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▶ Các lưu ý trước khi lắp đặt 

Trước khi lắp đặt, hãy đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn này, nhằm đảm bảo an toàn cho kỹ sư 

và hiểu thêm về sản phẩm.  

Hãy tuân theo các hướng dẫn lưu ý để phòng tránh trước các nguy hiểm và tai nạn và sử 

dụng thiết bị an toàn và chính xác.  

Sau đây là các cảnh báo và lưu ý chung áp dụng cho thiết bị này.

▶ Các lưu ý trong lúc vận chuyển 

Danger 

 Không được bố trí bất kỳ ai trong bán kính làm việc của thiết khi lắp 

đặt hoặc vận chuyển các recloser sử dụng các thiết bị như thang máy, 

khối xích hoặc cần trục để lắp đặt hoặc vận chuyển recloser.. 

 Recloser khá nặng nên có thể gây thương tích nghiêm trọng nếu bị 

va đập hoặc làm rơi.

  Caution 

 Không xếp chồng nhiều hơn chồng hai để vận chuyển và lưu trữ.

 Recloser chỉ được vận chuyển khi đã được đóng gói hoàn toàn.

 Recloser không được chịu bất kỳ tác động nào từ bên ngoài trong quá    

trình vận chuyển. 
 Đảm bảo sử dụng mắt nâng nằm trên vỏ recloser khi nâng recloser.

Danger chỉ ra một tình huống nguy hiểm sắp xảy ra, nếu không tránh sẽ dẫn

đến tử vong hoặc bị thương nặng.   

Warning chỉ ra một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn, nếu không tránh sẽ dẫn

đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.   

Caution chỉ ra một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn, nếu không tránh sẽ dẫn đến

thương tích nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm. 



 Không được có bất kỳ tác động nào lên Bushing và Terminals khi 

nâng recloser bằng dây kéo.

▶ Các lưu ý trong khi lắp đặt  

Danger 

 Không nên bố trí ai trong bán kính làm việc để tránh thiệt hại do vật rơi 

trong quá trình lắp đặt. 

 Không chạm vào các đầu nối cao áp và các đầu nối tín hiệu trên recloser, 

các đầu nối tín hiệu và nguồn trên tủ điều khiển khi recloser được đóng 

điện. Những thứ này có thể gây ra điện giật.

Caution 

 Việc lắp đặt recloser phải chỉ được thực hiện bởi nhân viên có chuyên 

môn được nhà sản xuất hoặc khách hàng ủy quyền. 

 Để đảm bảo an toàn, hãy đảm bảo tắt nguồn đường dây mà recloser sẽ 

được lắp đặt trước, sau đó thực hiện việc lắp đặt recloser.

 Sau khi nâng đến vị trí lắp đặt recloser bằng cách sử dụng mắt nâng và 

dây thừng, siết chặt các bu lông trên dây treo và bu lông cho cánh tay đòn 

chéo để recloser có thể được gắn chắc chắn trên cột.

 Nối đất riêng biệt recloser và tủ điều khiển theo tiêu chuẩn.  

 Trước khi lắp đặt recloser, hãy kết nối tủ điều khiển và recloser trên mặt 

đất, và sau đó thực hiện các vận hành bằng điện và bằng tay nhiều lần để 

kiểm tra xem có bất thường nào không. Và kiểm tra xem trạng thái recloser 

có hiển thị bình thường trên bảng điều khiển phía trước của tủ điều khiển 

hay không.

 Tủ điều khiển recloser phải được cấp nguồn AC từ máy biến áp bên 

ngoài để sạc acquy. 
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1. Tổng quan 

Recloser BR10-PR series là máy cắt tự đóng lặp lại được lắp đặt trên lưới điện 

phân phối trung và hạ thế hoặc trong các trạm lên đến 38kV để bảo vệ hệ thống khỏi 

cá sự cố bên ngoài quá trình lắp đặt. 

Với bộ điều Với bộ điều khiển chuyên dụng, recloser có thể hoạt động tối đa 4 lần 

theo trình tự đã thiết lập. Các vùng bị lỗi được cách ly khỏi hệ thống để toàn bộ hệ 

thống không bị gián đoạn do một số vùng bị lỗi bằng cách xóa các lỗi thông qua cơ 

chế vận hành của Recloser.  

Series Recloser BR10-PR có các tính năng như sau: 

1) Máy cắt chân không với hiệu suất ngắt cao lên đến 16kA đã được chứng 

minh trong lĩnh vực điện trong thời gian dài.  

2) Vật liệu HCEP (Hydrophobic Cycloaliphatic Epoxy) thân thiện với môi trường 

không chứa khí với hiệu suất cách điện vượt trội.

3) Cơ cấu vận hành không cần bảo trì đảm bảo hoạt động đáng tin cậy lên đến 

10.000 lần.

4) Thiết bị truyền động từ tính vĩnh cửu không yêu cầu bất kỳ nguồn điện và bộ

phận cơ khí nào để duy trì tiếp xúc mở và đóng. 

5) Vận hành Tripping và đóng bằng tay thông qua cần tripping và đóng.

6) Hỗ trợ các yếu tố bảo vệ khác nhau và giao diện hệ thống SCADA thông qua 

điều khiển tích hợp.

7) Mỗi bushing có một cảm biến dòng điện tích hợp với độ chính xác hơn 1%.

8) Mỗi bên của mỗi bushing được tích hợp một cảm biến điện áp với độ chính xác 

hơn 1%.
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2. Định mức đặc tính kỹ thuật: 

Các đặc tính kỹ thuật BR10-PR-27 BR10-PR-38 

Điện áp định mức lớn nhất(Ur) ~ 27kV 38kV 

Dòng điện danh định liên tục định mức(Ir) 800A 

Điện áp chịu đựng xung sét (Up) 150kV 170kV 

Điện áp chịu đựng tần số cộng nghiệp (Ud) 

 Điều khiện khô, 1 phút
 Điều khiện ướt, 1 phút

60kV

50kV 

70kV

60kV 

Tần số định mức (Fr) 50/60Hz 

Dòng điện chịu đựng ngắn mạch định mức (Ik) / 
duration(tk) 

16kA / 3sec 

Dòng đỉnh chịu đựng định mức (Ip) 40kA 

Định mức cắt dòng dung cáp ngầm 25A 40A 

Định mức dòng cắt đường dây 5A 5A 

Dòng cắt ngắn mạch định mức 16kA 

Khoảng cách đường rò

 Khoảng cách đường rò H1-H2 

 Khoảng cách đường rò H2-ground

1,050mm

790mm 

1,332mm

1,205mm 

Khoảng cách Phase - phase 310mm 400mm 

Số lần vận hành cơ khí 10,000 lần

Số lần vận hành ở dòng tải định mức 10,000 lần

Cấp chính xác của Biến dòng và cảm biến điện áp Class 1 hoặc cao hơn

Cơ cấu vận hành Cơ cấu vận hành từ trường với cần gạt (Trip)

Trọng lượng Recloser 140kg 210kg 

Trọng lượng Tủ điều khiển 67kg 

Điện áp cung cấp cho thiết bị đóng/ cắt DC 125V 

Điện áp điều khiển  SMPS Type : 87 ~ 264Vac 

 Loại biến áp: ±10% điện áp danh 

định định mức

Acquy  Dung lượng: lên đến 25AH tại 24Vdc 

 Thời gian chờ Backup: lên đến 48 giờ 

Cấp bảo vệ  

 Recloser

 Tủ điều khiển

IPX8

IP54, theo mặc định

Nhiệt độ hoặc động -30 to +55℃ 
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Model No. BR10-PR-27 BR10-PR-38 

Cao độ lên đến 2,000m 

Tiêu chuẩn áp dụng IEC 62271-111(2012 or 2019) 

3. Điều kiện hoạt động 

Các khu vực có độ cao dưới 2,000m với độ ẩm tương đối lên đến 100%, nhiệt độ hoạt động 

lớn nhất 55℃ và nhỏ nhất -30℃. 

4. Cấu trúc của Recloser và Tủ điều khiển 

Recloser

(1) Đầu nối phía trên, (2) Đầu nối phía dưới, (3) cần gạt, (4) mắt nâng, (5) Lỗ xỏ tay, 

(6) Ổ cắm cho cáp điều khiển, (7) Bộ đếm hoạt động (8) Chỉ báo vị trí

(3) (4) (5) (6) 

(7) (8) 

(1) 

(2) 
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Unit : mm 

Model No. A B C D 

BR10-PR-27 310 954 340 1045 

BR10-PR-38 400 1134 340 1258 

Note : D có thể thay đổi tùy theo terminal được cung cấp.
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Tủ điều khiển

(1) Nối đất, (2) Mắt nâng, (3) Catch Clip, (4) Mặt trước của tủ điều khiển, (5) Nguồn DC, (6) 

Nút cửa, (7) Ổ cắm cáp điều khiển (8) Giá lắp, (9) gắn cáp 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
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Mặt trước tủ điều khiển BR-10R MMI Ver 2.81 

(1) Chỉ thị trạng thái, (2) Màn hình LCD và các phím Menu, (3) Nút chỉ thị sự cố và Reser, (4) Các nút cài 
đặt nhanh, (5) Nút Close và Open, (6) Cổng cấu hình và cài đặt, (7) Chỉ thị trạng thái điện áp

5. Hướng dẫn sử dụng Recloser  

Điều khiển Recloser bằng Tủ điều khiển  

Recloser có thể được điều khiển thông qua bộ điều khiển và quy trình như sau:

1) Đảm bảo kiểm tra kết nối cáp điều khiển chắc chắn giữa recloser và tủ điều khiển.  

2) Kiểm tra cáp cấp nguồn được kết nối với tủ điều khiển

3) Bật cầu dao cho nguồn AC và công tắc nguồn DC trên tủ điều khiển.  

4) Khi nguồn điều khiển được Bật, hãy đảm bảo kiểm tra xem acquy và bộ sạc có bình 

thường hay không bằng cách nhấn nút kiểm tra pin.

5) Kiểm tra xem recloser và trạng thái tủ điều khiển có hiển thị bình thường trên bảng điều 
khiển phía trước hay không.

6) Vận hành recloser bằng cách nhấn nút mở hoặc đóng trên bảng điều khiển hơn thời gian đã 

đặt. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(7) 

(6) 
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Hướng dẫn vận hành 

Vận hành bằng tay và Lockout 

1) Kéo cần gạt bằng tay xuống, và recloser sẽ mở và đèn báo mở sẽ sáng. Đồng thời, đèn

báo lockout và handle locked trên bảng điều khiển phía trước sáng để cho biết rằng 

recloser bị khóa và mọi hoạt động trên recloser bị chặn.

    Ở trạng thái handle locked, recloser không thực hiện bất kỳ hoạt động nào.

2) Đẩy cần này lên hết cỡ để đèn báo handle locked trên bảng điều khiển phía trước tắt,

các thao tác sau trên recloser sau đó có thể được thực hiện bằng tủ điều khiển. 

Vị trí hoạt động bình thường                              Vị trí vận hành bằng tay và locked
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6. Danh sách các hạng mục cung cấp

STT Hạng mục Số lượng Ghi chú

1 Recloser 1 Bộ

2 Tủ điều khiển 1 Bộ

3 Cáp điều khiển 1 EA Dài 8m

4 Cáp cấp nguồn AC 1 EA Dài 8m

5 Giá lắp 1 Bộ

6 Tùy chọn: Nắp chụp bảo vệ terminal phía trên 3 EA 

7 Tùy chọn: Nắp chụp bảo vệ terminal phía dưới 3 EA 

8 Hướng dẫn lắp đặt 1 EA 

Chú ý: Không vận hành thiết bị này với các thiết bị khác không phải là thiết bị do nhà

sản xuất cung cấp. Mọi sửa đổi, sửa chữa, kết nối với các thiết bị khác không được sự

chấp thuận của nhà sản xuất đều không được phép.

7. Đầu kết nối cáp điều khiển và cấp nguồn 

Phích và ổ cắm sử dụng (Left-MS 22-2, Right-MS 28-21) 

STT Mô tả STT Mô tả STT Mô tả

A Open Aux_Contact B Aux_Contact Common C Closed Aux_Contact 

D Closed Status E Closed Status F Open Status 

G Open Status H -Opening Coil J -Opening Coil 

K -Opening Coil L +Opening Coil M +Opening Coil 

N +Opening Coil P - Closing Coil R -Closing Coil 

S -Closing Coil T +Closing Coil U +Closing Coil 
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Bố trí chân cắm cho cáp cấp nguồn

STT Mô tả

A Line(Hot Wire) 

B Neutral 

C Not Used 

Bố trí chân cắm cho cáp điều khiển

8. Lắp đặt

1) Cẩn thận mở thùng và kiểm tra bên trong xem có bất kỳ hư hỏng nào trong quá trình vận chuyển hay 

không.  

 Nếu phát hiện thấy bất kỳ hư hỏng nào bên trong, hãy thông báo ngay cho người vận chuyển và 

nhà sản xuất.

2) Đảm bảo các hạng mục phù hợp với danh sách đóng gói. 

 Nếu không khớp phải thông báo ngay cho nhà sản xuất.

3) Kết nối recloser với tủ điều khiển và kiểm tra đèn báo liên quan và hoạt động điều khiển. Kiểm tra 

trạng thái vận hành bằng tay với cần đóng và cần gạt.

4) Nâng và mang bộ recloser bằng cách sử dụng mắt nâng trên vỏ của recloser như hình dưới đây.

V +Closing Coil W Ia X NA 

Z Ib a NA b Ic 

c Current_Common d Connection Status e Handle Locked 

f Handle Locked g Connection Status h Va 

j Vb k Vc m Vr 

n Vs p Vt r Voltage_Common 

s NA 
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5) Cố định recloser trên trụ bằng các giá lắp; giá treo trên và dưới, tay chéo và giá đỡ.

6) Nối đất bộ recloser bằng cách sử dụng đầu nối đất trên vỏ của recloser.

7) Trong trường hợp các terminal dạng kẹp trùm, hãy đặt dây dẫn vào đầu nối của recloser và siết 

chặt các bu lông khoảng 300kgf · cm hoặc ít hơn.

8) Kết nối dây dẫn với terminal sau khi cắm dây dẫn vào thiết bị bảo vệ xâm nhập bên ngoài như

hình dưới đây. Quấn toàn bộ lối vào cáp bằng băng cách điện để ngăn nước mưa và chất gây ô

nhiễm xâm nhập.

9) Vặn chặt vòng ghép nối trên cáp điều khiển để cáp điều khiển được kết nối hoàn toàn với bộ

recloser mà không bị rung.

10) Siết chặt cáp điều khiển và dây dẫn đất trên trụ hoặc giá đỡ để không ảnh hưởng đến hoạt động

của recloser.

11) Nâng và mang tủ điều khiển bằng cách sử dụng các mắt nâng nằm trên đỉnh tủ điều khiển bằng
cần trục. 

Nắp chụp bảo vệ phía trên

Nắp chụp bảo vệ phía dưới
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12) Cố định tủ điều khiển trên cực bằng cách sử dụng các giá đỡ và dây đai.

13) Luồn và thắt chặt các dây cáp để cáp điều khiển và cáp nguồn được kết nối chắc chắn với tủ điều 

khiển mà không có bất kỳ kết nối nào chưa hoàn chỉnh.

14) Nối đất tủ điều khiển bằng cách sử dụng đầu nối đất trên điều khiển.

15) Kết nối một đầu của cáp nguồn không có đầu nối với đầu điện áp thấp của máy biến áp bên ngoài nếu 

thích hợp.

16) Bật cầu dao và công tắc nguồn DC, và nhấn nút bị chặn bảo vệ trên bảng điều khiển phía trước để 

chặn hoạt động của tất cả các thành phần bảo vệ.

17) Kiểm tra xem tất cả các trạng thái có được hiển thị chính xác trên điều khiển hay không. Và kiểm tra 

xem recloser có hoạt động bình thường hay không thông qua tủ điều khiển.

18) Kiểm tra bằng thiết bị điều khiển xem tất cả các điều kiện bao gồm cả tình trạng đường truyền có được 

hiển thị bình thường không.

19) Cài đặt các thành phần bảo vệ cần thiết theo điều kiện đường dây và sao lưu tất cả dữ liệu cài đặt 

thông qua chương trình vận hành khi tất cả các cài đặt hoàn tất.

20) Nhấn lại nút bị chặn bảo vệ trên bảng điều khiển phía trước để tắt các đèn báo tương ứng để các 

thành phần bảo vệ đã được cài đặt hoạt động bình thường.

21) Bắt đầu hoạt động của recloser.
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Sắp xếp lắp đặt

9. Danh sách kiểm tra

Hạng mục Ghi chú

Kiểm tra trạng thái của lắp đặt Không rung

Trạng thái kết nối của cáp điều khiển  Không có đường màu đỏ trên đầu kết nối

Trạng thái kết nối của cáp cấp nguồn  Không có đường màu đỏ trên đầu kết nối

Kiểm tra Recloser và tủ điều khiển đẫ được
nối đất chưa

Được đo bằng máy đo điện trở nối đất

Trạng thái sạc Trên 27.0V 

Trạng thái acquy Trên 22.5V 

Các trạng thái chỉ thị liên quan Tất cả các trạng thái có hiển thị đúng trên 
bảng điều khiển hay không

Vận hành cơ khí Đóng và trip không bị lỗi

Kiểm tra các phép đo bằng tủ điều khiển  
trong khi Recloser được cấp điện

Không có bất thường

Terminal phía trên và
nắp chụp bảo vệ 

Terminal phía dưới và
nắp chụp bảo vệ 

Tủ điều khiển

Nối đất tủ điều khiển

Nối đất Recloser 



A.1 Loại bảo trì

1.Bảo dưỡng phòng ngừa
Điều kiện môi trường

Điều kiện tốt Môi trường ven biển, nhiệt đới, ẩm ướt *4)

- Kiểm tra đơn giản*1) 6 thấng một lần 3 tháng một lần

- Kiểm tra chi tiết*2) Hàng năm 6 tháng một lần

- Kiểm tra hoạt động*3) 2 năm một lần Hàng năm

2.Bảo trì sửa chữa

Khi cần bảo dưỡng do sét đánh vào đường dây hoặc thiết bị, hoặc va chạm 
các phương tiện.

Khi đã nhận được báo cáo lỗi thiết bị.

*1) : Việc kiểm tra được thực hiện trực quan tại hiện trường và kiểm tra tình trạng của thiết bị thông qua tủ điều khiển. 
*2) : Việc kiểm tra được thực hiện bằng cách sử dụng một thiết bị như máy kiểm tra điều khiển.
*3) : Đối với việc bảo trì này, nguồn điện có thể tạm thời bị gián đoạn hoặc các biện pháp bổ sung khác có thể được 
yêu cầu.
*4) : Các điều kiện này có thể bao gồm các lưới điện phân bố xuyên rừng.

An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi cho tất cả các bảo trì mà chúng tôi cung cấp.

PHỤ LỤC A Lịch trình bảo trì
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 Bảo trì phòng ngừa

A. Lịch trình bảo trì phòng ngừa  

- Chu kỳ bảo trì dựa vào các điều kiện môi trường.

Công việc Mô tả
Kiểm tra 

vận hành

Kiểm tra 

đơn giản
Kiểm tra 

chi tiết

1. Recloer

1.1 Bên ngoài Recloser

• Trạng thái gắn trụ Kiểm tra xem nó đã được cố định chắc chắn trên trụ - ■ ■

• Bên ngoài
Kiểm tra xem có bất kỳ bất thường, dấu hiệu hư
hỏng, hoặc các chất lạ bên ngoài trên Recloser hay 
không .

- ■ ■

• Bushing
Kiểm tra xem có bất kỳ hư hỏng nào hoặc các chất lạ
được đặt vào không.

- ■ ■

• Trạng thái cần gạt

Kiểm tra cần gạt có ở vị trí bình thường, phía trên 
hay không.
Cần gạt này phải luôn ở vị trí phía trên để hoạt
động bình thường.

- - ■

1.3 Vị trí tiếp điểm chính
Kiểm tra vị trí tiếp điểm chính thông qua tủ điều 
khiển và chỉ thị vị trí trên thân Recloser

• Chỉ báo vị trí phía dưới cùng và
tủ điều khiển

Kiểm tra trạng thái được hiển thị trên đèn báo có
khớp với trạng thái hiển thị trên bảng điều khiển của
tủ không.

■ ■

• Vị trí tiếp điểm chính khi

recloser hoạt động

Kiểm tra vị trí của tiếp điểm chính trong khi vận
hành Recloser.

■ - ■

• Kiểm tra tình trạng VI (1) Kiểm tra biến điện có chạy ở trạng thái mở không,

• Kiểm tra tình trạng VI (2)

Trên menu LCD, chọn 1. Global Setting -> 11 .

Duty Monitor -> 3. Edit Duty để kiểm tra tuổi thọ 
còn lại của Biến dòng (VI).

Khi Edit Duty A/B/C là 0, cần kiểm tra chi tiết để 
vận hành an toàn Recloser.

- ■ ■
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Công việc Mô tả Kiểm tra 
vận hành

Kiểm tra 
đơn giản

kiểm tra 
chi tiết

2. Sự kết nối

• Kết nối dây dẫn và đầu nối của

Recloser

Kiểm tra xem các dây dẫn được kết nối chắc chắn
với các terminal và nó có đủ khoảng cách với các
dây dẫn của các pha khác không.

- ■ ■

• Kết nối giữa chống sét và
đầu nối

Kiểm tra xem dây dẫn có được kết nối chắc chắn với
hai đầu nối không. - ■ ■

• Nối đất của Recloser
Kiểm tra xem dây dẫn có được nối đất chắn chắn
trên Recloser hay không.

- ■ ■

• Ổ cắm của cáp điều khiển trên

Recloser

Kiểm tra ổ cắm có được kết nối an toàn với Recloser 
hay không.
Lắc ổ cắm để kiểm tra tình trạng.

.

- - ■

• Ổ cắm cấp nguồn của tủ điều
khiển

Kiểm tra ổ cắm có được kết nối an toàn đến tủ điều
khiển hay không

- ■ ■

• ổ cắm cáp điều khiển của tủ
điều khiển

Kiểm tra ổ cắm có được kết nối an toàn với tủ điều 
khiển hay không.
Lắc ổ cắm để kiểm tra tình trạng.

.

- ■ ■

• Nối đất tủ điều khiển
Kiểm tra xem dây dẫn có được kết nối chắc chắn
với đầu nối trên tủ điều khiển hay không và dây dẫn
không bị đứt.

- ■ ■

3. Tình trạng Máy biến áp cấp nguồn và bộ chống sét

• Điện áp ngõ ra của Máy biến áp
Kiểm tra xem nguồn AC cấp cho tủ điều khiển có năm 
the

- ■ ■

• Bên ngoài Máy biến áp
Kiểm tra hình dáng bên ngoài Máy biến áp cấp 

nguồn có bình thường hay không.
- ■ ■

• Hình thức và cách đi dây của

bộ chống sét

Kiểm tra xem có bất kỳ bất thường nào trên bộ chống 
sét hay không.

- ■ ■

18



Công việc Mô tả
Kiểm tra 

vận hành

Kiểm tra 

đơn giản
Kiểm tra 

chi tiết

3. Tủ điều khiển

3.1 Bên ngoài tủ điều khiển

• Tình trạng cửa ngoài Kiểm tra cửa ngoài có bị gãy hoặc vênh gì hay không - ■ ■

• Tình trạng gioăng cửa
Kiểm tra gioăng cửa có bị hỏng hay nước mưa lọt 
vào hay không.

- ■ ■

• Tình trạng tuyến cáp 
Kiểm tra đầu vào tuyến cáp đã được đóng chưa.
**Cái này luôn phải được đóng chặt.

- ■ ■

3.2 Tình trạng nguồn ngoài

• Tình trạng nguồn phụ AC

Kiểm tra nguồn điện AC có được cung cấp trong
dải  điện áp danh định ± 10% bình thường hay không,

- ■ ■

• Trạng thái SPD
Kiểm tra đèn báo màu xanh lục trên SPD có sáng khi
nguồn điện AC được cấp nguồn hay không.

- ■ ■

• Tình trạng máy cắt

Bật và tắt CB để kiểm tra xem nó có hoạt động bình 
thường hay không.
Và kiểm tra trạng thái nguồn AC có hiển thị bình thường 
trên đèn báo nguồn AC trên bảng điều khiển không

- ■ ■

3.3 Tình trạng Acquy và bộ sạc

• Kiểm tra điện áp Acquy
Kiểm tra điện áp kiểm tra của acquy có trên 24Vdc
hay không khi nhấn giữ nút kiểm tra acquy - ■ ■

• Kiểm tra điện áp bộ sạc
Kiểm tra điện áp sạc có trên 27Vdc hay không khi 
nhấn giữ nút kiểm tra acquy.

- ■ ■

• Kiểm tra chỉ báo lỗi bộ sạc

Kiểm tra acquy bằng cách nhấn nút kiểm tra acquy
sau khi tắt máy cắt. Và kiểm tra đèn báo lổi bộ sạc
có sáng hay không.

Sau khi mở máy cắt trở lại, hãy thực hiện kiểm tra 
acquy thêm lần nữa xem đèn báo lỗi bộ sạc tắt chưa..

- ■ ■

3.4 Kiểm tra đo lường dòng điện
và điện áp
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Công việc Mô tả
Kiểm tra 
vận hành

Kiểm tra 

đơn giản
Kiểm tra 

chi tiết

• Đo lường điện áp
Kiểm tra điện áp 3 pha mỗi bên có hiển thị trên màn
hình LCD của tủ điều khiển hay không

- ■ ■

• Đo lường dòng điện 
Kiểm tra dòng điện 3 pha có hiển thị trên màn hình
LCD của tủ điều khiển hay không với dòng thứ tự 0, 
3 Io hoặc In.

- ■ ■

• Lỗi của Tủ điều khiển
Kiểm tra chỉ thị tự cảnh báo có bật không, hoặc có 
đèn báo bất thường nào không

- ■ ■

• Vị trí tiếp điểm chính
Kiểm tra cảnh báo đóng hoặc mở được hiển thị
giống như tình trạng của Recloser không

- ■ ■

• Số lần hoạt động

Vào trongMAIN MENU, 1. GLOBAL SETTING → 11.

DUTY MONITOR → 4. EDIT CO OPERATION

trên màn hình LCD hoặc bộ đếm hoạt động trên 
Recloser, kiểm tra tổng số lần vận hành.
Nếu tổng số lần vận hành vượt quá tổng số lần vận 
hành được bảo hành thì phải kiểm tra chi tiết để đảm 
bảo Recloser vận hành an toàn.

,

- -
■

3.5 Kiểm tra hoạt động bằng cách kết nối  
bộ kiểm tra điều khiển và tủ điều khiển

• Kiểm tra ngõ ra điều khiển đóng/ 
mở

Nhấn nút mở hoặc đóng trên bảng điều khiển và
kiểm tra trạng thái của máy thử có thay đổi không. - - ■

• Kiểm tra chỉ thị khóa bằng tay
Bật công tắc khóa tay cầm trên bộ kiểm tra điều khiển
và kiểm tra đèn báo khóa vận hành bằng tay trên
bảng điều khiển của tủ có sáng không

- - ■

• Kiểm tra đo lường dòng điện

Xoay nút điều chỉnh  để tăng dòng điện và cài nó vào

tủ điều khiển sau khi đưa máy vào trạng thái đóng và

chọn từng pha. Sau đó kiểm tra xem dòng điện có 

được đo bình thường trong tủ điều khiển và hiển thị

trên màn hình LCD hay không.

- - ■
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Công việc Mô tả
Kiểm tra 
vận hành

Kiểm tra 

đơn giản
Kiểm tra 

chi tiết

• Kiểm tra đo lường điện áp

Bật nút điều chchinhr điện áp lên để tăng điện áp và
cài đặt chúng cho tủ điều khiển sau khi bật công tắc
chọn điện áp của tất cả các pha. .

Sau đó kiểm tra điện áp có được đo bình thường 
trong tủ điều khiển và hiển thị trên màn hình LCD 
hay không.

- - ■

4. Kiểm tra vận hành

• Hoạt động cần gạt với sào thao tác
Kiểm tra Recloser hoạt động bình thường hay không 
bằng sào thao tác ■ - -

• Hoạt động với tủ điều khiển
Kiểm tra Rec loser có  thực h iện hoạt  động
tương ứng hay không sau khi nhấn nút mở / đóng
Trên bảng mặt trước tủ điều khiển

■ - -
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Chú ý : Đảm bảo kiểm tra từng bước dưới đây khi kiểm tra hoạt động của recloser..

1. Sau khi ngắt kết nối Acquy khỏi bộ điều khiển, sau đó thực hiện thử nghiệm chỉ với nguồn AC.

2. Sau khi kết nối đầu nối Acquy với tủ điều khiển, hãy tắt cầu dao để tắt nguồn AC, sau đó thực hiện thử nghiệm chỉ với Acquy.



B. Quy trình sửa chữa bảo dưỡng

Kiểm tra bộ 

phận bị hư

Không

Tất cả các chi tiết 

đều đạt?

Có

Kiểm tra điện trở cách điện

≥ 2000MΩ

Điện trở tiếp điểm chính
≤ 100µΩ(note1)

Có
Có

Không

No

Tất cả các vận 

hành đều đạt?

Có

Không

Không

Liên hệ Nhà sản xuất 
hoặc đại diện

Có

Tiếp tục dịch vụ

Nhận báo cáo lỗi

22

Chú ý 1 : 27kV recloser ≤ 100µΩ  
38kV recloser ≤ 100µΩ
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