Giải pháp giám sát điện áp 3 pha
tiên tiến và kinh tế
Rơ-le bảo vệ điện áp Zelio NFC
Tính năng ưu việt
Zelio™ NFC là rơ-le bảo vệ điện áp “Tất cả trong một” với 7 chức năng bảo
vệ cho điện áp 3 pha và khả năng kết nối với điện thoại qua NFC giúp tăng
cường giám sát, bảo mật và mô phỏng thử mạch bảo vệ .

Lợi ích
Vì
•
•
•
•
•
•

sao bạn nên chọn rơ-le bảo vệ điện áp Zelio NFC ?
Chỉ một mã sản phẩm duy nhất cho mọi chức năng bảo vệ
Độ chính xác cao
Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng
Hiển thị trực quan, chính xác các lỗi đang xảy ra
Chức năng chuẩn đoán với lịch sử lỗi và chi tiết lỗi
Bảo vệ cài đặt bằng mật khẩu
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Khám phá phương pháp bảo
vệ điện áp 3 pha tiên tiến
Kết nối hiện đại

Tăng cường hiệu quá
giám sát và thử nghiệm

Công nghệ kết nối tầm ngắn
(NFC) đã được sử dụng rộng rãi
trên điện thoại thông minh, phổ
biến trong ứng dụng thanh toán
thẻ bằng điện thoại. Áp dụng vào
rơ-le bảo vệ điện áp 3 pha, công
nghệ này giúp cải tiến vượt bậc
khả năng sử dụng của thiết bị và
trải nghiệm người dùng. Người
dùng dễ dàng kết nối với rơ-le dễ
dàng, tiết kiệm thời gian, tăng hiệu
suất khi giám sát điện bằng rơ-le.

Rơ-le Zelio NFC có 4 đèn LED
báo hiệu chính xác trạng thái lỗi
đang xảy ra. Bên cạnh đó, với
ứng dụng Zelio NFC trên điện
thoại, ta có thể kết nối rơ-le để
cài đặt chức năng, truy cập lịch
sử và chi tiết lỗi, cài đặt tín hiệu
cảnh báo, giả lập lỗi để thử tín
hiệu báo lỗi và mạch bảo vệ.

Độ linh động cao
Chỉ với 1 sản phẩm duy nhất, Rơ
le Zelio NFC đáp ứng 7 chức
năng bảo vệ và có thể sử dụng
với dãy điện áp rộng. Ta có thể
cài đặt ngõ ra ứng với các điều
kiện bảo vệ khác nhau.

Đặc tính kỹ thuật
• Bảy chức năng bảo vệ – mất pha,
thứ tự pha, cân bằng pha, thấp áp,
quá áp, thấp tần số, quá tần số
• Mã sãn phẩm RMNF22TB30, sản phẩm
được cài đặt mặc định nhà máy chức
năng bảo vệ mất pha và thứ tự pha có
thể sử dụng nhanh cho nhiều ứng dụng
phổ biến mà không cần cài đặt
• Hai ngõ ra rơ-le, có thể cài đặt riêng biệt

Độ bảo mật cao
So với các thiết bị bảo vệ điện áp
thông dụng, Rơ-le Zelio NFC được
thiết kế tăng cường bảo mật. Dùng
ứng dụng Zelio NFC, ta có thể cài
đặt mật khẩu 4 ký tự để bảo vệ cài
đặt của mình khỏi những thay đổi
vô ý hoặc cố ý.

• Bề rộng 22.5 mm
• Dãy điện áp làm việc rộng:
208 – 480 VAC +/- 20%
• Sử dụng cho mạng 3P hoặc 3P + N
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- Mã của rơ-le

Ghi chú:
- Để cài đặt thiết bị này, cần dùng ứng dụng Zelio NFC trên điện thoại có hỗ trợ
NFC và hệ điều hành Android 4.4 trở lên
- Có thể tải ứng dụng Zelio NFC bằng các cách sau:
- Mở NFC và đặt điện thoại gần vị trí NFC của rơ-le, khi đó điện thoại tự động
truy cập Google Play Store để tải ứng dụng
- Vào Google Play Store tìm “Zelio NFC”
- Scan mã QR ở bên cạnh để tải ứng dụng

NGUY HIỂM
NGUY CƠ GIẬT ĐIỆN, CHÁY NỔ, PHÓNG TIA LỬA
ĐIỆN
- Ngắt nguồn trước khi bảo trì thiết bị.

Không tuân thủ theo hướng dẫn này có thể dẫn đến
tử vong hay chấn thương nghiêm trọng.

- Chọn cấu hình mạng 3P hay 3P+N
- Cấu hình tự động

- Cấu hình tùy chỉnh
- Đọc cấu hình (READ) hoặc nạp cấu hình
(WRITE) hoặc sao chép cấu hình
(CLONE) từ điện thoại vào rơ-le

CẢNH BÁO

LƯU Ý

THIẾT BỊ VẬN HÀNH CÓ THỂ GÂY NGUY HIỂM

THIẾT BỊ VẬN HÀNH CÓ THỂ GÂY NGUY HIỂM

− Không sử dụng sản phẩm này cho các hệ thống yêu cầu độ
− Sử dụng cầu chì 1A Class CC / gG hoặc tương đương CB
an toàn cao.
Z-curve 0.5A, 480Y / 277V phía đầu nguồn vào chân L1, L2
và L3.
− Không tháo rời,sửa chữa hay thay đổi bên trong sản phẩm.
− Không sử dụng sản phẩm trong môi trường vận hành xấu hơn
môi trường đề nghị
Không tuân thủ theo hướng dẫn này có thể dẫn đến tử
vong hay chấn thương nghiêm trọng.

Không tuân thủ theo hướng dẫn này có thể dẫn đến tử
vong hay chấn thương nghiêm trọng.

Thiết bị điện chỉ được lắp đặt, vận hành và bảo trì bảo dưỡng bởi người có trình độ.
Schneider Electric không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào xảy ra do không tuân theo hướng dẫn này.
.
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Lắp đặt

Thiết bị kế bên

Khoảng cách đề nghị (D) giữa rơ-le RMNF22TB30 và các thiết bị kế
bên là 10mm / 0.39 inch, để đảm bảo làm mát tự nhiên cho thiết bị
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Sơ đồ đấu dây

(1) Sử dụng cầu chì 1A Class CC / gG hoặc
tương đương CB Z-curve 0.5A, 480Y / 277V
phía đầu nguồn vào chân L1, L2 và L3.

L1, L2, L3, (N) : Nguồn điện cần giám sát bảo vệ (có hoặc không có trung tính)
12, 11, 14
: Tiếp điểm C/O của ngõ ra R1
22, 21, 24
: Tiếp điểm C/O của ngõ ra R2
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Cài đặt trên điện thoại
Bước (1): Bật chức năng NFC trên điện thoại

Bước (3): Cài ứng dụng Zelio NFC từ Google Play Store

• Vào cài đặt (setting) hoặc dùng shortcut để bật chức năng NFC.

• Làm theo các bước trong trang 1 để tải về ứng dụng Zelio NFC

• Mỗi điện thoại sẽ có giao diện khác nhau để bật/tắt chức năng NFC

Bước (4): Sau khi cài Zelio NFC. Đăng ký tài khoản Schneider Electric (miễn
phí) và bắt đầu sử dụng ứng dụng này.

Bước (2): Xác định vị trí ăng-ten NFC của điện thoại
• Ăng-ten NFC thường nằm ở mặt lưng điện thoại. Nghiêng điện thoại
và đặt trước rơ-le đến khi đèn LED màu xanh lá phát sáng..

Ghi chú: Lưu ý rằng một số dòng điện thoại có NFC tích hợp trên pin, do
đó nếu bạn thay đổi pin điện thoại không chính hãng, điện thoại có thể
mất chức năng NFC.
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Chức năng

Bạn có thể Đọc & Nạp cấu hình, chuẩn đoán lỗi, khóa không cho nạp cấu hình vào rơ-le RMNF22TB30 bằng ứng dụng Zelio NFC. Bạn cũng có thể lưu và gửi cấu
hình cài đặt qua email. Sơ đồ nguyên lý chức năng, sơ đồ mạch điện, hướng dẫn sử dụng có thể xem từ ứng dụng này.
Trang cài đặt

6

Trang chuẩn đoán
lỗi

Trang bảo mật

Cài đặt chức năng bảo vệ (Alarm)

Làm theo các bước sau để truy cập vào cài đặt tùy chỉnh (manual configure).

Bảo vệ mất pha & thứ tự pha

Sơ đồ nguyên lý:
Báo lỗi
Không báo lỗi

Pha 1
Pha 2

Tr: Thời gian chờ báo lỗi

Pha 3
Báo lỗi

Bảo vệ quá áp & thấp áp
Ngưỡng
quá áp

>U

Pha L1/L2/L3
Ngưỡng
thấp áp

U<

Báo lỗi
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Bảo vệ tần số cao & tần số thấp
Ngưỡng
>F
quá tần số

Pha L1/L2/L3
Ngưỡng
F<
thấp tần số
Báo lỗi

Bảo vệ mất cân bằng pha

Pha 1
Pha 2
Pha 3
Ngưỡng mất
cân bằng
Báo lỗi
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Cài đặt ngõ ra ứng với điều kiện bảo vệ - có thể kết hợp các điều kiện Và (AND), Hoặc (OR) và Không (NOT)
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- Lướt để đổi trang

Info tab to show relay status based on logic results

- Kết hợp điều kiện bảo vệ Và (AND) / Hoặc (OR)
- Kết hợp điều kiện Không (NOT)
- Chạy mô phỏng để thử nghiệm nguyên lý hoạt động
- Xem trạng thái ngõ ra rơ-le ứng với lỗi
- Chọn rơ-le đóng/mở khi xảy ra lỗi
- Thêm điều kiện bảo vệ

- Bật/Tắt bảo vệ mất pha & thứ tự pha
- Xóa điều kiện bảo vệ
- Sao chép cài đặt của ngõ ra rơ-le này cho ngõ ra rơ-le khác

Schneider Electric Vietnam

Hanoi

Danang

Hochiminh

ĐT: 1800 58 58 58 (miễn phí)

8th Floor, Vinaconex building

6th Floor, ACB Tower

7th Floor, E-Tow n 1 building

customercare.vn@schneider-electric.com

34 Lang Ha St., Dong Da Dist.,

218 Bach Dang St., Hai Chau Dist.,

364 Cong Hoa St., Tan Binh Dist.,

www.facebook.com/ SchneiderElectricVN

Tel : (04) 38 314 037

Tel : (0511) 3 872 491

Tel : (08) 38 103 103

Fax: (04) 38 314 039

Fax : (0511) 3 872 504

Fax : (08) 38 120 477
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