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Optimal solution for electrical system
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DÒNG TỦ MV
MV Service
Dòng tủ trung thế Metal-Clad cách điện không khí do ACIT sản xuất
(các dòng tủ MV12-Gsec; MV24-Gsec và MV36-Gsec), ứng dụng cho
hệ thống phân phối điện xoay chiều đến 40,5kV - 50/60Hz.
MV Series (MV12-Gsec; MV24-Gsec; MV36-Gsec) air-insulated metal-clad
switchgear (hereinafter as “switchgear”) manufactured by ACIT Company, is a
necessary power distribution equipment up to 40.5 kV 3-phase AC 50/60Hz
single busbar sectional power system.
Dòng tủ MV Series là dòng thanh cái đơn, có thể lắp các thiết bị Máy cắt, Contactor, Cầu
dao phụ tải, và tất cả các phụ kiện cần thiết khác hoàn thiện tủ, các thiết bị chính được
cấp bởi hãng ABB.
MV Series panel is single busbar which can be equipped with a circuit-breaker,
contactor or load switch-disconnector, as well as with all the accessories
available for conventional switchgear units, which main equipment
supply by ABB brand.

Dòng tủ MV series được sản xuất và quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được Type test bởi các trung tâm
thí nghiệm và quản lý chất lượng như (KEMA Hà Lan, Quatest 1;
Quatest 3); trước khi đưa vào vận hành tủ MV series được thí
nghiệm bởi bên thứ ba.
MV Series is manufactured under quality management standard
ISO 9001:2015, standard IEC 62271-200,… and is type tested at
Quality Assurance and Testing Center (KEMA, Quatest 1; Quatest 3); before putting into operation, MV series is tested by a
third party laboratory.
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Characteristics of MV Series

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Standards and Specifications:
Yêu cầu kỹ thuật đối với tủ điện cao thế và điều khiển (IEC60694 The common technical requirements of high voltage switchgear and controlgear)
Tiêu chuẩn về tủ điện với điện áp 1kV~52kV (IEC62271-200 A.C. metal enclosed
switchgear and controlgear at the rated voltage of 1kV~52kV)
Tiêu chuẩn về Máy cắt xoay chiều trong tủ trung thế (IEC62271-100 High voltage
switchgear and controlgear-Part 100:High voltage A.C. circuit breaker)
IEC60044-1; IEC 61869-1; IEC 61869-2: tiêu chuẩn biến dòng điện (MV Current
transformer)
IEC60044-2; IEC 61869-1; IEC 61869-3: tiêu chuẩn biến điện áp (MV Voltage transformer)
IEC 60529 for degree of protections: Cấp bảo vệ của Tủ
Điều kiện vận hành - Service Conditions
A. Nhiệt độ môi trường -15oC đến + 45oC (Ambient temperature: -15 oC ~ +45 oC)
B. Độ cao không vượt quá 1000m (Altitude: Not exceed 1000m sea level)
C. Độ ẩm môi trường (Ambient humidity: Daily average RH ≤ 95%; Monthly average
RH ≤ 90%)
D. Động đất nhỏ hơn 8 độ (Earthquake intensity: ≤ Degree 8)
E. Không khí xung quanh không bị ô nhiễm bởi khí hoặc hơi dễ ăn mòn hoặc dễ cháy
(Ambient air is not obviously contaminated by corrosive or flammable gas or steam)
Thông số sản xuất - Range
Up to 12-17.5 kV, …4000 A, …50 kA
Up to 24 kV, …3150 A, …40 kA
Up to 40.5 kV, …2500 A, …31.5 kA
Standard IEC
Highly customized versions
Cấp bảo vệ - Degrees of protection:
Cấp bảo vệ của tủ theo tiêu chuẩn IEC 60529 (The degrees of protection of the
switchgear conform with IEC 60529 Standards)
Tủ MV được cung cấp với cấp bảo vệ như sau (MV Series switchgear is normally
supplied with the following standard degrees of protection):
Cấp bảo vệ IP41 đối với vỏ tủ (IP41 for the enclosure).
IP2X với các khoang trong tủ (IP2X for the partition between compartments).
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Characteristics of MV Series
Với các yêu cầu cao hơn thì vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh của ACIT (On
request, the external housing can be supplied with a higher degree of protection; in this case please contact your ACIT sales representative).
Safety: An toàn
Có liên động an toàn (Fitted with safety interlocks)
Bảo vệ Hồ quang (Internal arc classification IAC AFLR)
Cấp độ an toàn (Classified LSC-2B, PM)
Vận hành máy cắt khi cửa đóng (CB racking with closed door)
Flexibility: Linh động
Ứng dụng rộng rãi (Wide applications)
Máy cắt chân không hoặc SF6 (Vacuum and SF6 circuit-breaker)
Contactor chân không (Vacuum contactor)
Cầu dao phụ tải (Switch-disconnector)
Thêm giải pháp CT/VT và Cảm biến (Traditional CT/VT and sensors)
Lắp trên sàn (Free-standing solution)
Applications: Ứng dụng
Điện lực và Nhà máy điện (Utilities and Power Plants)
Các trạm phát điện (Power generation stations)
Các trạm phân phối điện (Substations)
Industry: Công nghiệp
Bột giấy và giấy, xi măng, dệt may, thực phẩm, ô tô, khai thác đá, hóa dầu, dầu khí,
luyện kim, nhà máy cán, mỏ (Pulp and Paper, Cement, Textiles, Food, Automotive,
Quarrying, Petrochemical, Oil and gas, Metallurgy, Rolling mills,Mines).
Transport: Vận tải
Sân bay, cảng, tàu điện, tàu điện ngầm,… (Airports, Ports, Railways, Underground
transport,...)
Nhà cao tầng, bệnh viện, trung tâm thương mại,…(Buildings; Hospital; Shoping
malls,…)

8

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
General characteristics
Switchgear Technical Parameters
Item

No.

Unit

Parameters

1

Rated Voltage (điện áp định mức)

kV

7,2-12

24

40.5

2

Rated Frequency (tần số định mức)

Hz

50/60

50/60

50/60

kV

28

50

95

75

125

185

630,

630,

1250,1600,

1250,1600,

2000, 2500,

2000, 2500;

3150, 4000

3150

16, 20, 25,

16, 20, 25,

16, 20, 25,

31.5, 40, 50

31.5, 40

31.5

Điện áp tần số công
nghiệp - 1 phút
3

Cấp cách điện

1 min power frequency

(Rated

withstand voltage(Valid)

Insulation Level)

Điện áp chịu xung
Lightening impulse
withstand voltage(Peak)

4

5
6
7

Dòng điện định mức (Rated Current)

Dòng cắt định mức (3s)
Rated Short Circuit Breaking Current (3s)
Dòng điện đỉnh
Rated Short Circuit Making Current(Peak)
Điện áp điều khiển
Auxiliary Control Circuit Rated Voltage

A

kA
kA
Cycle

40, 50, 63, 80

40, 50, 63,
80

630,
1250,1600,
2000, 2500

40, 50, 63, 80

24-220

24-220

24-220

VAC/VDC

VAC/VDC

VAC/VDC
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CÁC LIÊN ĐỘNG AN TOÀN
Safe Interlock
Khóa bảo vệ chống hoạt động sai - Interlocks/Protection Against Maloperation:
Một loạt các khóa liên động được cung cấp để ngăn chặn các tình huống nguy hiểm về cơ bản và thao
tác sai, do đó đảm bảo an toàn cho cả người vận hành và thiết bị chuyển mạch. Các khóa liên thông
thường có hiệu quả riêng như sau:
A series of interlocks are provided to prevent fundamentally hazardous situations and mal-operation,
thus pro-tecting both personnel and the switchgear itself. The interlocks which are normally individually effective are as follows:
Máy cắt kéo rút chỉ có thể được di chuyển từ vị trí kiểm tra / ngắt kết nối vào vị trí Service (và ngược
lại) với máy cắt mở và dao nối đất mở (Khóa liên động cơ khí).
The withdrawable circuit breaker can only be moved from the test/disconnected position into the
service position (and back) with the circuit breaker open and the earthing switch open (Mechanical
interlock).
Máy cắt chỉ có thể được đóng khi máy cắt có thể rút được chính xác ở vị trí kiểm tra hoặc vị trí service
được xác định (Khóa liên động cơ học).
The circuit breaker can only be closed when the withdrawable circuit breaker is precisely in the defined
test position or service position (Mechanical interlock).
Máy cắt chỉ có thể được mở bằng tay ở vị trí service hoặc kiểm tra khi không có điện áp điều khiển và
không thể đóng được (Khóa liên động cơ điện).
The circuit breaker can only be opened manually in the service or test position when no control voltage
is applied, and can not be closed (Electromechanical interlock).
Máy cắt có thể chỉ đóng khi máy cắt có thể rút được ở vị trí kiểm tra / ngắt kết nối hoặc vị trí có thể tháo
rời (Khóa liên động cơ học).
The circuit breaker can be only closed when withdrawable circuit breaker is in the test/disconnected
position or removable position (Mechanical interlock).
Dao tiếp địa chỉ có thể được đóng khi máy cắt có thể rút được ở vị trí kiểm tra / ngắt kết nối hoặc vị trí
đã ở ngoài (Khóa liên động cơ học).
Earthing switch can only be closed when the withdrawable circuit breaker is in the test/disconnected
position or the removed position (Mechanical interlock).
Máy cắt không thể di chuyển từ vị trí kiểm tra / ngắt kết nối vào vị trí service khi công tắc tiếp đất được
đóng (Khóa liên động cơ học).
The withdrawable circuit breaker cannot be moved from the test/disconnected position into the service
posi- tion when the earthing switch is closed (Mechanical interlock).
Đầu cắm cáp điều khiển máy cắt bị khóa khi máy cắt ở vị trí service.
The circuit breaker control cable plug be locked when withdrawable circuit breaker is in the service
position.
Cánh khoang máy cắt chỉ có thể mở được khi máy cát ở vị trí kiểm tra / ngắt kết nối (liên động cơ)
The door of CB compartment can be open when CB is in tested / disconnected (mechanical interlock)
Cánh cửa phía sau khoang cáp chỉ có thể mở ra được khi dao tiếp địa đã đóng (liên động cơ khí)
The door of cable compartment can only open when the ES is closed (mechanical interlock)
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CÁC LOẠI TỦ
MV Series
List of available units
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MV36-Gsec
Tủ điện MV36-Gsec loại Metal-Clad được thiết kế dưới dạng tủ mô-đun loại kéo
rút được và được trang bị hệ thống thanh cái đơn. Máy cắt loại kéo rút chân không
VD4-40.5 và loại SF6 HD4-40.5 do hãng ABB sản xuất. Được dùng trong hệ thống điện
xoay chiều 35kV AC 50/60 Hz, và chủ yếu được sử dụng cho việc truyền tải và phân
phối điện năng và kiểm soát, bảo vệ, giám sát mạch điện.
MV36-Gsec air-insulated metal-clad enclosed switchgear is designed as a withdrawable module type panel, and fitted with single busbar system. The withdrawable
part is fitted with VD4-40.5 withdrawable vacuum circuit breaker and HD4-40.5 SF6
circuit breaker of ABB company. It is applicable to three phase AC 50/60 Hz power
system, and mainly used for the transmission and distribution of electrical power and
control, protect, monitor of the circuit.

Tủ MV36-Gsec bao gồm khoang nhị thứ, trong tủ bao gồm các thành phần cố
định và các bộ phận chuyển động, được trang bị máy cắt kéo rút. Phân theo chức năng
bên trong tủ, nó bao gồm bốn ngăn, đó là, khoang thanh cái A, ngăn máy cắt B, bộ phận
cáp C và các ngăn điều khiển D. Toàn bộ tủ được cấu thành bằng các tấm kim loại được
sản xuất từ thép tấm Al-Zn chất lượng cao, được gấp lại chính xác và có cấu trúc cực
kỳ cứng và chắc chắn.
MV36-Gsec switchgear panels comprises the panel itself, which is fixed in position, and the movable, withdrawable part with circuit breaker. According to the electrical
function inside the panel, it consists of four compartment, that is, busbar compartment
A, circuit breaker compartment B, cable compart- ment C and low voltage compartments D. The whole panel is contructed by bolting up the double folded components
manufactured from high quality Al-Zn sheet steel, precisely folded and exactly fitted surface from and extremely rigid The basic structure of construction.
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MV36-Gsec
Bộ phận kéo rút của tủ bao gồm VCB, SF6, PT, chống sét, dao cắm (The withdrawable parts of the switchgear panels are fitted with VCB, SF6,PT,surge arrester,
disconnect- ing truck).
Bộ chỉ thị pha được gắn trên tủ, gồm hai phần - cảm biến điện áp cao và bộ chỉ thị
lắp trên khoang điều khiển (The indicator which is used to examine the situation of
primary circuit can be mounted in switchgear.This device is composed by two parts:
high voltage sensor and indicator. Sensor is mounted on the high voltage for examining while the indicator is mounted on the relay plate).
Kích thước và trọng lượng của Tủ như sau (The dimensions and weight of switchgear are as following):
MV36-Gsec
Rated voltage
Rated current
Short current
Height(H)
Width(W)
Depth(D)
Weight

kV
A
kA
mm
mm
mm
kg

40.5
Upto 2500
Upto 31.5
2400
1200; 1400
2600 (2800)
950~2400

MV36-Gsec Air-insulated Metal-clad Enclosed Switchgear, Section View

A: Busbar compartment; 1: Fixed spout

1: Fixed spout

B: Circuit Breaker compartment 2: Circuit breaker

2: Circuit breaker

C: Cable connection compartment; 3: Main busbar

3: Main busbar

D: Low voltage compartment 4: Busbar bushing

4: Busbar bushing
5: Earthing switch
6: Supporter
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CÁC KHOANG TỦ
Compartment
Khoang máy cắt - Circuit Breaker Compartment:
Khoang máy cắt lắp các thiết bị cần thiết như ray và thành phần di chuyển, mà có thể
di chuyển máy cắt giữa vị trí Service và vị trí Test.
The circuit breaker compartment is fitted with the necessary guide rails accommodates
the withdrawable part, which can be moved between the service position and the test/disconnetcted position.
Khi máy cắt được di chuyển từ vị trí service ra vị trí Test/ ngắt kết nối, các tiếp điểm cố
định nằm trong khối kết nối tại ngăn chứa busbar và khoang kết nối cáp D sẽ được tự
động che bởi các tấm kim loại sẽ được khóa bằng máy hoặc có thể khóa bằng ổ khóa
khi máy cắt được rút ra.
If the withdrawable part is moved from the service position into the test/disconnected
position, the fixed contacts located in the connection block in busbar compartment C
and cable connection compartment D are automatically covered by metal plates which
will be interlocked mechanically or can be locked by a padlock when the withdrawable
part is moved away.

View Into Circuit Breaker Compartment

Circuit Breaker Compartment

Withdrawable Part Removed,Hinge Shutter Opened
1 . shutter

1. Busbar Side Shutter

2. Spout

2. Operating Hole of Earthing Switch

3. Contact Pin

3. Cable Side Shutter
4. Locked Position of Truck
5. Left Guide Rail
6. Right Guide Rail
7. Earthing Device
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CÁC KHOANG TỦ
Compartment
Khoang thanh cái - Busbar Compartment:
Busbars được dùng để kết nối các tủ với nhau, và được đỡ bởi các sứ xuyên. Thanh
cái dẫn điện được là bằng đồng nguyên chất, dùng một thanh hoặc chập đôi tùy thuộc
vào dòng điện lớn hay nhỏ. Việc kết nối với các dây dẫn đầu ra bằng phẳng được tạo
ra mà không cần bất kỳ kẹp nối đặc biệt nào. Các thanh dẫn và đầu thanh dẫn được
phủ bằng tay áo bọc lại. Các kết nối bu lông trong hệ thống thanh cái thường được
bao phủ bởi các lớp bọc cách điện.
Busbars are laid in sections from panel to panel, and are held in place by the tee-off
conductors and by busbar bushings. The conductor material used is Cooper cross
section, in either single or double configuration depending on the current rating. The
connection to the flat tee-off conductors is made without any special connecting
clamps. The busbars and tee-off conductors are covered with shrink-on sleeves. The
bolt connections in the busbar system are normally covered by insulating covers. In
conjunction with bushings, panel by panel partitioning is realised.

1. Busbar Sleeve
2. Rectangle Busbar
3. Insolated Cover
4. Vulcanized Branch Busbar
5. Fixed Contact box

VD4 Circuit breaker
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HD4 Circuit breaker

CÁC KHOANG TỦ
Compartment
Khoang cáp - Cable Compartment:
Các máy biến dòng điện và dao nối đất (với các cơ chế vận hành bằng tay) được đặt
tại đây. Có thể lắp đặt thiết bị chống sét. Nhiều cáp nguồn song song cũng có thể được
lắp mà không gặp khó khăn. Đầu cáp bịt kín có thể được lắp trong các điều kiện đặc
biệt thuận lợi. Một tấm tháo rời cho các tuyến cáp nằm trong khu vực đầu vào cáp.
Current transformers and an earthing switch (with manual operating mechanisms) are
located here. Installation of surge arrestor is possible. Multiple parallel power cables
can also be entered without difficulty. The cable sealing ends can be fitted in particularly favourable conditions. A removeable plate for cable glands is located in the cable
entry area.
Dao tiếp địa có thể thiết kế với dòng cắt lên đến 62,5kA
The earthing switch is designed with a making capacity up to 62.5 kA
Khoang nhị thứ - Low Voltage Compartment:
Khoang điều khiển, cùng với cửa trước của nó, chứa các thiết bị phụ của bảng điều
khiển thiết bị chuyển mạch cần thiết cho ứng dụng cụ thể.
The low voltage compartment, together with its front door, accommodates the secondary equipment of the switchgear panel required for the particular application.
Dây điều khiển trong khu vực khoang điều khiển thiết bị chuyển mạch được dẫn qua
các ống dẫn có kích thước rộng và được bảo vệ bằng kim loại. Phía bên trái được dành
riêng cho các dây điều khiển vào và ra, và hệ thống dây điện bên trong trong khoang
điều khiển nằm ở phía bên tay phải.
The control wiring in the switchgear panel area is led through generously dimensioned
and metal covered ducts. The left hand duct is reserved for the incoming and outgoing
control wires, and the internal wiring in the panel is located on the right hand side.

Cable Compartment

View of Low Voltage Compartment

1. Earthing Switch Fixed Contact
2. Insulated Separating Plate
3. Cable Conneting Copper
4. Current Transformer
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MV24 - Gsec
MV24-Gsec là tủ điện trung áp với vỏ kim loại, thích hợp cho việc lắp đặt trong nhà.
Phân khoang kim loại tách riêng các ngăn với nhau và các bộ phận mang điện được
cách điện bằng không khí. Vì tủ là loại mô-đun, nên việc lựa chọn các thành phần theo
yêu cầu của bất kỳ ứng dụng nào trở nên đơn giản.
Tất cả các thao tác cài đặt, vận hành và bảo trì có thể được thực hiện từ phía trước
của thiết bị. Tủ điện và dao nối đất được vận hành từ phía trước khi cửa đóng.

MV24-Gsec is medium voltage switchgear with a metal enclosure, suitable for indoor
installations. Metal partitions segregate the compartments from each other and the
live parts are air-insulated. Since the switchgear is highly modular type, this make
simple selection of components required by any application. The functional units of the
switchgear are guaranteed arc proof in accordance with the IEC 62271-200 Standards.
All the installation, operation and maintenance operations can be carried out from the
front of the unit. The switchgear and the earthing switches are operated from the front
with the door closed. The switchgear can be back to wall installed.
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MV24 - Gsec
Design features
MV24-Gsec
Rated voltage
Rated current
Short current
Height(H)
Width(W)
Depth(D)
Weight

kV
A
kA
mm
mm
mm
kg

24
Upto 3150
Upto 40
2350 +- 5%
800; 1000
1800; 2000
650~2000

MV24-Gsec Air-insulated Metal-clad Enclosed Switchgear, Section View.

A.Busbar Compartment
B.Circuit Breaker Compartment
C.Cable Compartment
D.Low Voltage Compartment

MV24-Gsec Air-insulated Metal-clad Enclosed Switchgear, Section View.
Mỗi tủ bao gồm bốn khoang:
Khoang thanh cái A, khoang máy cắt B, khoang cáp C, khoang điều khiển D - nơi tất
cả các dụng cụ phụ được đặt.
Tất cả các khoang có thể tiếp cận từ phía trước và các hoạt động bảo dưỡng có thể
được thực hiện một cách chính xác với thiết bị chuyển mạch được lắp đặt cách tường.
Các khoang được tách biệt với nhau bởi các chi tiết khoang phân khoang.
Each switchgear unit consists of four power compartments:
circuit-breaker B, busbars A and cables C, each unit is fitted with a low voltage compartment D, where all the auxiliary instruments are housed.
All the compartments are accessible from the front and maintenance operations can
correctly carried out with the switchgear installed up against a wall.
The compartments are segregated from each other by metallic partitions.
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MV24 - Gsec
Design features
Khoang máy cắt B - Circuit Breaker Compartment B:
Khoang máy cắt B được trang bị các thanh
dẫn hướng cần thiết chứa bộ phận kéo rút,
có thể di chuyển giữa vị trí dịch vụ và vị trí
kiểm tra / ngắt kết nối.
Nếu bộ phận kéo rút được di chuyển từ vị
trí dịch vụ vào vị trí kiểm tra / ngắt kết nối,
các kết nối cố định nằm trong khối kết nối
trong ngăn chứa busbar và khoang kết nối
cáp D sẽ được tự động bao phủ bởi các
tấm kim loại được gắn vào máy móc hoặc
có thể bị khóa bởi ổ khóa khi chuyển ra xa.
Trong vị trí kiểm tra / ngắt kết nối, phần có
thể rút được vẫn nằm trong bảng điều
khiển với cánh cửa đóng lại.
The circuit breaker compartment B is fitted
with the necessary guide rails accommodates the withdrawable part, which can be
moved between the service position and
the test/disconnetcted position.
If the withdrawable part is moved from the
service position into the test/disconnected
position, the fixed contacts located in the
connection block in busbar compartment C
and cable connection compartment D are
automatically covered by metal plates
which will be interlocked mechanically or
can be locked by a padlock when the withdrawable part is moved away. In the test/disconnected position, the withdrawable
part is still completely inside the panel with
the door closed.

Circuit Breker Compartment

Busbar Compartment
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MV24 - Gsec
Design features
Khoang thanh cái A - Busbar Compartment A:
Thanh cái chính được làm bằng thanh cái đơn vị
riêng lẻ để được lắp ráp và kết nối với nhau và
được giữ chặt bằng thanh cái nhánh (vòi) và bộ
phận cách điện hỗ trợ thanh cái chính. Busbar
chính và interbus là thanh đồng hình chữ nhật
và thanh cái chập đôi được sử dụng cho tải
dòng lớn. Bulông được sử dụng để kết nối
thanh cái nhánh với vòi và thanh cái chính. Đối
với yêu cầu đặc biệt, thanh cái có thể được bọc
bằng tay áo co nhiệt hoặc lớp cách nhiệt được
làm đặc biệt. Bộ cách điện phân vùng được sử
dụng trên thanh cái của khoang lân cận để duy
trì một bộ đệm khí giữa các thanh dẫn được kết
nối trong trường hợp có trục trặc do lỗi để ngăn
chặn thanh cái bị tan chảy. Bộ cách điện phân
vùng có thể hạn chế hiệu quả lỗi trong ngăn và
ngăn không cho lỗi lan sang các ngăn khác.
The main busbar is made by individual unit
busbar to be assembled and connected each
other and it is secured by branch busbar (spout)
and main busbar support insulators. The main
busbar and interbus are rectangular section
copper row and two rows of busbar assembly
are used for high current load. The bolt is used
to connect branch busbar with the spout and
main busbar. For special requirement, the
busbar could be covered by thermal shrinkable
sleeve or special made insulation cover. The
partition insulator is used on the busbar of
neighbor compartment to maintain an air buffer
between the connected busbars in case of fault
arcing to prevent busbar from melting through.
The partition insulator can effectively restrict the
fault within the compartment and prevent the
fault from spreading to other compartments.
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Cable Compartment

Low Voltage Compartment D

MV24 - Gsec
Design features
Khoang cáp C - Cable Compartment C:
Với loại tủ khoang máy cắt ở giữa, khoang cáp có không gian rộng lớn. Biến dòng điện
được gắn phía sau của khoang, nối đất chuyển đổi được gắn ở giữa ngăn và chống sét
được gắn trên dưới cùng của khoang. Sau khi máy cắt đựa kéo ra ngoài, công nhân có
thể thực hiện lắp đặt và bảo trì bên trong từ phía trước của tủ. Đối với dây dẫn kết nối
cáp bên trong khoang cáp, mỗi pha có thể nối song song 1 đến 3 dây cáp và nếu cần
thiết, mỗi pha có thể song song nối 6 dây cáp. Tấm đáy ngăn có khe và nó là tấm đáy
phi từ tính có thể tháo rời cho công việc đấu cáp thuận tiện.
With the center located arrangement of the switchgear, the cable compartment has big
space. Current transformer is mounted on the back wall of the compartment,earthing
switch is mounted at the middle of the compartment and the arrestor is mounted on the
back bottom of the compartment. After the withdrawable part and withdrawable horizontal partition are moved away, worker can undertake internal erection and maintenance
from the front of the cubicle. For the cable connecting conductors inside the cable compartment, each phase can parallel connect 1 to 3 cables and if necessary, each phase
can parallel connect 6 cables. The compartment bottom plate has slots and it is a
removable non-metal bottom plate or metal bottom plate without magnetic conductance
for a convenient cable work.
Low Voltage Compartment D - Khoang nhị thứ:
Bộ phận điều khiển rơ le, dụng cụ, chỉ báo sạc hoặc bất kỳ thiết bị phụ đặc biệt nào đều
sẽ lắp bên trong ngăn điện áp thấp, Bộ điều khiển được đặt bên trong khoang có đủ
không gian và nắp kim loại sao cho có thể tách biệt với ngăn điện áp cao. Mương bên
trái là cho các bộ cấp nguồn điều khiển vào và ra trong khi mương bên phải là dây nối
bên trong của tủ. Để thuận tiện cho việc xây dựng, trên tấm đỉnh của khoang nhị thứ,
có các lỗ nhỏ để luồn dây đi qua và tấm che trên cùng của khoang có thể lật nắp để lắp
đặt.
The relay protection element, instrument, charge indicator or any special secondary
device can be mounted inside the low voltage compartment The control feeder is laid
inside the raceway with sufficient space and metal cover so that the secondary wiring
could be segregated from high voltage compartment. The left side raceway is for incoming and outgoing control feeders while the right side raceway is for internal wiring of the
switchgear itself. For convenience in construction, on the top plate of the low voltage
compartment, there are small holes for passing secondary busbar and the top cover
plate of the compartment can turn over for erection of small second- ary busbar.
Dây điều khiển đi từ khoang nhị thứ đến khoang cáp được đi trong ống bọc kim loại.
The wire connect from LV compartment to cable compartment is use tube with mentalcover.
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MV12 - Gsec
MV12-Gsec
Rated voltage
Rated current
Short current
Height(H)
Width(W)
Depth(D)
Weight

kV
A
kA
mm
mm
mm
kg

7,2; 12
Upto 4000
Upto 50
2350
800; 1000
1600; 1800
450~1850

Tủ máy cắt MV12-Gsec có thiết kế tương tự như tủ MV24-gsec
MV12-Gsec have designed as the same MV24-Gsec
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Tủ máy cắt xe đẩy
Incoming/outgoing Circuit Breaker cubicle

MV36-Gsec; MV24-Gsec; Thiết bị MV12-Gsec, với máy cắt hoặc contactor, được sử
dụng để điều khiển và bảo vệ đường dây, máy biến áp, các hệ thống tụ bù công suất,
các hệ thống chuyển mạch, vv ..., nơi đòi hỏi sự liên tục cung cấp điện, mức độ an toàn
và chất lượng điện năng cao.
The MV36-Gsec; MV24-Gsec; MV12-Gsec unit, with withdrawable circuit-breaker or
contactor, is used for control and protection of line, transformers, power factor correction banks, switching systems, etc,..., whereservice continuity, high safety levels and
high electrical characteristics are major requirements.

Tủ máy cắt xe đẩy có sơ đồ một sợi điển hình như sau:
Withdrawable Circuit Breaker cubicle have single line as follow:

The main specification:
Panel width

Weight

(Chiều rộng tủ)

(Trọng lượng)

mm

Un

Ir

Ik

IkAp

kg

kV

A

kA

kA

1200; 1400

950 - 2400

40,5

630A - 2500A

Up to 31,5

Up to 80

800; 1000

650 - 2000

24

630A - 3150A

Up to 40

Up to 80

650; 800; 1000

450 - 1850

12

630A - 4000A

Up to 50

Up to 120
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Tủ đo lường
Metering cubicle
Tủ được dùng trong các ứng dụng trung thế, nơi cần có yêu cầu lắp máy biến điện áp.
Các cấu hình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của những khách hàng khó tính nhất. Việc
tiếp cận và lắp đặt máy biến áp là đơn giản và an toàn, thiết bị được trang bị một cánh
cửa lớn cho phép truy cập từ phía trước. Cơ cấu an toàn và / hoặc khóa móc an toàn
có thể được cung cấp trên cửa.
The unit is used in medium voltage applications where a dedicated panel is required for
the instrument transformer. The configurations indicated fully satisfy the requirements
of the most demanding customers. Access to and mounting the instrument transformers
is simple and safe, and the unit is fitted with a large door which allows access from the
front. Safety seals and/or padlocks can be provided on the door.
Các máy biến áp được gắn riêng trên các ray trượt, hoặc được cố định trên các thanh
dẫn định vị trên các tấm Panel.
The instrument transformers are mounted individually on sliding plates, which are fixed
onto guides positioned on the walls.

The main specification:

24

Panel width

Weight

(Chiều rộng tủ)

(Trọng lượng)

mm

Un

Ir

Ik

IkAp

kg

kV

A

kA

kA

1200; 1400

1650

40,5

800; 1000

1450

24

650; 800

1150

12

Tủ dao cắm
Bus tie panels
Tủ dao cắm dùng để kết nối và cách ly các dãy tủ với nhau, bình thường các dãy tủ làm
việc độc lập thì dao cắm nằm ở vị trí TEST, khi cần làm việc song song hoặc liên lạc
giữa hai hay nhiều dãy thì Dao cắm được quay vào vị trí Service làm việc.
Bus-tie panels are used to connect and isolate the series of cabinets. Normally the
workstations are independent, the bus-tie are placed in the TEST position, when working in parallel or communicating between two or more rows, the bus-tie the plug is rotated to the work location.
Khi khoạt động, tủ dao cắm được liên động điện với tủ máy cắt liên lạc đảm bảo hoạt
động an toàn, tủ dao cắm có thể chế tạo đến dòng điện lớn tương ứng với dòng điện
của Tủ máy cắt tổng.
When in operation, the bus-tie are electrically connected to the switchgear cabinets to
ensure safe operation. The bus-tie can be made to the electrical currents corresponding
to the currents of the total cutting cabinet.

Tủ dao cắm xe đẩy có sơ đồ một sợi điển hình như sau:
WWithdrawable bus-tie cubicle have single line as follow:

The main specification:
Panel width

Weight

(Chiều rộng tủ)

(Trọng lượng)

mm

Un

Ir

Ik

IkAp

kg

kV

A

kA

kA

1200; 1400

1750

40,5

630A - 2500A

Up to 31,5

Up to 80

800; 1000

1550

24

630A - 3150A

Up to 40

Up to 80

650; 800; 1000

1350

12

630A - 4000A

Up to 50

Up to 120
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Tủ cho MBA tự dùng
Auxiliary for transformer
Đối với tất cả các trạm điện cao thế đều có hệ thống điện hạ thế điều khiển kèm theo
và hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ vận hành, do đó cần có máy biến áp biến đổi điện
áp xuống 220/380VAC, máy biến áp này gọi là máy biến áp tự dùng; tủ tự dùng được
cấp điện cho máy biến áp tự dùng.
For all high-voltage power stations, there is a low-voltage control system attached and
a system of infrastructure in service of operation. Therefore, it is necessary to have a
voltage transformer of 220 / 380VAC, transformers This is called self-service transformer; Self-powered cabinets are supplied to selfservice transformers.
Tủ tự dùng có thể dùng máy cắt hoặc cầu dao phụ tải tùy theo yêu cầu của dự án, dòng
điện có thể đến 630A.
Self-service cabinets can be used for cutters or load-side circuit breakers depending on
the requirements of the project, the current can be up to 630A.

The main specification:
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Panel width

Weight

(Chiều rộng tủ)

(Trọng lượng)

mm

Un

Ir

Ik

IkAp

kg

kV

A

kA

kA

1200; 1400

1450

40,5

200A - 630A

Up to 31,5

Up to 80

800; 1000

1250

24

200A - 630A

Up to 40

Up to 80

650; 800

1050

12

200A - 630A

Up to 50

Up to 120

Tủ thanh cái
Direct busbar
Để nối cáp trực tiếp vào dàn thanh cái chúng ta sử dụng loại Tủ này, cũng có thể sử
dụng như Tủ kết nối thanh cái. Cánh cửa tủ bên dưới phía trước được cố định và chỉ có
thể mở bằng dụng cụ chuyên dụng. Cánh cửa có khoét lỗ cửa sổ để tiện việc quan sát.
To connect cables directly to the busbars, a direct riser unit is available. The lower front
door is fixed and can only beopened with a tool.The door has a window for inspection.
Dao tiếp địa và bộ chỉ thị báo điện áp có thể được lắp đặt, có thể được sử dụng để tiếp
địa thanh cái hoặc cáp đầu vào. Tủ có thể lắp biến dòng, biến điện áp.
The earthing switch with full making capacity and Voltage indicator can be installed, It
can be used for earthing the switchgear busbars or the incoming line cable.The panel
can also be fitted with current transformers, combi sensors or voltage transformers.
Dạng Tủ này Có thể dùng cho đo lường (điện áp) – không cần đầu cáp và tiếp địa thanh
cái.
The unit is also available in the version without cable output for measurements (voltage)
and busbar earthing.

The main specification:
Panel width

Weight

(Chiều rộng tủ)

(Trọng lượng)

mm

Un

Ir

Ik

IkAp

kg

kV

A

kA

kA

750; 1200; 1400

850

40,5

630A - 2500A

Up to 31,5

Up to 80

500; 800; 1000

550

24

630A - 3150A

Up to 40

Up to 80

800; 1000

350

12

630A - 4000A

Up to 50

Up to 120
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Các thiết bị chính
Main components
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MÁY CẮT
Circuit breaker
Máy cắt chân không - VD4 circuit-breaker:
Máy cắt VD4 sử dụng bình chân không để dập tắt hồ quang điện và làm môi trường
cách điện.
Nhờ các tính chất đặc biệt của môi trường chân không và kỹ thuật dập hồ quang được
sử dụng, hồ quang được dập tắt và không có quá điện áp. Phục hồi các tính chất điện
môi sau khi dập hồ quang là cực kỳ nhanh chóng.
Máy cắt VD4 được sử dụng để bảo vệ đường cáp, đường dây trên không, động cơ,
máy biến thế, máy điều hòa và các dàn tụ bù.
The VD4 medium voltage circuit-breaker interrupters use vacuum to extinguish the
electric arc and as the insulating medium.
Thanks to the unequalled properties of vacuum and the breaking technique used, current interruption takes place without arc chopping and without overvoltages. Restoration of the dielectric properties following interruption is extremely rapid.
The VD4 circuit-breakers are used for protection of cables, overhead lines, motors,
transformers, enerators and capacitor banks.
Apparatus-operator interface
Phần phía trước của máy cắt cung cấp
giao diện người dùng (The front part of
the circuit-breaker provides the user
interface), bao gồm các thiết bị (It features the following equipment ):
• Nút ấn đóng (ON pushbutton).
• Nút ấn mở (OFF pushbutton ).
• Bộ đếm số lần hoạt động
(Operation counter).
• Chỉ thị trạng thái máy cắt đóng - mở
(Indicator of the circuit-breaker open and
closed state)
• Trạng thái lò xo
(Indicator of the charged or discharged
state of the operating mechanism
springs)
• Cần sạc lò xo bằng tay
(Manual charging device for the operating mechanism springs).
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MÁY CẮT
Circuit breaker
VD4-40.5 Withdrawable Vacuum Circuit Breaker Technical Parameters
No.

Item

Unit

Parameters

1

Rated Voltage

kV

7,2-12

24

40.5

2

Rated Frequency

hZ

50/60

50/60

50/60

kV

28

50

95

75

125

185

630,

630,

1250,1600,

1250,1600,

2000, 2500,

2000, 2500;

3150, 4000

3150

16, 20, 25,

16, 20, 25,

16, 20, 25,

31.5, 40, 50

31.5, 40

31.5

1 min power frequency
withstand voltage(Valid)
Rated
3

4

Insulation Level

Lightening impulse
withstand voltage(Peak)

Rated Current

A

630,
1250,1600,
2000, 2500

5

Rated Short Circuit Breaking Current (4s)

kA

6

Rated Short Circuit Making Current (Peak)

kA

40, 50, 63, 80 40, 50, 63, 80 40, 50, 63, 80

7

Rated Peak Withstand Current

kA

40, 50, 63, 80 40, 50, 63, 80 40, 50, 63, 80

8

Rated Operat-ing Sequence

9

Closing Time

10

Opening Time

30

O-0.3s-CO-

O-0.3s-CO-

O-0.3s-CO-

180s-CO

180s-CO

180s-CO

ms

55~67

55~67

55~67

ms

33~45

33~45

33~45

MÁY CẮT
Circuit breaker
Máy cắt khí SF6 - HD4 circuit-breaker
Máy cắt HD4 sử dụng khí sulphurhexafluoride (SF6) để dập tắt hồ quang điện và làm
môi trường cách điện. Nhờ các đặc tính tuyệt vời của khí SF6, sự gián đoạn của các
dòng điện diễn ra mà không cần cắt vòng cung và quá áp. Không có hiện tượng hồi
phục sau khi dập và các tính chất điện môi sau khi dập được thu hồi cực kỳ nhanh
chóng.
Máy cắt khí SF6 ứng dụng cho tất cả các hệ thống phân phối điện. Chúng được đặc
biệt khuyến khích sử dụng trên các tụ điện, động cơ, máy biến áp cách nhiệt trong dầu
và trong các thiết bị mà các thành phần đặc biệt nhạy cảm với ứng suất điện và động
được lắp đặt (ví dụ, cáp hoặc máy biến thế).
The HD4 medium voltage circuit-breakers use sulphurhexafluoride gas (SF6) to extinguish the electric arc and as the insulating medium. Thanks to the excellent properties
of SF6 gas, interruption of the currents takes place without arc chopping and overvoltages. There is no restriking phenomenon after interruption and the dielectric properties
following interruption are recovered extremely rapidly.
Gas circuit-breakers are available for all electric power distribution applications. They
are particularly recommended for use on capacitor banks, motors, transformers insulated in oil and in installations where components which are particularly sensitive to
dielectric and dynamic stresses are installed (for example, old cables or transformers).
Apparatus-operator interface
The front panel of the circuit-breaker provides
the userinterface. It features the following
equipment:
• ON pushbutton.
• OFF pushbutton.
• operation counter
• indicator of the circuit-breaker open and
closed state
• indicator of the charged and discharged state
of the operating mechanism springs
• manual charging device for the operating
mechanism springs
• LED gas pressure indicator (optional)
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MÁY CẮT
Circuit breaker
Bảng thông số máy cắt SF6 - HD4-40.5
HD4-40.5 Withdrawable SF6 Circuit Breaker Technical Parameters
No.

Item

Unit

Parameters

1

Rated Voltage

kV

7,2-12

24

40.5

2

Rated Frequency

hZ

50/60

50/60

50/60

kV

28

50

95

75

125

185

630,

630,

1250,1600,

1250,1600,

2000, 2500,

2000, 2500;

3150, 4000

3150

16, 20, 25,

16, 20, 25,

16, 20, 25,

31.5, 40, 50

31.5, 40

31.5

1 min power frequency
withstand voltage(Valid)
Rated
3

4

Insulation Level

Lightening impulse
withstand voltage(Peak)

Rated Current

A

630,
1250,1600,
2000, 2500

5

Rated Short Circuit Breaking Current (4s)

kA

6

Rated Short Circuit Making Current (Peak)

kA

40, 50, 63, 80 40, 50, 63, 80 40, 50, 63, 80

7

Rated Peak Withstand Current

kA

40, 50, 63, 80 40, 50, 63, 80 40, 50, 63, 80

8

Rated Operat-ing Sequence

9

Closing Time

10

Opening Time
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O-0.3s-CO-

O-0.3s-CO-

O-0.3s-CO-

180s-CO

180s-CO

180s-CO

ms

55~67

55~67

55~67

ms

33~45

33~45

33~45

CẦU GIAO PHỤ TẢI
Load Switch - disconnector
Gsec-T2F and NALF switch-disconnector
Cầu dao phụ tải có hai loại Gsec-T2F SF6 hoặc loại
không khí NALF của hãng ABB, thông số kỹ thuật đến
24kV 630A 25kA/s.
Two type Gsec-T2F SF6 or the NALF air of the ABB,
specifications up to 24kV 630A 25kA/s.
Cầu dao phụ tải được dùng trong các tủ cấp cho máy
biến áp tự dùng và được bảo vệ bằng ống chì, dòng
điện định mức của ống chì phụ thuộc vào công suất
máy biến áp sử dụng.
Load switch disconnector are used in self-service
transformers and protected by HRC fuse, the rated
current of the fuse is dependent on the power used by
the transformer.
Cầu dao phụ tải được điều khiển giống như dao tiếp
địa, được thực hiện thủ công từ bảng mặt trước của
tủ. Vị trí của cả hai mục của thiết bị có thể được nhìn
thấy trực tiếp từ phía trước của thiết bị chuyển mạch
thông qua một cửa sổ kiểm tra.
Load switch-disconnector control, like that of the
earthing switch, is carried out manually from the
switchgear front of the panel. The position of both
items of apparatus can be seen directly from the front
of the switchgear through an inspection window.
Electrical characteristics
Rated voltage

kV

12

24

Rated power frequency withstand voltage

kV

28

50

Rated lightning impulse withstand voltage

kV

75

125

Rated frequency

kV

50

50

Rated short-time withstand current

kV

25

20; 25
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DAO TIẾP ĐỊA
Earthing Switch
Dao nối đất được sản xuất bởi công ty ABB, Green power hoặc ACIT, được trang bị cơ
chế vận hành bằng tay, và có khả năng chịu dòng ngắn mạch.
Dao tiếp địa có chỉ báo vị trí mở và đóng, thao tác vận hành bằng tay. Cơ chế khóa liên
động cơ học có thể được lắp đặt trên trục tuyền động, khóa liên động với máy cắt, hoặc
có thể lắp đặt cuộn hút liên động điện, sau đó thực hiện khóa liên động điện.
Dao tiếp địa có lắp tiếp điểm phụ, và nó có thể cung cấp tín hiệu để báo trạng thái mở
và đóng tiếp đất.
Quick earthing swtich is manufactured by ABB company, Green power company or by
ACIT, it is fitted manual operating mechanism,and have the ability of making short
circuit.
Earthing switch contains indicator of opening and closing position.The Operating mechanism is operated manually. Mechanical interlock mechanism can be installed on the
rod of operating mechanism, interlocking with circuit breaker truck, or the interlock electromagnet can be installed, then implement the electrical interlock.
Earthing switch contains auxiliary contact,and it can supply the signal for opening and
closing state of earthing switch

Earthing Switch Technical Parameters
No.

Unit

Parameters

1

Rated Voltage

kV

12

24

40.5

2

Center Distance Between Phases

kV

150; 210

210; 275

280; 350

3

Rated Short Time Withstand Current

kA/s

...50/4

31.5/4

31.5/4

kA

...120

80

80

V

48 - 220

48 - 220

48 - 220

VAC/DC

VAC/DC

VAC/DC

4

5
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Item

Rated Short CircuitMaking Capacity
(peak)
Power Voltage Of Interlock
Electromagnet

BIẾN DÒNG VÀ BIẾN ÁP
Current Transformer and Voltage Transformer
Biến dòng điện và biến áp điện áp hiện tại được mua từ các công ty là đối tác của ACIT
như là: ABB, DALIAN, ESITAS, EMIC, ... và ACIT có thể đảm bảo các sản phầm này có
đặc tính kỹ thuật phù hợp với tủ và đáp ứng các yêu cầu của các khách hàng khác
nhau.
The current transformer and voltage transformer are both purchased from the companies which are acknowledged by ACIT as: ABB, Dalian, ESITAS, EMIC,... and ACIT can
ensure they are unitized with the technical characteristic of switchgear, and satisfy
requirements of different clients.
Thời gian chịu đựng ngắn mạch và dòng đỉnh chịu được của biến dòng điện sẽ phụ
thuộc vào tỉ số biến đổi của biến dòng điện khi đặt hàng.
The short time withstand current and peak withstand current of current transformer
should be acknowledged according to the variable ratio value of current when ordering
the goods.

Current Transformer Technical Parameters
No.

Item

Unit

Parameters

1

Rated Voltage

kV

12

24

40.5

2

Power Frequency Withstand

kV

28

50

95

3

Lighten Impulse Withstand(Peak)

kV

75

125

185

4

Rated Primary Current

A

50-4000

50-3150

50-2500

4

Rated Secondary Current

A

1, 5

1, 5

1, 5

4

Precision Degree

0.2,0.5,1.0

0.2,0.5,1.0,3.0

0.2,0.5,1.0,3.0

5P10, 5P20

5P10, 5P20

5P10, 5P20

4

Rated Capacity

VA

5-30

5-30

5-30

4

Rated Short Time Withstand

kA

...50

25, 31.5

25, 31.5

4

Rated Peak Withstand Current

kA

...120

63, 80

63, 80
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THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG DẠNG CẢM ỨNG
Current sensor
Biến dòng cảm ứng dựa trên nguyên lý cuộn dây Rogowski. Rogowski Coil hoạt động
theo cách tương tự như máy biến dòng điện thông thường (CT). Sự khác biệt chính
giữa cuộn dây Rogowski và CT là cuộn dây cuộn Rogowski được quấn trên một lõi
không từ tính, thay vì trên một sắt cốt lõi. Kết quả là, Rogowski Cuộn dây là tuyến tính
vì lõi phi từ tính không thể bão hòa. Rogowski Cuộn dây tạo ra điện áp đầu ra (Us) là
một đạo hàm thời gian của dòng chính (Ip) đo được.
The current sensor is based on Rogowski Coil principle. Rogowski Coil work in the
same manner as conventional ironcore current transformers (CTs). The main difference
between Rogowski Coils and CTs is that Rogowski Coil windings are wound over a
non-magnetic core, instead of over an iron core. As a result, Rogowski Coils are linear
since the nonmagnetic core cannot saturate. Rogowski Coils produce output voltage
(US) that is a scaled time derivative of the measured primary current (IP).

us (t) = √2Ip Mωcos(ωt)

Điện áp đầu ra là pha dịch chuyển 90 ° từ dạng sóng chính.
Output voltage is phase shifted of 90° from the primary current waveform
Vì vậy, đối với thông tin về tín hiệu dòng điện đo được, có thể sử dụng các vôn kế có
trở kháng đầu vào cao. Tuy nhiên, để chính xác hơn trong điều kiện dòng điện thoáng
qua, thông số của các thành phần có tần số khác nhau hoặc biên dạng sóng hiện tại
xuất hiện trong mạng lưới điện yêu cầu tích hợp tín hiệu điện áp đi ra khỏi cuộn
Rogowski. Chức năng này đã có sẵn bên trong các Rơle IED do ABB cung cấp, vì vậy
đo lường chính xác dòng điện chạy qua.
Therefore, for simple and rough information about the measured current signal, it is
possible to use voltmeters with high input impedance. Nevertheless, more exact and
precise information under transient conditions, content of different frequency components or current waveform distortions that appears in electric power network requires
integration of voltage signal comming out of Rogowski Coil. This functionality is already
available inside of IEDs provided by ABB, so very precise measurement of the primary
current is available.
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THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG DẠNG CẢM ỨNG
Current sensor
Điện áp đầu ra của cuộn dây Rogowski tuyến tính phụ thuộc vào tần số, do đó giá trị
đánh giá của điện áp đầu ra là 150mV ở 50Hz và 180mV ở 60Hz. Khi tần số định mức
được đặt trong rơle IED, cảm biến cung cấp thông tin chính xác về tín hiệu chính đo
được ngay cả đối với các sóng hài khác nhau (không có tổn thất trễ và không bão hòa)
và do đó hiệu suất chính xác cho tất cả các chức năng bảo vệ được đảm bảo. Về lý
thuyết, đáp ứng của đầu ra cuộn Rogowski là tuyến tính trong phạm vi động không giới
hạn của dòng chính được đo. Các ràng buộc trong việc sử dụng chúng bắt nguồn từ
các giới hạn khác, ví dụ: kích thước ứng dụng, cố định vv Chỉ có một cuộn dây duy nhất
đủ để bao phủ toàn bộ phạm vi dòng chính cần thiết, ví dụ: Loại cảm biến KEVCD chứa
một dây dẫn chính và do thực tế này, chỉ cần hai loại để bao phủ phạm vi chính hiện tại
từ 0 đến 3200A.
Chúng phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-8.
Output voltage of Rogowski Coil linearly depends on frequency, therefore rated value
of output voltage is 150mV at 50Hz and 180mV at 60Hz. Once the rated frequency is
set in the IED, sensor provides precise information about the measured primary current
signal even for different harmonics (no hysteresis losses and no saturation applies) and
thus correct performance for all protection functions is assured. In theory, response of
Rogowski coil output is linear in unlimited dynamic range of the measured primary current. Constraints in their use originates from other limitations, e.g. application size, fixations etc. Only single coil is sufficient to cover whole range of primary currents needed,
e.g. KEVCD sensor type contains a primary conductor and due to this fact just two
types are needed to cover the primary current range from 0 to 3200A.
They conform to the IEC 60044-8 standard.

37

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG DẠNG CẢM ỨNG
Current sensor
Voltage sensor
Cảm biến điện áp được dựa trên nguyên tắc chia điện áp điện trở. Nó bao gồm 2 yếu
tố điện trở phân chia tín hiệu đầu vào đến mức có thể kết nối với một thiết bị đo LV tiêu
chuẩn.
Sự khác biệt chính giữa bộ chia điện áp điện trở và máy biến áp điện áp thông thường
(VT) là nguyên tắc làm việc của chúng. Trong trường hợp VT, điện áp được tạo ra trong
cuộn dây. Trong trường hợp bộ chia điện áp, điện áp được chia đơn giản trong mối
quan hệ với điện trở của các phần tử điện trở do đó không có cảm ứng xảy ra.
The voltage sensor is based on a principle of resistive voltage divider. It consists of 2
resistive elements which divide the input signal to the level that is possible to connect
to a standard LV measuring devices.
The main difference between resistive voltage divider and conventional voltage transformer (VT) is their working principle. In case of VTs, voltage is induced in the winding.
In case of voltage divider, voltage is simply divided in relation to resistances of the resistive elements thus no induction takes place.

Tỷ lệ phân chia tiêu chuẩn được sử dụng trong các cảm biến ABB là 10000/1. Điều này
đảm bảo tín hiệu đầu ra là đủ và an toàn để xử lý tiếp trong dòng rơle IED.
Standard division ratio used in ABB sensors is 10000/1. This assures the output signal
to be sufficient and safe for further processing within IED.
Để biết thông tin về tín hiệu điện áp đo được, có thể sử dụng các vôn kế có trở kháng
đầu vào cao, tuy nhiên, việc sử dụng các ABB IED được khuyến nghị vì kết nối này đã
được kiểm tra và xác minh.
For information about the measured voltage signal, it is possible to use voltmeters with
high input impedance, nevertheless the use of ABB IEDs is recommended as this connection has been tested and verified.
Biến áp cảm ứng sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60044-7.
They conform to the IEC 60044-7 Standards.
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ĐẦU NỐI CÁP
Cable terminations
Trong nhà
Cable termination kit- Raychem Indoor
Đầu cáp trong nhà 10kV, 22kV, 35kV
Indoor terminations for screened paper insulated
(MIND) cables with one metal sheath per phase
10 kV, 22 kV and 35 kV
Nominal voltage
Uo/U (kV)

Cross section
(mm2)

6/10

35
95

-

70
500

12/20

35
70
240

-

50
185
500

20/35

50
120
240

-

95
185
500

Trong nhà
Cable termination kit- Raychem Indoor
Đầu cáp ngoài trời 10kV, 22kV, 35kV
Outdoor terminations for screened pap insulated
(MIND) cables with one metal sheath per phase
10 kV, 22 kV and 35 kV
Nominal voltage
Uo/U (kV)
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Cross section
(mm2)

6/10

35
95

-

70
500

12/20

35
70
240

-

50
185
500

20/35

50
120
240

-

95
185
500

ĐẦU NỐI CÁP
Cable terminations
Cable termination kit-3M
Three Phase/ 3 Pha

6/10(12)kV

Cable termination kit-3M
Single Phase/ 1 Pha

12/20(24)kV

18/30(36)kV

Indoor/ Outdoor

Indoor

Outdoor

Indoor

Outdoor

1 Phase

QTII(X)4S-11

QTII(X)4S-12

QTII(X)6S-12

QTII(X)6S-13

QTII(X)8S-13

3 Phase

QTII(X)4S-31

QTII(X)4S-32

QTII(X)6S-32

QTII(X)6S-33

QTII(X)8S-33

41

CẦU CHÌ
HRC fuse

Thông tin chung
SIBA- Cầu chì trung thế được sử
dụng bảo vệ trạm biến áp đến 40.5 kV
Cầu chì SIBA-HV có thể dung để bảo
vệ:
- Máy biến áp phân phối
- Động cơ
- Giàn tụ
- Máy biến điện áp
- Ngăn lộ cáp
Cầu chì SIBA-MV phù hợp lắp đặt
trong:
- Tủ máy cắt trong nhà, cách điện không
khí và khí
- Máy cắt ngoài trời
- Đường dây trên không
- Điều kiện môi trường khắc nghiệt
- Lắp đặt trong máy cắt cách điện dầu
- Lắp đặt trong máy biến áp phân phối
ngâm dầu
- Tiêu chuẩn: IEC 60282-1, IEC 60 787,
IEC 60644, IEC 60549
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General information
SIBA- MV Fuses are used for the
protection of substation up to 40.5
kV
SIBA-HV fuse-links can be used for
the protection of:
- distribution transformers
- motors
- capacitor banks
- voltage transformers
- cable feeders
SIBA-MV fuse-links are suitable for
the installation in:
- indoor switchgears, air- and gas-insulated
- outdoor switchgear
- overhead lines
- service under severe climatic conditions
- installation in oil-insulated switchgear
- installation inside distribution transformers under oil
- Standards: IEC 60282-1, IEC 60
787, IEC 60644, IEC 60549

CẦU CHÌ
HRC fuse
General information
ABB MV fuse-links are designed to
protect devices in switch-gears and
other equipment (distribution transformers, capacitors, motors) from
thermal and dynamic effects of shortcircuits and overcurrents. Time-current characteristics correspond to
standard IEC 60282
They are suitable for installation in:
• indoor and outdoor switchgear
• gas (SF6)-insulated enclosures
• special service conditions (different
from normal conditions, described in
item 2.1. of standard IEC60282-1
The most significant features of
ABB MV fuses:
• Low temperature rise because of low
power dissipation
• High breaking capacity 50 kA
• Possibility of three different striker
pin forces: 80 N and 120 N (with integrated temperature dependent limiter)
and 50 N.
• Reliable sealing system against
humidity irruption
• Low switching voltages
• Upon a request, fuse links can be
supplied into no-standard dimensions

Thông tin chung
Cầu chì ABB MV được thiết kế bảo vệ
thiết bị trong tủ máy cắt và các thiết bị
khác (máy biến áp phân phối, tụ bù,
động cơ) khỏi ảnh hưởng nhiệt và điện
động của dòng ngắn mạch và quá dòng.
Đặc tính dòng-thời gian tuân theo tiêu
chuẩn IEC 60282
Phù hợp lắp đặt:
• Máy cắt trong nhà và ngoài trời
• thiết bị cách điện SF6.
• điều kiện làm việc đặc biệt (khác biệt
với điều kiện thông thường, mô tả trong
mục 2.1. tieu chuẩn IEC60282-1
Đặc tính ưu việt của cầu chì ABB MV:
• độ tăng nhiệt thấp do hấp thụ năng
lượng thấp
• Dòng cắt ngắn mạch cao 50 kA
• Khả năng chịu ba cấp lực 80 N and
120 N (với bộ giới hạn nhiệt độc lập tích
hợp) và 50 N.
• hệ thống hàn kín tin cậy chống ẩm
thâm nhập
• điện áp đóng cắt thấp
• Cầu chì có thể chế tạo theo kích thước
yêu cầu
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RƠ LE
Relay
Chức năng REF601:
Bảo vệ cáp và ngăn lộ trong hệ thống nối đất cứng
Hệ thống nối đất qua điện trở và trung tính cách ly
Dòng pha được đo qua biến dòng loại cuộn Rogowski
Dòng sự cố chạm đất có thể được tính toán bên trong
hoặc đo thông qua biến dòng
Các chức năng: 50/51, 50N/51N...

REF601

REF601 features:
Cable and feeder protection in solidly earthed
Resistance earthed and isolated neutral networks
Phase currents are measured with current sensors type Rogowski coil
Earth-fault current can be internally calculated or measured with conventional current
transformers
Functions : 50/51, 50N/51N...

Chức năng REF615, 630:

REF615, 630

Bảo vệ quá dòng có hướng/ không có hướng
Bảo vệ chạm đất có hướng và không có hướng
Bảo vệ so lệch từng pha
Giám sát điện áp hệ thống
Đo lường
Khả năng điều khiển máy cắt
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61850
Các chức năng: 50/51, 50N/51N
Các tùy chọn bảo bệ khác: 27, 59, 49 RMS, 66, 79...

REF615, 630 features:
Directional/non-directional overcurrent protection
Directional and non-directional earth-fault protection
Phase-segregated line-diffential protection
System voltage supervision
Measuring
Circuit-breaker control capability
Compliant to IEC 61850
Functions : 50/51, 50N/51N
Optional : 27, 59, 49 RMS, 66, 79...
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RƠ LE
Relay
Chức năng REF610:

REF615

REF610 là rơle bảo vệ thiết kế chủ yếu cho bảo vệ các lộ đầu vào và
đầu ra trong các trạm phân phối trung thế.
REF610 cũng có thể được sử dụng làm bảo vệ dự phòng cho động
cơ, máy biến áp và máy phát, trong công nghiệp cũng như trong lưới
điện lực.
Chức năng: 50/51, 50N/51N, 27, 59, 49 RMS, 66, 79...

REF610 features:
REF610 is a protection relay mainly designed for the protection of incoming and outgoing feeders in MV distribution substations.
REF610 can also be used as back-up protection for motors, transformers and generators, in industrial as well as in utility applications.
Function : 50/51, 50N/51N, 27, 59, 49 RMS, 66, 79...

Chức năng dòng GE:
Bảo vệ quá dòng và chạm đất có khả năng điều chỉnh
thời gian reset
Bảo vệ chạm đất không nhạy với máy biến áp
Bảo vệ quá tải nhiệt RMS
Bảo vệ chạm đất có hướng dùng cho tất cả hệ thống
trung tính nối đất
Chức năng bảo vệ điện áp và tần số
Giao tiếp: Modbus RTU, IEC61850…
Các chức năng chính:
50/51, 50N/51N, 46, 27, 59, 81, 79…

GE RELAY

GE Relays, features:
Overcurrent and earth fault protection with adjustable time reset
Earth fault protection insensitivity to transformer
RMS thermal overload protection
Directional earth fault protection suitable for all earthing systems
Voltage and frequency protection functions
Comunication: Modbus RTU, IEC61850…
Main functions:
50/51, 50N/51N, 46, 49RMS, 27, 59, 81, 79…
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THÔNG TIN LẮP ĐẶT
Installation information
Kích thước nền tảng lắp đặt thiết bị tủ trung thế và kích thước lắp đặt như hiển thị trong bản
vẽ.
The switchgear installation foundation dimension and erection dimension as show in drawings
Đối với việc sắp xếp một dãy, hành lang vận hành 2,5 m là thích hợp ở phía trước thiết bị
đóng cắt trong khi sắp xếp hai dãy, hành lang điều hành là 3 m là thích hợp.
For the arrangement of single array, an operator corridor of 2.5 m is appropriate in front of the
switchgear while for the arrangement of two arrays, an operator corridor of 3 m is appropriate.
Theo yêu cầu dự án cụ thể và ghi chú bản vẽ, di chuyển các tủ đến vị trí cụ thể. Nếu dãy tủ
điện là khá dài (hơn 10 tủ điện), sẽ bắt đầu lắp ráp từ vị trí trung tâm.
According to the specific project requirement and drawing notes, move the switchgears to the
specific position. If the switchgear array is quite long (more than10 sets of switchgear), it
should start assembly from the center position.
Trong quá trình vận chuyển thiết tủ điện, chỉ được phép sử dụng các phương tiện chuyên chở
đặc biệt như xe nâng hoặc xe nâng. Cả con lăn và xà beng đều bị cấm. Không bao giờ cố
gắng đẩy phần kéo rút vào trong tủ và vận chuyển chúng lại với nhau. Chỉ sau khi lắp đặt tủ
điện xong, phần kéo rút được phép đẩy vào khoang.
During transportation of the switchgear, only special transportation vehicles such as hoist or
fork truck is allowed to use. Both roll and crowbar are prohibited. Never attempt to push the
withdrawable part into the com- partment and transport them together. Only after the compartment body is erected well, the withdrawable part is allowed to push into the compartment.
Tháo các bu lông trên cùng của ngăn chứa thanh cái và tháo tấm đậy.
Loose the top cover bolts of the busbar compartment and remove the cover plate.
Tháo các bu lông cố định ở phía trước ngăn chứa thanh cái và tháo phân vùng lắp ráp.
Loose the fixing bolts in the front of the busbar compartment and remove the assembling
partition.
Tháo các bu-lông cố định của vách ngăn nằm ngang bên dưới ngăn máy cắt và tháo phân
vùng ngang.
Loose the fixing bolts of the horizontal draw-out partition under the circuit breaker compartment and remove the horizontal partition.
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THÔNG TIN LẮP ĐẶT
Installation information
Tháo rời và tháo tấm đậy cáp.
Loose and remove the cable cover plate
Tháo tấm che từ mương điều khiển bên trái của mâm cặp và tháo tấm đậy của mương điều
khiển phía trước bên phải theo cùng một cách.
Remove the cover plate from the left side control line raceway of the switchgear and remove
the cover plate of the front right control line raceway in the same way.
Tháo tấm treo và đồ đạc
Remove the suspension plate and fixtures.
Lắp tủ điện trên một nền phẳng và giữ liên kết giữa các tủ trong phạm vi sai số 2 mm theo cả
hướng ngang và dọc.
Erect the switchgear on the foundation one by one and keep the alignment within 2 mm in both
horizontal and vertical directions.

Switchgear

L

12kV

1600, 1800

24kV

1760, 1800, 2000

40.5kV

2600; 2800

Khoang cáp C - Cable Compartment C:
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CÁC CẢNH BÁO TRONG QUÁ TRÌNH BẢO DƯỠNG
Cautions During Maintenance of Switchgear

Ngoài các quy trình bảo trì được cung cấp, người quản lý nên chú ý hơn vào các
khuyến nghị sau đây:
In addition to the related maintenance procedures, the serviceman should pay
more attention on following
recommendations:
Kiểm tra điều kiện máy cắt có thể kéo rút theo hướng dẫn lắp đặt và vận hành của bộ máy cắt
chân không.
Check the withdrawable circuit breaker condition in accordance with the installation and operation instructions of vacuum circuit breaker.
Kiểm tra cơ cấu truyền động cơ khí của máy cắt kéo rút và khóa liên động của nó trong tài
liệu hướng dẫn.
Check the withdrawable circuit breker driving mechanism and its interlock to meet the requirement in the instructions.
Kiểm tra tình trạng tiếp xúc mạch chính, loại bỏ mỡ cũ trên tiếp điểm cố định, kiểm tra tiếp xúc
để xem hư hỏng, kiểm tra lò xo bị biến dạng, và kiểm tra lớp phủ cho quá trình oxy hóa ở nhiệt
độ cao. Khắc phục sự cố ngay lập tức nếu tìm thấy bất kỳ điều kiện bất thường nào.
Check main circuit contact condition, remove old grease on the fixed contact, check contact
for damage, check spring for distortion, and check coating for oxidation under high temperature. Fix the problem immediately if any abnormal condition is found.
Kiểm tra tiếp điểm mạch phụ cho bất kỳ tình trạng bất thường nào và sửa chữa nó nếu cần
thiết.
Check auxiliary circuit contact for any abnormal condition and repair it if necessary.
Kiểm tra từng phần của mạch nối đất, nối đất chính và nối dây giữa các khoang .
Check each part of the earthing circuit for earthing continuity such as earthing contact, main
earthing electrode and wiring between compartments.
Kiểm tra ốc vít trên mỗi chi tiết để tháo ra và lắp chặt lại nếu cần.
Check fasteners on each part for loose and retighten it if necessary.
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VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN
Transportation and Storage
Các sự cố như lật đổ, lộn ngược và rung động phải
bị cấm và luôn giữ tất cả các tủ điện xa lửa.
Toppling over, upside down and strenuous vibration
must be prohibited and always keep the switchgear
far from fire.
Bảo vệ tủ điện khỏi mưa và độ ẩm.
Protect the switchgear from raining and moisture.
Không được phép, không bao giờ cố gắng tháo rời
bộ máy và các bộ phận điện.
Without permission, never attempt to disassemble
the electrical apparatus and parts.
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CÁC LƯU Ý KHI ĐẶT HÀNG
Notice to Order
Số sơ đồ nối dây chính, sơ đồ mạch ứng dụng và sơ cấp, điện áp danh định, dòng định mức,
dòng ngắn mạch định mức, sơ đồ tuần tự của tủ điện và sơ đồ khối của phòng lắp đặt.
Main wiring diagram number, application and primary circuit diagram, rated voltage, rated
current, rated short circuit opening current, marshalling sequence diagram of switchgears and
plot plan of the switch room.
Sơ đồ mạch nhị thứ và sơ đồ bố trí đầu cuối. Nếu khách hàng không có sơ đồ bố trí thiết bị
đầu cuối của mình, thì việc áp dụng các thiết bị đầu cuối của nhà sản xuất sẽ được áp dụng.
Secondary circuit diagram and terminal arrangement diagram. If the customer has no his
terminal arrangement diagram, the manufacturer’s arrangement of terminals shall be applied.

Loại, đặc điểm kỹ thuật và số lượng của các bộ phận và bộ phận
điện chính bên trong các tủ điện.
Type, specification and quantity of main electrical components and
parts inside the switchgear.
Tóm tắt các thiết bị điện.
Summary of electrical equipment.
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Nếu cần có hệ thống thanh cái (thanh cái nối giữa hai dãy tủ hoặc thanh cái giữa tủ điện và
tường), hệ thống này sẽ cung cấp công suất dòng định mức của dàn thanh cái, khoảng thanh
cái và chiều cao cụ thể so với mặt đất.
If the busbar bridge wiring is required (busbar bridge between two arrays of switchgear or the busbar bridge between the switchgear and the wall), it should provide the
rated current capacity of the busbar bridge, span of the busbar bridge and specific
height above the ground.
Mô tả chi tiết được yêu cầu trong đơn đặt hàng nếu các tủ điện được sử dụng trong môi
trường đặc biệt.
A detailed description is required in the purchase order if the switchgear is intended to use in
a special environment.
Mô tả loại và số lượng của bất kỳ bộ phận phụ nào nếu khách hàng cần một số bộ phận khác
hoặc phụ kiện bổ sung.
Description of the kind and quantity of any extra parts if the customer needs some other parts
or additional accessories.
Các yêu cầu đặc biệt khác
Other special requirements
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