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3CElectric luôn chủ động tư vấn giải pháp thiết kế và thi công sản xuất tủ điện 

cho từng khách hàng và mỗi dự án. Tủ điện do 3CElectric sản xuất Đáp ứng 

các yêu cầu khắt khe của bộ tiêu chuẩn kỹ thuật điện quốc tế IEC61439-1,2 (Bộ 

tiêu chuẩn áp dụng cho ngành sản xuất tủ bảng điện trên toàn thế giới).

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỦ ĐIỆN  

DO 3CELECTRIC SẢN XUẤT
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Tôn tấm nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn công nghệ JIS G3302 Nhật Bản), 
En10142 (Châu Âu), và ASTM A653/A653-08 (Mỹ)/ Imported corrugated 
sheet meets JIS G3302 technology standard (Japan), En10142 (Europe), 
and ASTM A653 / A653-08 (USA)

Sơn tĩnh điện RAL7032, RAL7033, Và các màu khác theo yêu cầu khách 
hàng chiều dày lớp sơn 50µm… Hoặc mạ kẽm./ Powder coating RAL7032, 
RAL7033, And other colors according to customer requirements… Elec-
tro-static powder-coated 50µm. Or galvanized. 

– Cánh tủ: 01 lớp cánh và 02 lớp cánh theo yêu cầu kỹ thuật của khách 
hàng/ Wings: 01 wings and 02 layers of wings according to the technical 
requirements of customers

– Vỏ tủ: Làm từ thép tấm, sơn tĩnh điện, dày 1.5mm – 2.5mm/ Cabinet 
cover: Made of steel plate, powder coated, 1.5mm – 2.5mm thick

– Phụ kiện: Mang tính ưu việt cao, đảm bảo tính kỹ thuật, mỹ thuật và tiện 
ích trong lắp đặt/ Accessories: High superiority, ensuring technical, artis-
tic and convenient installation

H- Cao/ Height (mm): 2000/ 2100/ 2200/ 2300

W – Rộng/ Wide (mm): 600/ 700/ 800/ 900/ 1000/ 1200

D – Sâu/ Deep (mm): 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1500

Vật liệu
Material

Lớp phủ bề mặt 
Surface finish

Kết cấu
 Structure

Kích thước
Product 

dimensions

Simen/ Schneider/ ABB/ Mitsubitshi/ LS/ Datakom/ Deepsea, Comap…Thiết bị chính
Main equipment

Thiết kế chung



Đảm bảo an toàn

Tủ điện được thiết kế, lắp đặt dựa 

trên tiêu chuẩn quốc tế IEC 

60439,61439-1&2 quy định chi tiết 

về tính an toàn. 

Được lắp ráp với quy trình kiểm 

tra nghiêm ngặt, 100% tủ điện 

được kiểm nghiệm độc lập trước 

khi xuất xưởng.

Kết cấu module hóa 
Giảm chi tiết hàn

Dễ dàng thay đổi, mở rộng mà 

không phá vỡ kết cấu tủ. 

Khả năng lắp lẫn cao, nhiều chi 

tiết sản xuất sẵn, đáp ứng, đảm 

bảo tối đa yêu cầu về tiến độ.

Tính thẩm mỹ

Sử dụng máy cắt Laser, máy gấp, 

máy đột TRUMPF, đảo bảo tính 

chính xác, sắc nét, đồng đều.

Bề mặt tủ điện bóng, bền, đẹp với 

công nghệ sơn tĩnh điện ( sơn 

Jotun, mã màu mặc định: RAL 

7032)

Các lộ dây, thiết bị được đánh số 

name tag rõ ràng, đầy đủ. 

Không gian rộng rãi cho việc đấu 

cáp vào / ra, thao tác dễ dàng và 

thoát nhiệt tốt.

Phụ kiện đi kèm

Hồ sơ sản xuất gồm: Bản vẽ, HD 

vận hành, chứng chỉ xuất xưởng. 

Phụ kiện đấu nối : Bu-lông, ốc vít, 

tai treo…
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Chế độ bảo hành

Đối với các sản phẩm tủ điện do 3CElectric sản xuất được bảnh hành trong 

vòng 12 tháng kể từ khi bàn giao. Đảm bảo kiểm tra, xử lý trong vòng 24h đối 

với sự cố nhỏ, và trong TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP HCM. Thay thế ngay đối với 

các thiết bị thông dụng; chờ nhập hàng đối với các thiết bị nhập khẩu. Hỗ trợ 

kiểm tra sau khi hết thời gian bảo hành.
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Tủ điện hòa đồng bộ thực hiện các công việc để đưa các 

máy phát điện hay các nguồn điện đang làm việc độc lập 

vào làm việc song song với nhau. Đây là giải pháp kỹ thuật 

cao nhằm mục đích nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và 

tối ưu hoá trong việc tiết kiệm nhiên liệu.

Ứng dụng lớn nhất của tủ hoà đồng bộ là trong trường hợp 

nguồn điện chính bị sự cố thì các máy phát điện dự phòng 

sẽ tự động khởi động, tự hòa đồng bộ và chia tải với nhau, 

ngoài ra hệ thống còn có chức năng tự động giám sát phụ 

tải và điều khiển cho chạy số lượng máy phát theo nhu cầu 

của phụ tải.

TỦ ĐIỆN HÒA ĐỒNG BỘ - Synchronization Panelv

2
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Tủ điện hoà đồng bộ được công ty 

3CElectric® thiết kế Module hoá, dễ 

dàng thay đổi mở rộng nâng công 

suất mà không ảnh hưởng đến hệ 

thống hiện hữu. Tốc độ hoà đồng bộ 

cực nhanh, có khả năng quản lý 

bằng máy tính thông qua đấu nối 

trực tiếp hoặc đấu nối qua Internet. 

Sử dụng bộ điều khiển hoà đồng bộ 

cao cấp : Datakom, Deepsea, Comap, 

Deif…



STT

1

Danh Mục Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn / Standard

2

3

Điện áp cách điện định mức
Rated insulation voltage (Ui)

IEC 61439 IEC 60529

Tần số định mức / Rated frequency (F)

4 Điện áp chịu đựng xung đỉnh
Rated impact withstand voltage (Uimp)

5 Điện áp mạch điều khiển
Auxiliary circuit rated voltage

6 Chế độ vận hành / Operator mode

7 Dòng định mức / Rated current (ln)

8 Dung lượng cắt 1s
Rated 1s short-term current (lcw)

9 Dung lượng cắt xung đỉnh 
Rated peak current (Ipk)

10 Phân khoang trong / Internal separation

11 Cấp bảo vệ / Degree of protection

12 Nhiệt độ làm việc / Working temperature

1000VAC

230VAC – 690VAC

12kV

230 V AC max

Tự động (Auto), bán tự động 
(Semi – Auto), bằng tay (Man)

63 – 6300A

30/ 50/ 85 kA

63/ 105/ 187 kA

1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

IP 43 – IP 54

1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b
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Tủ điện tổng MSB (Main Distribution Switchboard) 
hay còn được bằng những cái tên khác như tủ điện 
MSB, tủ điện chính MSB, tủ điện tổng, tủ điện phân 
phối tổng, tủ điện MSB là loại tủ đầu vào cho toàn 
bộ hệ thống điện hạ thế của một công trình.

Tủ điện tổng MSB là loại tủ điện được lắp đặt ngay 
sau các trạm biến áp hạ thế và trước các tủ điện 
phân phối DB.

TỦ PHÂN PHỐI TỔNG MSB -  Main Switchboards MSB

3

www.3ce.vn- 9 -



Chức năng của tủ điện tổng MSB

•

3CElectric có thể sản xuất thiết kế 
bộ sản phẩm tủ điện tổng MSB từ 
600A đến 6300A.

Tủ điện tổng MSB có chức năng 
chính là cung cấp điện hạ thế cho 
toàn bộ hệ thống điện sau trạm biến 
áp hạ thế, đóng cắt, bảo vệ an toàn 
cho hệ thống điện phụ tải. 

•

Ưu điểm của tủ điện phân phối DB 
3CElectric sản xuất

•

Các mạch điện được chỉ thị rõ ràng

Không gian rộng dẽ dàng đấu dây vào 
và ra

•
Có thể kết nối mở rộng•

Trực tiếp thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư giỏi 
chuyên môn cao

•
Hệ thống đáp ứng các thông số, tiêu 
chuẩn kỹ thuật điện Quốc tế IEC

•
An toàn, ổn định, dễ dàng lắp đặt và 
vận hành

•
Kết cấu tủ phù hợp theo yêu cầu sử 
dụng của từng công trình

•
Kích thước nhỏ gọn, mang tính thẩm 
mỹ cao

•
Ứng dụng của tủ điện tổng MSB

• Tủ điện phân phối DB được lắp đặt 
tại phòng kỹ thuật điện của các 
tầng trong tòa nhà, các cụm thiết bị 
trong nhà máy, xưởng công nghiệp, 
trung tâm thương mại, chung cư, 
bệnh viện, trường học, cầu cảng, 
sân bay…

Tủ điện phân phối DB được bố trí 
sau tủ điện phân phối tổng MSB và 
trước tải tiêu thụ.

•

Đảm bảo tối giản chi phí và quan trọng 
hơn hết là đảm bảo tiêu chí an toàn 
điện

•
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STT

1

Danh Mục Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn 

2

3

Dòng điện định mức

 IEC 61439-1&2:2011

Phân khoang trong 

4 Cấp bảo vệ

5 Vật liệu 

6 Lớp phủ bề mặt 

7 Độ dày khung chính

8 Độ dày cửa ngoài

9 Độ dày cửa trong

10 Truy cập thao tác

11 Nhập cáp

Lên đến 6300A

1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

41, 42, 43

Thép mạ điện, nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn công nghệ 
(JIS G3302 Nhật Bản), (En10142 Châu Âu), (ASTM A653/ 
A653-08 Mỹ)

Sơn sần hoặc mịn mã màu: RAL 7035, RAL7032, RAL7033, 
hoặc các màu khác theo yêu cầu của khách hàng

2.0mm - 2.5mm

2.0mm 

1.5mm

Trước và sau

Trên nóc tủ hoặc dưới đáy tủ
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Tủ điện phân phối DB (Distribution Board) là tủ 

phân phối được sử dụng trong các mạng điện hạ 

thế, dòng điện định mức có thể đến 1000 A, cung 

cấp điện cho 1 nhóm thiết bị hoặc thiết bị đầu 

cuối (máy bơm, động cơ, máy móc…).

TỦ PHÂN PHỐI DB - Distribution Board 

4
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Ưu điểm tủ điện phân phối DB 3CElectric sản xuất
1. Không gian rộng dẽ dàng đấu dây vào và ra.  Có thể kết nối mở rộng

2. Các mạch điện được chỉ thị rõ ràng

3. Tủ điện DB được sản xuất trên dây chuyền khép kín, tân tiến nhất

4. Hệ thống đáp ứng các thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật điện Quốc tế IEC

5. An toàn, ổn định, dễ dàng lắp đặt và vận hành

6. Kết cấu tủ phù hợp theo yêu cầu sử dụng của từng công trình

7. Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo không gian



STT

1

Danh Mục Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn 

2

3

Dòng điện định mức

 IEC 61439-1&2:2011

Phân khoang tách biệt

4 Bảo vệ xâm nhập

5 Vật liệu 

6 Lớp phủ bề mặt 

7 Độ dày khung chính

8 Cáp vào ra

9 Loại lắp đặt

10 Điều kiện làm việc

11 Sử dụng thiết bị

Lên đến 1000A

Form 1, 2a, 2b

IP30/ IP31/ IP42

Thép mạ điện, nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn công nghệ 
(JIS G3302 Nhật Bản), (En10142 Châu Âu), (ASTM A653/ 
A653-08 Mỹ)

Sơn sần hoặc mịn mã màu: RAL 7035, RAL7032, RAL7033, 
hoặc các màu khác theo yêu cầu của khách hàng

1.5mm - 2.0mm

Trên/ dưới

Treo tường/ đứng

Trong nhà/ ngoài trời

Schneider, ABB, Mitsubitshi, LS, Huyndai, Simen, Shilin, 
Omron, Idec, Samwha, Mikro, Nuinteck...

4
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TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MCC - MCC Switchboard 

Tủ điện điều khiển động cơ MCC (Motor Con-

trol Center) là tủ điều khiển dùng để điều 

khiển và bảo vệ động các động cơ, máy 

bơm…, có công suất lớn. Có các phương thức 

khởi động, điều khiển tùy thuộc vào loại động 

cơ và yêu cầu của khách hàng như là: khởi 

động sao – tam giác, khởi động trực tiếp, khởi 

động mềm, biến tần…
5
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Tủ điền khiển động cơ có thể 

gồm các thành phần chính: Bộ 

điều khiển trung tâm PLC, Thiết 

bị đóng cắt MCCB/ MCB, Contac-

tor, Relay, Timer, Bộ biến tần 

(Inverter), Khởi động mềm (Soft 

Starter), hay bộ khởi động sao – 

tam giác.

STT

1

Danh Mục Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn 

2

3

Dòng điện định mức

 IEC 61439-1&2:2011

Phân khoang tách biệt

4 Bảo vệ xâm nhập

5 Vật liệu 

6 Lớp phủ bề mặt 

7
Độ dày khung 
Độ dày cửa ngoài

8 Độ dày cửa trong

9 Loại lắp đặt

10 Điều kiện làm việc

11 Sử dụng thiết bị

Lên đến  6300A

1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

IP30/ IP31/ IP42

Thép mạ điện, nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn công 
nghệ (JIS G3302 Nhật Bản), (En10142 Châu Âu), (ASTM 
A653/ A653-08 Mỹ)

Sơn sần hoặc mịn mã màu: RAL 7035, RAL7032, RAL7033, 
hoặc các màu khác theo yêu cầu của khách hàng

1.5mm - 2.0mm

1.2mm - 2.0mm

Treo tường/ đứng

Trong nhà/ ngoài trời

Schneider, ABB, Mitsubitshi, LS, Huyndai, Simen, Shilin, 
Omron, Idec, Samwha, Mikro, Nuinteck...

www.3ce.vn- 15 -



Tủ điện Solar hay còn gọi là tủ 

điện hệ thống điện mặt trời. Là 

loại tủ điện được sử dụng trong 

hệ thống điện năng lượng mặt 

trời áp mái. Có nhiệm vụ tổng 

hợp nguồn điện được phát ra từ 

các tấm Pin năng lượng mặt trời 

qua Inverter thành nguồn điện 

tổng, sau đó hòa vào nguồn điện 

lưới của EVN.

TỦ ĐIỆN SOLAR - Solar power cabinets

6
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STT

1

Danh Mục Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn 

2

3

Điện áp định mức

 IEC 60439, 61439, 60529

Dòng cắt ngắn mạch

4 Tần số định mức

5 Thiết bị đóng cắt 

6 Dòng điện định mức

7 Cấp bảo vệ

8 Độ tăng nhiệt tối đa

9 Vật liệu

10 Kết cấu

11 Kích thước

220-230 / 380-415VAC

65 / 85 / 100 kA

50-60 hZ

Schneider, Mitsubitshi, LS....

800A / 1000A / 1200A / 1600A / 2000A

1.5mm - 2.0mm

50ºC

Tôn tấm nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn (JIS G3302 Nhật 
Bản), (En10142 Châu Âu), (ASTM A653/ A653-08 Mỹ)

Cánh tủ 

H-Cao: 1800-2000mm
W- Rộng: 800-1200mm
D- Sâu: 600-1000mm

6 Số cực 3P hoặc 4P

Tủ gồm 2 cánh. Cánh ngoài có khả năng chống 
nước xâm nhập, có tấm Mica để theo dõi thông 
số thiết bị bên trong. Cánh trong khoét lỗ thao 
tác thiết bị đóng cắt để an toàn cho người vận 
hành

Vỏ tủ
Vỏ tủ dạng khung, kết nối khung tủ, đế, nóc, 
thanh gá bằng bulong, ecu. Các chi tiết cơ khí 
được chế tạo chính xác bằng máy Laze và CNC
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Tủ tụ bù có chức năng cải thiện hệ số Cosφ cho hệ thống điện, giảm tổn hao trên 

đường dây truyền tải, tăng khả năng truyền tải điện của đường dây và máy biến áp. 

Tủ điện tụ bù công suất phản kháng thông thường bao gồm các Tụ bù điện mắc 

song song với tải, được điều khiển bằng một Bộ điều khiển tụ bù tự động thông qua 

thiết bị đóng cắt Contactor. 

Chức năng của tủ tụ bù cap

• chức năng chính là nâng cao hệ 

số công suất cosφ (cos phi) qua 

đó giảm công suất phản kháng 

(công suất vô công) nhằm giảm 

tổn thất điện năng tiết kiệm chi 

phí. Người sử dụng sẽ giảm hoặc 

không phải đóng tiền phạt công 

suất phản kháng theo quy định 

của ngành Điện lực.

Vị trí lắp đặt tủ tụ bù

• Tủ điện tụ bù thường lắp đặt tại 

phòng kỹ thuật điện hoặc khu vực 

trạm biến áp cho các công trình 

công nghiệp như nhà máy, xưởng 

nghiệp, cao ốc, văn phòng, chung 

cư, bệnh viện…

TỦ TỤ BÙ CAP - Compensating capacitor cabinets

7
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Ưu điểm của tủ tụ bù cap do 
3CElectric sản xuất

• Có thể điều khiển bằng chế độ 
Manual hoặc Automatic.

Tủ có thể sử dụng cuộn kháng điện 
để giảm sóng hài hoặc sử dụng các 
thiết bị khác tuỳ và yêu cầu của 
khách hàng.

•

Tủ được thiết kế để thoát nhiệt tốt 
và có hệ thống quạt thông gió làm 
mát tủ và điện trở, sấy làm giảm độ 
ẩm trong tủ.

•

Tủ tụ bù thường sử dụng 2 loại Tụ 
bù điện là tụ dầu và tụ khô. Tụ bù 
được chia thành nhiều loại dung 
lượng khác nhau, phổ biến từ 5 ÷ 50 
kVAr.

•

Ngoài thành phần chính là Tụ bù 
điện, tủ tụ bù còn có thể được lắp 
thêm Cuộn kháng lọc sóng hài để 
tăng tính ổn định của hệ thống điện 
và bảo vệ tụ điện. Các cuộn kháng 
lọc sóng hài được chế tạo phù hợp 
với tính chất sóng hài của mạng 
điện gồm các loại cuộn kháng 6%, 
7%, 14%.

•
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STT

1

Danh Mục Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn 

2

 IEC 61439-1&2:2011

Cấp bảo vệ

3 Vật liệu 

4 Lớp phủ bề mặt 

5 Độ dày khung chính

6 Độ dày vỏ tủ

7 Sử dụng thiết bị

IP 30/ 31/ 43/ 54

Tôn tấm nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn công nghiệp JIS 
G3302 (Nhật Bản), EN10142 (Châu Âu) và ASTM 
A653/A653-08 (Mỹ)

Sơn sần hoặc mịn mã màu: RAL 7035, RAL7032, RAL7033, 
hoặc các màu khác theo yêu cầu của khách hàng

1.5mm - 2.0mm

1.2mm - 1.5mm

Schneider, ABB, Mitsubitshi, LS, Huyndai, Simen, Shilin, 
Omron, Idec, Samwha, Mikro, Nuinteck...
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Tủ điện điều khiển chiếu sáng là tủ dùng để điều khiển tự 
động các thiết bị chiếu sáng thông qua thiết bị đóng cắt. 
Tủ điều khiển ở chế độ tự động thông qua PLC, Timer hay 
ở chế độ bằng tay. Tủ có thể thiết kế dạng trong nhà hoặc 
ngoài trời tùy váo yêu cầu của người sử dụng.

Với mục đích chung là để tự động bật tắt các thiết bị theo 
thời gian thực hàng ngày mà không cần sự can thiệp của 
con người. Ngày nay tủ điện chiếu sáng tích hợp các 
module thế hệ mới, giúp chúng ta có thể thay đổi 
chương trình trực tiếp trên điện thoại, mà không cần 
phải đến tận nơi để cài đặt.

TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG - Lighting Panel

8
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STT

1

Danh Mục Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất 

2

3

Tiêu chuẩn ký hiệu TK

IEC 61439-1/2, IEC 60529

Tiêu chuẩn bảo vệ

4 Cấp bảo vệ

5 Vật liệu 

6 Lớp phủ bề mặt 

7 Độ dày 

8 Form tủ

9 Tiêu chuẩn thiết bị

10 Điều kiện làm việc

11 Sử dụng thiết bị

IEC 60617

IEC 60529

IP 2X, 3X, 42, 43, 54, 65

Tôn tấm nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn công nghiệp JIS 
G3302 (Nhật Bản), En10142 (Châu Âu) và ASTM 
A653/A653-08 (Mỹ)thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện, hoặc Inox. 

Sơn sần hoặc mịn mã màu: RAL 7035, RAL7032, RAL7033, 
hoặc các màu khác theo yêu cầu của khách hàng

1.2mm  –  2.5mm

1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B

IEC 60947

Trong nhà/ ngoài trời

Schneider, ABB, Mitsubitshi, LS, Huyndai, Simen, Shilin, 
Omron, Idec, Samwha, Mikro, Nuinteck...
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Tủ điện ATS (Automatic transfer switch 

Panel) là tủ điều khiển tự động chuyển mạch 

giữa nguồn chính và nguồn dự phòng, nhằm 

đảm bảo hệ thống điện luôn có. Nguồn 

chính thường là nguồn điện lưới. Nguồn dự 

phòng có thể là máy phát, nguồn lưới thứ hai 

hoặc là UPS. Khi nguồn chính phục hồi, ATS 

sẽ chờ từ 10 – 30s để xác minh nguồn chính 

đã ổn định và tự động chuyển nguồn trở lại. 

Nguồn dự phòng sẽ tự động tắt sau khi chạy 

không tải 1-2 phút.

TỦ ATS - Automatic transfer switch Panel Cabinets

9
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Ứng dụng của tủ điện ATS

• Tủ ATS được sử dụng ở các trung tâm 

thương mại, tòa nhà văn phòng, 

chung cư, bệnh viện, cảng, sân bay, 

khu công nghiệp như nhà máy, xưởng 

công nghiệp… nơi có các phụ tải yêu 

cầu phải cấp điện liên tục, độ tin cậy 

cung cấp điện cao. Ngoài ra còn  được 

sử dụng trong dân dụng, công nghiệp, 

nơi hay có sự cố mất điện lưới đột 

ngột. Tủ điều khiển ATS rất quan trọng 

trong các Bệnh viện, hệ thống thông 

tin liên lạc – đặc biệt là trong quân đội.

Các loại tủ ATS

• Tủ ATS tích hợp Tủ dùng ACB, MCCB•Tủ ATS dùng Contactor•

Tủ điện ATS do 3CElectric® sản xuất 

có thể điểu khiển đến 3 nguồn, 4 

nguồn,… Tủ có thể điều khiển đóng 

cắt cho các tải ưu tiên và tải không ưu 

tiên tùy vào yêu cầu và mục đích sử 

dụng cụ thể. Thông dụng nhất mà 

chúng ta sử dụng hiện nay là dùng 3 

ACB/ 3 MCCB để điều khiển cho tải ưu 

tiên và tải không ưu tiên với 1 nguồn 

chính và 1 nguồn dự phòng cấp vào, 

đó là ATS Coupling.
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STT

1

Danh Mục Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất 

2

3

Tiêu chuẩn ký hiệu TK

IEC 61439-1/2

Tiêu chuẩn bảo vệ

12 Cấp bảo vệ

13 Vật liệu 

14 Lớp phủ bề mặt 

15 Độ dày 

16 Form tủ

17 Tiêu chuẩn thiết bị

18 Tích hợp

19 Hiển thị thông tin:

IEC 60617

IEC 60529

IP 2X, 3X, 42, 43, 54

Tôn tấm nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn 
công nghiệp JIS G3302 (Nhật Bản), EN10142 
(Châu Âu) và ASTM A653/ A653-08 (Mỹ)

Sơn sần hoặc mịn mã màu: RAL 7035, 
RAL7032, RAL7033, hoặc các màu khác theo 
yêu cầu của khách hàng

1.2mm  –  2.5mm

1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B

IEC 60947

Bảo vệ áp, dòng, phase; tích hợp giám sát, 
điều khiển từ xa qua mạng truyền thông

V, I, F, Cos, P, Q, S, THD…

4 Công suất

5

6

Số cực

lên tới 6300A

Nhiệt độ

3P 5W hoặc 1P 3W

Làm việc 0 – 50°C

7 Điện áp định mức

8

9

Điện áp cách điện

380/ 400/ 420Vac

Tuỳ chỉnh

690/ 1000Vac

Cho phép tùy chỉnh thời gian khởi động/ 
dừng máy phát; Cho phép tùy chỉnh thời 
gian chuyển mạch giữa nguồn lưới & máy 
phát

10 Ngõ ra

11 Chế độ hoạt động

Khởi động bằng xung/ mức

Auto/ Man

20 Tích hợp: Bảo vệ áp, dòng, phase
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VỎ TỦ CỨU HỎA -  Fire prevention and fighting cabinets 

10Vỏ tủ điện cứu hỏa là vỏ tủ đựng phương tiện 

phòng cháy chữa cháy sử dụng tủ để đụng các 

thiết bị phục vụ công tác chữa cháy: Như 

chuông còi, cuộn vòi, bình ACB, CO2, phương 

tiện cứu hộ, dụng cụ phá dỡ.

Ứng dụng và ưu điểm của tủ PCCC

• Tránh được những mối nguy hiểm do 
hoả hoạn gây ra

Tự động cảnh báo những hiểm hoạ 
sắp sảy ra nhờ hệ thống các đầu dò, 
đầu báo khói, báo nhiệt, báo gas…

•

Có thể dễ dàng và an toàn xử lý khi sảy 
ra sự cố nhờ những thiết bị chữa cháy 
được thiết kế phù hợp, thuận tiện và 
rất dễ sử dụng.

•

Cấp độ bảo vệ IP (trong nhà IP3X và 
ngoài trời IP 52).

•
Vật liệu gia công vỏ Inox 304 hoặc thép 
tôn sơn tĩnh điện (giống vỏ tủ điện)

•
Tủ được thiết kế đảm bảo các tiện ích 
cho việc lắp đặt trong nhà và ngoài 
trời, âm tường và treo tường

•
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