 

SEF / cài đặt dòng khởi động   

 

Phạm vi  2 ~ 20 A 
Mặc định  5 A Step 1A 

Cài đặt dòng khởi động. 

 

SEF / cài đặt điện áp khởi động   

 

Phạm vi  10 ~ 80 V 
Mặc định  30 V Step  1 V 

Cài đặt điện áp khởi động. 

 

SEF / cài đặt góc   

 

Phạm vi  0 ~ 90 độ 
Mặc định 0 độ Step  1 độ 

Cài đặt góc 

 

SEF / cài đặt thời gian phát hiện   

 

Phạm vi  100 ~ 30,000 ms 
Mặc định  100 ms Step 100 ms 

Cài đặt thời gian phát hiện của thành phần dòng rò đất. 

 

 

 

 



 

52 

 

Load Break Switch Control                    

RT-200P 

SEF / cài đặt hạn quá độ   

 

Phạm vi Có / Không 
Mặc định  Không Step  

Cài đặt [Use / No Use] của sự phát hiện hướng, khi xảy ra 
hạn quá độ 

 

SEF / sử dụng chức năng   

 

Phạm vi  
Mặc định  Step  

Cài đặt [Use / No Use] của sự phát hiện hướng, khi xảy ra 
sự cố đất. 

 

7.2.  Menu cấu hình hệ thống 

Định vị con trỏ trên “System Config” trong menu chính, và di chuyển đến menu này bằng cách 
nhấn [ENTER]. Menu cấu hình hệ thống có các menu con như sau: 
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7.2.1. Cấu hình I/O 

Đặt con trỏ vào “1. I/O config” trong menu cấu hình và để di chuyển đến menu này, nhấn nút 
[ENTER]. Trong menu này, nhiều thành phần liên quan đến hệ thống có thể được thiết lập. Nó có 
các menu con như sau: 

 

 Phạm vi 
Step Def. Đơn vị 

Phút Max 
Tần số hệ thống 50 60 10 60 Hz 
Loại hệ thống 3P4L 3P3L  3P4L  
Điện áp định mức 3800 26000 100 13200 V 
Tỉ số CT 100 2000 10 1000 A 
Tỉ số NCT 100 2000 10 1000 A 
Tải có điện liên động Không Có  Không  
Lỗi đồng bộ liên động Không Có  Không  
Lực chọn reset sự cố Manu Auto  Manu  
Cài đặt xung 10 3000 1 1200 ms 

 

Cấu hình I/O / 1. Cài đặt tần số hệ thống   

 

Phạm vi 50, 60 Hz 
Mặc định 60 Hz Step  

Frequency setting. This value is used to set digital 
sampling ratio. 

 

Cấu hình I/O / 2. Loại hệ thống  

 

Phạm vi 380 ~ 26,000 V 
Mặc định 26,000 V Step 10 V 
Trong hệ thống đường dây, điện áp định mức của hệ 

thống cấp nguồn được cài đặt. 
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Cấu hình I/O / 3. Cài đặt điện áp định mức   

 

Phạm vi 380 ~ 26,000 V 
Mặc định 26,000 V Step 10 V 

Trong hệ thống đường dây, điện áp định mức của hệ 
thống cấp nguồn được cài đặt. 

 

Cấu hình I/O / 4. Cài đặt tí số CT   

 

Phạm vi 100 ~ 2,000 A 
Mặc định 1,000 A Step 10 A 

Cài đặt tỉ số CT 

 

Cấu hình I/O / 5. Cài đặt tí số NCT   

 

Phạm vi  100 ~ 2,000 A 
Mặc định 1,000 A Step  10 A 

Cài đặt tí số NCT 

 

Cấu hình I/O / 6. Hướng CT   

 

Phạm vi FWD / REV 
Mặc định FWD Step  

Cài đặt hướng CT. 

 

Cấu hình I/O / 7. Cài đặt liên động 

 

Phạm vi Có / Không 
Mặc định  Step  

- Đóng liên động. 
Điều kiện khóa liên động đóng theo LBS sẽ được đóng 
bằng tay hoặc tự động nếu được chọn là “YES” 
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Cấu hình I/O / 8. Cài đặt reset sự cố 

 

 

Phạm vi Manu / Auto 
Mặc định Manu Step  

Cài đặt [Manu/Auto] của sự phát hiện hướng, khi xảy ra 
reset sự cố. 

 

Cấu hình I/O / 9. Cài đặt xung 

 

 

Phạm vi  1,000 ~ 5,000 ms 
Mặc định  1,200 ms Step  1ms 

Cài đặt thời gian xung ra Motor. 
Độ rộng xung đóng or mở sẽ được cài đặt dài hơn thời gian 
hoạt động đóng/ cắt.  

 

Cấu hình I/O / 10. Thời gian kiểm tra ắc quy 

 

Phạm vi  0 ~ 100 [h] 
Mặc định 24 h Step 1 h 

Chức năng kiểm tra ắc quy có thể được bắt đầu tự động 
thông qua cài đặt. 
Chức năng bị vô hiệu hóa khi cài đặt thời gian là 0.  

 

Cấu hình I/O / 11. Cấu hình ngõ ra phụ tín hiệu số 

 

Phạm vi   
Mặc định   Step  

Sự lựa chọn của ngõ ra từ các điều kiện ngõ ra phụ tín hiệu 
số ON 
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Cấu hình I/O / 12. Cấu hình ngõ vào phụ tín hiệu số 

 

 

Phạm vi  1 ~ 9999 ms 
Mặc định  20ms Step 1 ms 

Thời gian ngắn nhất của ghi nhận thay đổi một trạng thái. 
Để ngăn chặn một hoạt động sai do thay đổi của các trạng 
thái ngõ vào. 
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7.2.2. Cấu hình truyền thông 

Định con trỏ trên “Communication” trên cấu hình hệ thống, di chuyển đến menu này bằng cách 
nhấn nút [ENTER]. Trong menu này, tất cả các thành phần liên quan đến truyền thông có thể 
được cài đặt và có các menu con sau: 
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Cấu hình truyền thông / 1. Lựa chọn giao thức 

 

Phạm vi DNP /IEC-104/ IEC-101 
Mặc định DNP Step  
 Danh sách lựa chọn giao thức :  

1) DNP3.0  
2) IEC-60870-101  
3) IEC-60870-104 (Tùy chọn) 

 

Cấu hình truyền thông / 2. Cài đặt tốc độ truyền thông   

 

Phạm vi 1200,2400,4800,9600, 19200 bps 
Mặc định 9600 bps Step  

Chọn tốc độ truyền của cổng 

 

Cấu hình truyền thông / 3. Cài đặt địa chỉ RTU   

 

Phạm vi  0 ~ 65534 
Mặc định  999 Step  1 

Cài đặt địa chỉ ID của RTU 

 

 

Cấu hình truyền thông / 4. Cài đặt IP   

 

Phạm vi   
Mặc định  Step   

Khi chế độ TCP/IP, cài đặt địa chỉ IP.  

 

Cấu hình truyền thông / 5. Cài đặt Subnet Mask 

 

Phạm vi   
Mặc định  Step   

Khi chế độ TCP / IP, cài đặt Subnet Mask. 
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Cấu hình truyền thông / 6. Cài đặt Gateway  

 

Phạm vi   
Mặc định  Step   

Khi chế độ TCP / IP, cài đặt địa chỉ GATEWAY 

 

Cấu hình truyền thông / 7. Cài đặt cổng LAN 

 

Phạm vi   
Mặc định  Step   

Khi chế độ TCP/IP, cài đặt cổng LAN  

 

7.2.2.1. Cài đặt điều khiển Modem 

Cấu hình truyền thông / 2. Cài đặt điều khiển Modem 
 

 

Phạm vi   
Mặc định  Step  
1. Comm Line 
 Cài đặt đường dây truyền thông Modem 
2. RTS Off Delay  
 Cài đặt thời gian trễ của tín hiệu RTS trở thành OFF 

sau khi truyền dữ liệu. 
3. CTS Time Out 
 Cài đặt một thời gian chờ để chờ xác nhận các 

Modem trên tín hiệu RTS thông báo rằng RT-200P 
đã sẵn sàng để truyền một dữ liệu. 

4. DCD Time Out 
 Cài đặt một thời gian trễ của thời gian chờ tín hiệu 

DCD xác định trạng thái modem trước khi gửi tín 
hiệu RTS trong loại truyền thông 2 dây. 

 

Cấu hình truyền thông / 2. Cài đặt điều khiển / 2. RTS Off Delay Set 

 

Phạm vi  10 ~ 500 ms 
Mặc định  10 ms Step 1 ms 

RTS Off Delay Time cài đặt thời gian trễ của tín hiệu RTS 
trở thành OFF sau khi truyền dữ liệu. 
Nó là thời gian trễ để tránh mất dữ liệu cuối cùng sau khi gửi 
dữ liệu.  
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Cấu hình truyền thông / Cài đặt điều khiển / 3. CTS Timeout Set 

 

Phạm vi  1 ~ 255 giây 
Mặc định  1 giây Step  1 giây 

Cài đặt một thời gian chờ để chờ xác nhận các Modem trên 
tín hiệu RTS thông báo rằng RT-200P đã sẵn sàng để truyền 
một dữ liệu 
 

 

Cấu hình truyền thông / 2. Cài đặt điều khiển / / 4. DCD Timeout Set 

 

Phạm vi  100 ~ 30,000 ms 
Mặc định  100 ms Step  100 ms 

Cài đặt một thời gian trễ của thời gian chờ tín hiệu DCD 
xác định trạng thái modem trước khi gửi tín hiệu RTS trong 
loại truyền thông 2 dây. 
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7.2.2.2. Cài đặt thông số DNP 

RT-200P có thể truyền thông DNP3.0 bằng cách sử dụng cổng truyền thông 2. Để biết thêm 
thông tin tham khảo hướng dẫn sử dụng giao thức DNP3.0 “DNP3.0 Protocol Manual”. 

Item Phạm vi Mặc định Step Đơn vị 

D/L Retries 0~2 0 1  

D/L Timeout 0~255 0 1 Giây 

D/L corfirm Yes/No/Sometimes No   

A/L Retries 0~2 0 1  

A/L Timeout 0~255 0 1 Giây 

Initial Unsolicited MSG Yes/No No   

Unsolicited Class 1 Disable/ Enable Disable   

Unsolicited Class 2 Disable/ Enable Disable   

Unsolicited Class 3 Disable/ Enable Disable   

Unsolicited Delay Time 0~60 0 1 Giây 

SBO Timeout 1~255 15 1 Giây 

Master Address set 0~65534 0 1  

Multi Frame Interval 10~500 10 1 ms 

 

Cấu hình truyền thông / 3. Thông số DNP 

 

RT-200P có thể truyền thông DNP3.0 bằng cách sử dụng 
cổng truyền thông 2. Để biết thêm thông tin tham khảo 
hướng dẫn sử dụng giao thức DNP3.0 “DNP3.0 Protocol 

Manual”. 

Menu cài đặt giao thức DNP3.0 như hình bên. 
 

 

Cấu hình truyền thông / 3. Thông số DNP/ 1. D/L Retry Set 

 

Phạm vi 0 ~ 2  
Mặc định 0 Step 1 

Cài đặt số lần thử lại cửa liên kết dữ liệu. 
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Cấu hình truyền thông / 3. Thông số DNP / 2. D/L Timeout Set 

 

Phạm vi 0 ~ 255 giây 
Mặc định 0 Step 1 giây 

Cài đặt thời gian chờ của sự truyền khung liên kết dữ liệu 
đến nhận xác nhận liên kết dữ liệu (chuẩn ACK) của phía 
chủ. RT-200P gửi lại khung liên kết dữ liệu, khi xác nhận 
liên kết dữ liệu không nhận được trong khoảng thời gian 
cài đặt và nó có thể thử lại liên kết dữ liệu. 

 

Cấu hình truyền thông / 3. Thông số DNP / 3. D/L Confirm Set 

 

Phạm vi Yes, No, Sometime 
Mặc định No Step  

Chọn liên kết dữ liệu được sử dụng hay không. 
No: Liên kết dữ liệu không được sử dụng. 
Yes: Liên kết dữ liệu được sử dụng. 
Sometime: Khi cài đặt sử dụng liên kết dữ liệu, kiểm tra 
trạng thái cài đặt của máy chử lưu trữ và đặt cùng với máy 
chủ. Nếu trạng thái cài đặt khác với máy chủ có thể xảy ra 
lỗi truyền thông do reset liên kết dữ liệu. 

 

Cấu hình truyền thông / 3. Thông số DNP / 4. A/L Retry Set 

 

Phạm vi 0 ~ 2 
Mặc định 0 Step 1  

Cài đặt thử lại việc nhận xác nhận A/L (ACK) từ ứng dụng 
chủ đến ứng dụng tế (phương thức truyền chủ - tế). 

 

Cấu hình truyền thông / 3. Thông số DNP / 5. A/L Timeout Set 

 

Phạm vi 0 ~ 255 giây 
Mặc định 0 Step 1 giây 

Trong trường hợp yêu cầu xác nhận trong quá trình truyền 
dữ liệu từ ứng dụng tế đến ứng dụng chủ, cài đặt thời gian 
lớn nhất nhận xác nhận A/L (ACK) từ ứng dụng chủ sang 
ứng dụng tế.  
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Cấu hình truyền thông / 3. Thông số DNP / 6. Initial Unsol Set 

 

 

 

Phạm vi Yes, No 
Mặc định No Step  

Chọn [YES/NO] của sử dụng phản hồi không lo lắng ban 
đầu khi bật nguồn. 
YES: khi bật nguồn, truyền tin nhắn phản hồi không lo 
lắng ban đầu. 
NO: Khi bật nguồn, không truyền tin nhắn phản hồi không 
lo lắng ban đầu. 

 

Cấu hình truyền thông / 3. Thông số DNP / 7. Unsol Delay Set 

 

Phạm vi 0 ~ 60 giây 
Mặc định 0 Step  1 giây 
Cài đặt thời gian trễ của quá trình truyền sự kiện chế độ 

không lo lắng đến trạm máy chủ. Nó được truyền nếu sự 
kiện mới không xảy ra trongg thời gian này. 

 

Cấu hình truyền thông 3. Thông số DNP / 8. SBO Timeout Set 

 

Phạm vi 1 ~ 255 giây 
Mặc định 15 Step 1 giây 

Cài đặt khoảng thời gian giữa chức năng lựa chọn và chức 
năng hoạt động 

 

Cấu hình truyền thông / 3. Thông số DNP / 9. Master address Set 

 

Phạm vi 0 ~ 65534 
Mặc định 0 Step 1 

Nhập địa chỉ DNP của trạm máy chủ. RT-200P tham khảo 
đến địa chỉ này khi gửi tin nhắn không lo lắng ban đầu. 
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Cấu hình truyền thông / 3. Thông số DNP / 10. Frame Interval Set 

 

Phạm vi  10 ~ 500 ms 
Mặc định  10 ms Step  1 ms 

 Cài đặt khoảng thời gian giữa các khung.   
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7.2.3. Cài đặt thông số IEC 

 

Cấu hình hệ thống / 4. Cài đặt thông số IEC / 1. A/L Cyclic Period Setting 

 

Phạm vi 0 ~ 60 giây 
Mặc định 1 Step 1 giây 

 Cài đặt thời gian chu kỳ của lớp ứng dụng  

 

Cấu hình hệ thống / 4. Cài đặt thông số IEC / 2. SBO Time Out Setting 

 

Phạm vi 1 ~ 255 giây 
Mặc định 15 Step 1 giây 

Cài đặt khoảng thời gian giữa chức năng lựa chọn và chức 
năng hoạt động 

 

 

Cấu hình hệ thống / 4. Cài đặt thông số IEC / 3. M_SP_Cyclic Setting 

 

Phạm vi  Enable / Disable 
Mặc định  Disable Step   

 Khi dùng sự lựa chọn giao thức IEC, cài đặt truyền dữ 
liệu chu kỳ điểm đơn.  

 

Cấu hình hệ thống / 4. Cài đặt thông số IEC / 4. M_DP_Cyclic Setting 

 

Phạm vi  Enable / Disable 
Mặc định  Disable Step   

Khi dùng sự lựa chọn giao thức IEC, cài đặt truyền dữ liệu 
chu kỳ điểm đôi. 

 

Cấu hình hệ thống / 4. Cài đặt thông số IEC / 5. M_ME_Cyclic Setting 

 

Phạm vi  Enable / Disable 
Mặc định  Disable Step   

Khi dùng sự lựa chọn giao thức IEC, cài đặt truyền dữ liệu 
chu kỳ giá trị đo được. 
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Cấu hình hệ thống / 4. Cài đặt thông số IEC / 6. M_SP_Address Setting 

 

Phạm vi 1-10000 
Mặc định 100 Step   

Sử dụng giao thức IEC cài đặt địa chỉ cơ bản điểm đơn. 

 

Cấu hình hệ thống / 4. Cài đặt thông số IEC / 7. C_SC_Address Setting 

 

Phạm vi 1-10000 
Mặc định 200 Step   

Sử dụng giao thức IEC cài đặt địa chỉ cơ bản lệnh đơn. 

 

Cấu hình hệ thống / 4. Cài đặt thông số IEC / 8. M_DP_Address Setting 

 

Phạm vi 1-10000 
Mặc định 300 Step   

Sử dụng giao thức IEC cài đặt địa chỉ cơ bản lệnh đôi. 

 

Cấu hình hệ thống / 4. Cài đặt thông số IEC / 9. C_DC_Address Setting 

 

Phạm vi 1-10000 
Mặc định 400 Step   

Sử dụng giao thức IEC cài đặt địa chỉ cơ bản liệnh đôi. 

 

Cấu hình hệ thống / 4. Cài đặt thông số IEC / 10. M_ME_Address Setting 

 

Phạm vi 1-10000 
Mặc định 1000 Step   

Sử dụng giao thức IEC cài đặt địa chỉ cơ bản giá trị đo 
được. 
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Cấu hình hệ thống / 4. Cài đặt thông số IEC / 11. C_SE_Address Setting 

 

Phạm vi 1-10000 
Mặc định 2000 Step   

Sử dụng giao thức IEC cài đặt địa chỉ cơ bản lệnh điểm. 

 

 

Cấu hình hệ thống / 4. Cài đặt thông số IEC / 12. M_IT_Address Setting 

 

Phạm vi 1-10000 
Mặc định 4000 Step   

Sử dụng giao thức IEC tích hợp tổng cài đặt địa chỉ cơ bản. 

 

7.2.4. Cài đặt thông số IEC 101 
 

Cấu hình truyền / 5. Thông số IEC 101 

 

 

Phạm vi   
Mặc định   Step  

Menu cài đặt giao thức IEC60870-5-101 như hình bên. 
 

 

Cấu hình truyền / 5. Thông số IEC 101/ 1. LINK Address 

 

 

Phạm vi  1 ~254/65534 
Mặc định  1 Step  1 

Cài đặt địa chỉ liên kết của trạm tế (phương thức truyền chủ - 
tế) IEC 60870-5-101. 
Phạm vi cài đặt thay đổi phụ thuộc kích thước liên kết. 
Xác nhận lại sau khi kích thước liêm kết được cài đặt. 
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Cấu hình truyền / 5. Thông số IEC 101/ 2. ASDU Address 

 

 

Phạm vi  1 ~ 254 
Mặc định  1 Step  1 

Cài đặt địa chỉ ASDU (Đơn vị dữ liệu hoạt động ứng 
dụng). 
Phạm vi cài đặt thay đổi phụ thuộc vào kích thước ASDU. 
Xác nhận lại sau khi kích thước ASDU được cài đặt. 

 

Cấu hình truyền / 5. Thông số IEC 101/ 3. Originator Address 

 

Phạm vi  0 ~ 254 
Mặc định  1 Step  1 

 Cài đặt số bytes cho lớp ứng dụng trường địa chỉ đối 
tượng thông tin “Information Object Address” trong một 
tin nhắn IEC 60870-5-101. 

 

Cấu hình truyền / 5. Thông số IEC 101/ 4. LINK Address Size 

 

Phạm vi  1 ~ 2 
Mặc định  1 Step   

 Kích thước địa chỉ liên kết. 
Cài đặt số bytes cho trường địa chỉ liên kết “link address” 
trong một giao thức IEC 60870-5-101. 

 

Cấu hình truyền / 5. Thông số IEC 101/ 5. ASDU Address Size 

 

Phạm vi  1 ~ 2 
Mặc định  1 Step   

 Kích thước địa chỉ ASDU 
Cài đặt số bytes cho lớp ứng dụng trường “ASDU 
Address” trong một tin nhắn IEC 60870-5-101. 

 

 

Cấu hình truyền / 5. Thông số IEC 101/ 6. IOA Address Size 

 

Phạm vi  1 ~ 3 
Mặc định  2 Step   

Kích thước địa chỉ đối tượng thông tin. 
Kích thước địa chỉ IOA trong IEC 60870-5-104 được cố 
định là 2. 
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Cấu hình truyền / 5. Thông số IEC 101/ 7. COTO Address Size 

 

Phạm vi  1 ~ 2 
Mặc định  1 Step   

 Kích thước địa chỉ COT 
Kích thước địa chỉ COT trong IEC 60870-5-104 được cố 
định là 2. 

 

Cấu hình truyền / 5. Thông số IEC 101/ 9. Link Mode Setting 

 

Phạm vi  Unbalance / Balance 
Mặc định  Unbalance  Step   

Cài đặt chế độ liên kết trong giao thức IEC608705-101. 
Điều khiển RT-200P chỉ hỗ trợ chế độ không cân bằng 

 

7.2.5. Cài đặt thông số IEC 104 

Cấu hình truyền / 6. Thông số IEC 104 

 

 

Phạm vi  
Mặc định   Step  

Menu cài đặt giao thức IEC 60870-5-104 như hình bên. 
 

 

Cấu hình truyền / 6. Thông số IEC 104/ 1. T0 Off Line Poll Period 

 

Phạm vi  1 ~255 
Mặc định  1 Step  1 

Thời gian chờ kết nối mạng 
 

 

 

Cấu hình truyền / 6. Thông số IEC 104/ 2. T1 Ack Period 

 

Phạm vi  1 ~ 255 
Mặc định  1 Step  1 

Thời gian chờ phản hồi 
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Cấu hình truyền / 6. Thông số IEC 104/ 3. T2 S_Frame Period 

 

Phạm vi  1 ~ 255 
Mặc định  10 Step  1 

Một khung dạng chữ U (ACKRSN) sẽ được gửi chậm nhất 
sau thời điểm bắt đầu từ nhận được thư điện tín cuối cùng 
từ máy chủ. 

 

Cấu hình truyền / 6. Thông số IEC 104/ 4. T3 Test Period 

 

Phạm vi  1 ~ 255 
Mặc định  20 Step  1 

Một khung dạng chữ U (TESTFR) sẽ được gửi chậm nhất 
sau thời điểm bắt đầu từ nhận được thư điện tín cuối cùng 
từ máy chủ. 

 

7.2.6. Các đối tượng áp dụng 

Tất cả các lớp đối tượng ứng dụng cho ngõ vào nhị phân, ngõ vào tương tự, ngõ vào bộ đếm 

và VOC (thay đổi giá trị) trong giao thức truyền thông DNP v3.0 được cấu hình. 

Các đối tượng ứng dụng / 1. BI Object Class  

 

Phạm vi BI.0 ~ BI.31 / 0-3 
Mặc định  Step 1 

Lớp phản hồi không yêu cầu được chỉ định cho ngõ vào 
nhị phân DNP 

 

Các đối tượng ứng dụng / 2. AI Object Class  

 

Phạm vi AI.0 ~ AI.63 / 0-3 
Mặc định  Step 1 

Lớp phản hồi không yêu cầu được chỉ định cho ngõ vào 
tương tự DNP 

 

 

Các đối tượng ứng dụng / . AI Object VOC 

 

Phạm vi AI.0 ~ AI631 / 0-50% 
Mặc định  Step 1% 

VOC(Thay đổi giá trị) 

 

 



 

71 

 

Load Break Switch Control                    

RT-200P 

Các thông số đối tượng ứng dụng 

Item Sub Item Phạm vi step 

BI Object Class BI.0 ~ BI.31 0-3 1 

AI Object Class AI.0 ~ AI.63 0-3 1 

AI Object VOC AI.0 ~ AI.63 0-50 1% 

 

7.2.7.  Sự kiện 

 Đây là menu bảo trì và reset dữ liệu.  

Cài đặt và reset bộ đếm LBS mở và xóa dữ liệu sự kiện. 

 

Thông số sự kiện 

Item Sub Item Phạm vi step 

Set S/W Counter S/W Counter 0-65535 1 

Clear Event Clear all events Có/Không  

Clear Fault Clear all Faults Có/Không  

 
 

Event / 1. Set S/W counter Set 

 

Phạm vi 0-65535 
Mặc định  Step 1 

Cài đặt bộ đếm mở LBS  

 

 

 

Event / 2. Clear Event Set 

 

Phạm vi Yes / No 
Mặc định  Step  

Cài đặt xóa tất cả các sự kiện 
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Event / 3. Clear Fault Set 

 

Phạm vi Yes / No 
Mặc định  Step  

Cài đặt xóa tất cả các sự kiện sự cố. 

 

7.2.8.  Thời gian 

Cài đặt ngày và giờ hiện tại 

Time Set 

 

Phạm vi  
Mặc định  Step  

Nhấn nút [ENTER] để lựa chọn và thay đổi một cài đặt. 
Để thay đổi số, sử dụng nút [UP] [DOWN] và di chuyển 
đến mục kế tiếp, nhấn nút [ENTER]. 
Để lưu tất cả cài đặt thay đổi, nhấn [ENTER]. 

 

7.2.9.  Cài đặt mật khẩu  

Thời gian cài đặt 

 

Phạm vi  
Mặc định  Step  

Nhấn nút [ENTER] để lựa chọn và thay đổi một cài đặt. 
Để thay đổi số, sử dụng nút [UP] [DOWN] và di chuyển 
đến mục kế tiếp, nhấn nút [ENTER]. 
Để lưu tất cả cài đặt thay đổi, nhấn [ENTER]. 

 

7.2.10. Hiệu chỉnh điện áp  

Thời gian cài đặt 

 

 

Phạm vi  
Mặc định  Step  

Nhấn nút [ENTER] để lựa chọn và thay đổi một cài đặt. 
Để thay đổi số, sử dụng nút [UP] [DOWN] và di chuyển 
đến mục kế tiếp, nhấn nút [ENTER]. 
Để lưu tất cả cài đặt thay đổi, nhấn [ENTER]. 
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8. Menu hiển thị 

RT-200P cung cấp khả năng đo lường chính xác và mở rộng. Xem phần thông số kỹ thuật để đo 
lường và đo công suất chính xác. 

 

[Hình. 8-1] Màn hình tổng quan ( Menu ) 

 

 

[Hình. 8-2] Menu đo lường tổng quan  
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Người vận hành đo lường có thể giám sát tất cả các loại giá trị đo lường như dòng điện, điện áp, giá 
trị tuần tự, công suất,… Hiển thị đo lường dòng điện & điện áp & công suất thực. Trên menu này, chỉ 
thị các giá trị đo lường. 

 

 

 

 

8.1. Giám sát và đo lường 

Hiển thị Hạng mục Giá trị hiển thị (đơn vị) 

Đo lường  

Dòng điện Ia, Ib, Ic, In : RMS[A] & Góc pha [Độ]  

Điện áp 

Va, Vb, Vc, Vr, Vs, Vt [kV]  
Thành phần thứ tự 0Z: VoS, VoL, (S: Bên nguồn, L: Bên tải)  
Thành phần dương : V1S, V1L  
Thành phần âm : V2S, V2L  

: Độ lớn [A] & Góc pha [Độ]  

Công suất tác dụng  Pa, Pb, Pc, P3p [MW]  

Công suất phản kháng  Qa, Qb, Qc, Q3p [MVAR]  

Công suất biểu kiến  Sa, Sb, Sc, S3p [MVA]  

Hệ số công suất  PFa, PFb, PFc, PF3  

Độ lệnh pha  
∠Va - ∠Vr 
Độ lệnh pha giữa pha A và pha R [Độ]  
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Đo lường / 1. Dòng điện 

 

Chế độ xem dòng điện 

 

Đo lường / 2. Chế độ xem điện áp 

 

Chế độ xem điện áp 

 

Đo lường / 3. Độ lệnh pha 

 

Chế độ xem độ lệnh pha 
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Đo lường/ 4. Công suất 

 

 

 

 

 

Chế độ xem công suất 

 

Đo lường / 5. Năng lượng 

 

 

Chế độ xem năng lượng 

 

Đo lường / 6. Yêu cầu 
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Hiển thị công suất trung bình và công suất lớn nhất hằng 
ngày. 
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Đo lường / 7. THD 

 

Chế độ hiển thị sóng hài (THD) 
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Đo lường / 8. Harmonic View 

 

 

Thành phần hài: 
Dòng điện A, B, C, N 
Điện áp A, B, C, N 

 

Đo lường / 9. Tần số 

 

Tần số đo lường pha A. 
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8.2. Chế độ hiển thị trạng thái 

Trong hiển thị trạng thái, đóng-cắt và khí thấp, khóa tay, nguồn AC, tình trạng Ắc quy, cửa 
mở, tại chỗ/ từ xa, địa chỉ FRTU, địa chỉ máy chủ, thông tin phiên bản phần mềm - Tất cả chỉ 
thị trạng thái được hiển thị. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Status  

Switch 
Hiển thị trạng thái thiết bị chính (LBS) 

- OPEN/CLOSE,TROUBLE 

Gas Low 
Trạng thái áp suất khí LBS được hiển thị 

- NORMAL/LOW 

Handle Lock  
Trạng thái khóa bằng tay được hiển thị 

- LOCK/UNLOCK 

AC Power In 
Trạng thái cấp nguồn ngoài được hiển thị 

- NORMAL /OFF 

Battery Health 
Trạng thái Ắc quy được hiển thị 

- NORMAL /LOW 

Discharge  
Hiển thị trạng thái mạch sạc và sạc ắc quy. 

- NORMAL /LOW 

Door Open 
Trạng thái của được hiên thị 

- OPEN/CLOSE 

Local/Remote 
Lựa chọn điều khiển vận hành được hiển thị 

- REMOTE/LOCAL 
Control Lock  Trạng thái khóa điều khiển FRTU  
AUX. DI1 

Trạng thái ngõ vào phụ tín hiệu số 
AUX. DI2 
AUX. DI3 
AUX. DI4 
Temper Nhiệt độ PCB RT-200P 
System voltage Điện áp được cung cấp bởi hệ thống 
Battery Test Voltage Điện áp Ắc quy khi kiểm tra ắc quy 
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8.3. Chế độ hiển thị bộ đếm 

Đây là màn hình hiển thị thông tin bộ đếm. Nó hiển thị Khởi động lại, LBS mở và đếm sự cố, sự cố 
pha. 

 
 

Bộ đếm 

Restart Bộ đếm khởi động lại RT-200P 

S/W Open Bộ đếm LBS mở 

All Fault Bộ đếm phát hiện tất cả các sự cố  

CH A Fault 

Bộ đếm phát hiện sự cố mỗi pha 
CH B Fault 

CH C Fault 

CH N Fault 
 

 

8.4. Thông tin hệ thống 

Địa chỉ Chủ - Tế (Phương thức truyền) DNP3.0 và hiển thị thông tin RTU với thông tin hệ thống 
FRTU. 
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9. Sự kiện (Ghi sự kiện) 

Các báo cáo sự kiện và máy ghi các sự kiện mô tả đơn giản các phân tích sau sự cố và giúp nâng cao 
hiểu biết của bạn về cả các hoạt động sắp xếp bảo vệ đơn giản và phức tạp. Các đặc tính này cũng hỗ 
trợ trong kiểm tra và xử lý sự cố các kế hoạch bảo vệ và cài đặt rờ le. 

 

Chọn “EVENT LIST” trong menu chính, di chuyển đến menu này bằng cách nhấn “ENTER”. 
Menu “EVENT LIST” có các menu phụ dưới đây. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khi trạng thái của các thiết bị điện tử điều khiển hoặc LBS thay đổi, các sự kiện được tạo ra được 
ghi lại trong một nhật ký sự kiện để hiển thị cho người vận hành. 
Các sự kiện được xem trên các trang nhật ký sự kiện và cũng có thể được tải lên và được hiển thị 
bằng hệ thống vận hành điều khiển. 
Nhật ký sự kiện hiển thị giống như sau: các sự kiện được ghi ngày, thời gian đến một độ phân giải 
10 mili giây và được hiển thị theo thứ tự mà chúng đã xảy ra.  
Phím “DOWN” sẽ cuộn màn hình hiển thị xuống dưới để hiển thị sự kiện cũ hơn, phím “UP” sẽ 
cuộn màn hình hiển thị lên trên để hiển thị sự kiện gần đây. 

 

Danh sách sự kiện Mô tả Lớn nhất 

I/O Event Thay đổi trạng thái của ngõ vào/ ra nhị phân 
 Trạng thái LBS mở 
 Khóa chính 

125 

F/I Event Trạng thái hoạt động của chỉ thị sự cố 
 Đếm sự cố: a, b ,c, n, all 
 Sự cố dòng điện, pha và thời gian gần nhất  

250 

System Event Thay đổi trạng thái của hệ thống 125 
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 Mở / Đóng / Cửa / khóa tay / khí thấp / Ắc quy thấp 
 Reset hệ thống 
 Lỗi nguồn AC 
 Trạng thái cửa 
 Ắc quy thấp 

Control Event Trạng thái điều khiển của RT_200P 
 Kiểm tra ăc quy 
 Điều khiển LBS (Đóng/ Mở) 

125 

Measure Event  Pa/Pb/Pc/TT 
 Qa/Qb/Qc/TT 
 Ia/Ib/Ic/TT 

Mỗi sự kiện: 
125 

Tổng: 750 
 

Danh sách sự kiện Mô tả 

Dạng sóng • Ghi nhận dạng sóng 
Lưu trữ: 8 dạng sóng sự cố của 10 chu kỳ.  
Tỉ số lấy mẫu : 32 mẫu/Chu kỳ * 10 Chu kỳ 
Tối đa 8 dạng sóng lỗi có thể được ghi lại trên bộ nhớ ổn định. 

 

Sự kiện / 1. Sự kiện Vào / Ra 

 

Thay đổi trạng thái sự kiện 

 

Sự kiện / 2. Sự kiện sự cố 

 

Sự kiện lịch sử sự cố 

 

Sự kiện / 3. Sự kiện hệ thống 

 

Tình trạng chung của hệ thống như lịch sử FRTU thay đổi 
đến hệ thống và tự kiểm tra 

 

Sự kiện / 4. Sự kiện điều khiển 

 

Sự kiện lịch sử lệnh điều khiển 
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Sự kiện / 5~10. Sự kiện đo lường 

 

Sự kiện công suất trung bình và tải cao nhất trong ngày. 
Dòng điện trung bình, công suất trung bình, công suất phản 
kháng trung bình. 
Dòng điện lớn nhất, công suất lớn nhất, công suất phản 
kháng lớn nhất trong ngày. 
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10. Phụ lục 1. Các bản vẽ 

1) Vỏ (Tủ điều khiển) 
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2) Đầu cáp điều khiển 
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3) Cáp nguồn 

 

 

4) Cáp phụ 

- Cổng cáp ngoài và,…. 
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5) sơ đồ nguyên lý điều khiển 


