
Trang 1 

GIAÛI NGHÓA CAÙC THUAÄT NGÖÕ 
■ RELAY ÑIEÄN TÖÛ BAÛO VEÄ ÑOÄNG CÔ : Thieát bò thay theá relay nhieät (RTH) ñeå baûo veä ñoäng cô vôùi caùc tính naêng vöôït troäi nhö sau 
:+ Ñoä chính xaùc cao. 
 + Hoã trôï caøi ñaët vaø baùo söï coá. 
 + Kích thöôùc nhoû goïn vaø ña chöùc naêng. 

■ SO SAÙCH GIÖÕA RELAY NHIEÄT VAØ RELAY ÑIEÄN TÖÛ : 

TIEÂU CHÍ SO SAÙNH RELAY ÑIEÄN TÖÛ (OPR) RELAY NHIEÄT (RTH) 
+ Quaù taûi + Ñoä chính xaùc cao, baûo veä mang tính chuû 

ñoäng. 
+ Ñoä chính xaùc keùm, hoïat ñoäng thuï 
ñoäng. 

+ Maát pha, Keït rotor + Coù chöùc naêng naøy + Khoâng coù chöùc naêng naøy 
+ Hoã trôï caøi ñaët doøng baûo veä + Coù chöùc naêng naøy. + Khoâng coù chöùc naêng naøy 
+ Thôøi gian cho pheùp quaù taûi + Chænh taïi nuùt O-time + Khoâng coù chöùc naêng naøy 
+ Thôøi gian khôûi ñoäng  + Chænh taïi nuùt O-time hoaëc D-time  + Khoâng coù chöùc naêng naøy 
+ Möùc tieâu thuï ñieän naêng < 4W >10W 
+ Aûnh höôûng bôûi moâi tröôøng + Khoâng bò aûnh höôûng + Phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä moâi tröôøng. 
+ Phaïm vi ñieàu chænh  + Roäng vôùi tæ leä 1:10 + Heïp tæ leä 1:2 

■ MAÁT PHA : ñöôïc chia laøm 2 daïng nhö sau : 
+ Maát pha do aùp : Khi 1 trong 3 pha khoâng coù ñuû ñieän aùp.  
+ Maát pha do doøng : Khi doøng ñieän 1 trong 3 pha thaáp hôn 60% doøng trong pha coøn laïi. 

 
 Ghi chuù : PMR ( hay DSP-VPFR) : Boä baûo veä pha theo ñieän aùp.     EOCR(hay OPR) : boä baûo veä pha theo doøng. 

Hình 1 : Nguoàn bình thöôøng, nhưng do mất pha tại contator hay ngõ ra động cơ nên chi ̉ EOCR taùc ñoäng bảo vệ mất pha. 
Hình 2 : Maát pha T (R,S), PMR taùc ñoäng,  EOCR khoâng taùc ñoäng do MC ñang ngaét neân khoâng coù doøng cho caû 3 pha.  
Hình 3 : Khi động cơ đang chạy, bị mất pha trước MCCB, PMR tác động do mất cân pha, EOCR tác động do mất pha. 
Hình 4 : Maát pha T, PMR taùc ñoäng, MC ñoùng maïch sau MC hôû khoâng coù doøng ñieän  EOCR khoâng taùc ñoäng. 

■ QUAÙ TAÛI : khi doøng ñieän ñi qua caûm bieán cuûa relay ñieän töû vöôït doøng trò soá doøng ñieän baûo veä caøi ñaët treân relay (Ibv<It). 

■ THÔØI GIAN CHO PHEÙP QUAÙ TAÛI: Thôøi gian cho pheùp ñoäng cô hoïat ñoäng quaù taûi. Sau thôøi naøy relay sẽ tác động bảo vệ. 

■ QUAÙ AÙP : khi ñieän aùp ngoõ vaøo cuûa relay ñieän vöôït  trò soá ñieän aùp baûo veä caøi ñaët treân relay (Vin> Vbv) 

■ ÑAÛO PHA : Khi thöù töï caùc pha khoâng ñuùng theo thöù töï tieâu chuaån laø R,S,T.  

■ KEÏT ROTOR : Sau thôøi gian khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô, rotor cuûa ñoäng cô vaãn khoâng chuyeån ñoäng thì relay sẽ tác động bảo vệ. 

■ THÔØI GIAN KHÔÛI ÑOÄNG : thôøi gian caàn thieát ñeå rotor töø traïng thaùi ngöøng tôùi khi ñaït toác ñoä ñònh möùc. Trong thời gian này relay 
không tác động bảo vệ ngay cả khi dòng điện khởi động rất lớn. 
■ PHAÏM VI BAÛO VEÄ : Giaù trò baûo veä ñöôïc chænh ñònh trong phaïm vi naøy. Relay ñieän töû cho pheùp ñieàu chænh trong phaïm vi raát roäng 
vôùi tæ leä 1:10. Ñeå phuû heát phaïm vò baûo veä cuûa 1 relay ñieän töû caàn ñeán 5 loïai relay nhieät khaùc nhau. Ñieàu naøy cho pheùp giaûm 5 laàn 
soá löôïng vaät tö döï phoøng so vôùi relay nhieät. 

■ CHOÏN LÖÏA RELAY THEO KIEÅU DAÙNG:  relay ñieän töû coù nhieàu kieåu daùng khaùc nhau nhöng cuøng chöùc naêng tuy theo nhu caàu vaø 
ñieàu kieän laép ñaët maø choïn kieåu daùng cho phuø hôïp.  

■ ÑIEÄN AÙP ÑÒNH MÖÙC CUÛA TIEÁP ÑIEÅM :  Haàu heát relay ñieän töû ñöôïc thieát keá hoïat ñoäng vôùi ñieän aùp 250V. 
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■ THÖÙ TÖÏ PHA : caùc loïai relay ñieän töû baûo veä thöù töï pha thöôøng ñöôïc ñònh saün thöù töï pha trong relay. Khi laép relay vaøo maïng caàn 
traùo ñoåi pha cho ñeán khi relay baùo ñuùng pha. 

 
■ SÖÛ DUÏNG RELAY ÑIEÄN TÖÛ CHO DOØNG ÑIEÄN 
LÔÙN HÔN 100A : Choïn CT phuï phuø hôïp vôùi taûi 
(VD : 100/5A), choïn relay ñieän töû coù doøng ñònh 
möùc laø 5A (VD : PG OPR-SS-05) ñaáu noái CT phuï 
vaø relay nhö hình 1. Luùc naøy phaïm vi baûo veä cuûa 
relay môû roäng töông öùng vôùi giaù trò cuûa CT phuï ( 
VD : duøng CT 100/5 thì phaïm vi baûo veä môùi laø 
10 ~ 100A).    

■ SÖÛ DUÏNG RELAY ÑIEÄN TÖÛ CHO DOØNG ÑIEÄN NHOÛ HÔN DOØNG ÑIEÄN ÑÒNH MÖÙC CUÛA RELAY 
 Relay ñieän töû cho pheùp söû duïng relay coù doøng ñònh möùc lôùn hôn ñeå baûo veä cho taûi nhoû hôn. Baèng caùch cuoán 2 voøng (hình 2: tæ leä 
1:2) hay nhieàu voøng ( hình 3 : 3 voøng tæ leä 1:3) quanh CT cuûa relay.  Tæ leä 1:2 laø doøng thöïc teá laø 1A thì töông öùng vôùi 2A treân relay, 
töông tö 1:3 seõ laø 1A vaø 3A … 
■ BAÛNG THAM SOÁ  

Doøng ñieän Soá voøng qua relay Bieán doøng Tæ soá Doøng ñieän Soá voøng qua relay Bieán doøng Tæ soá 

0.5 ~ 6.0A 1 - 1 15 ~ 150 1 150:5 30 
0.25 ~ 3.0 2 - 0.5 20 ~ 200 1 200:5 40 
0.1 ~ 1.2A 5 - 0.2 30 ~ 300 1 300:5 60 
5 ~ 120A 1 - 1 40 ~ 400 1 400:5 80 

 
■ FAIL SAFE : Caùc loïai relay ñieän töû vôùi chöùc naêng safe 
ñöôïc dieãn giaûi nhö sau : ñoái vôùi relay nhieät, tieáp ñieåm cuûa 
relay nhieät luoân ôû tình traïnh bình thöôøng tröø khi noù taùc ñoäng 
baûo veä. Ñoái vôùi relay ñieän töû boä tieáp ñieåm cuûa noù luoân ôû 
trong tình traïng söï coá tröø khi relay ñöôïc caáp ñieän vaø relay 
ñang coøn toát. Nhö vaäy, relay ñieän töû khoâng cho pheùp ñoäng 
cô khôûi ñoäng khi relay chưa sẵn sa ̀ng. 

 

■ DOØNG ÑÒNH MÖÙC CUÛA TIEÁP ÑIEÅM : doøng ñieän toái ña maø tieáp ñieåm ñoùng caét maø khoâng aûnh höôûng ñeán tuoåi thoï cuûa tieáp ñieåm. 
Haàu heát relay ñieän töû ñöôïc thieát keá vôùi tieáp ñieåm coù doøng ñònh möùc laø 3A taïi ñieän aùp 250V. 

■ CHOÏN LÖÏA RELAY THEO DOØNG ÑIEÄN:  veà cô baûn baát cöù kieåu relay ñieän töû naøo ñeàu coù 4 daõy doøng ñieän nhö sau : 
Daõy 05 : duøng cho doøng nhoû hôn 5A vaø lôùn hôn 120A nhö PG OPR-SS 05, OPR-EP 05, OPR-SS3 05 … 
Daõy 30 : duøng cho doøng nhoû hôn 3 ~ 30A. nhö PG OPR-SS 30, OPR-EP 30, OPR-SS3 30 … 
Daõy 60 : duøng cho doøng nhoû hôn 5 ~ 60A. nhö PG OPR-SS 60, OPR-EP 60, OPR-SS3 60 … 
Daõy 120 : duøng cho doøng nhoû hôn 10 ~ 120A. nhö PG OPR-SS 120, OPR-EP 120, OPR-SS3 120 … 

■ HÖÔÙNG DAÃN CHÆNH ÑÒNH DOØNG BAÛO VEÄ CHO RELAY ÑIEÄN TÖÛ :  
BÖÔÙC 1 : Chænh O-time, D-
time, Load leân möùc toái ña. 
Cho ñoäng cô chaïy oån ñònh. 
Ghi nhaän thôøi gian khôûi 
ñoäng cuûa ñoäng cô. 

O-TIME LOAD
TEST RESET

O.L

P.L

MAX MAX

 

BÖÔÙC 3 : Chænh giaûm daàn 
nuùt LOAD cho ñeán khi ñeøn 
OL baùo saùng (1). Chænh 
taêng trôû laïi cho ñeán khi 
ñeøn O.L vöøa taét (2). 

O-TIME LOAD
TEST RESET

O.L

P.L

1

2

 
BÖÔÙC 2 : Chænh D-time baèng thôøi gian khôûi ñoäng cuûa ñoäng 
cô ñaõ xaùc ñònh ôû böôùc 1 coäng theâm 1~ 5 giaây tuøy nhu caàu 
thöïc teá (vôùi caùc relay khoâng coù nuùt  D-time thì boû qua böôùc 
2) 

BÖÔÙC 4 : Chænh nuùt O-time theo yeâu caàu cuûa töøng ñoäng cô. O-
time nhoû thì relay taùc ñoäng nhanh vaø ñoäng cô ñöôïc baûo veä toát 
hôn (neân ñaët töø 3 ~ 5 giaây). Vôùi relay khoâng coù nuùt D-time thì 
chænh O-time lôùn hôn thôøi gian khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô. 

 
TẠI SAO NÊN DÙNG RELAY ĐIỆN TỬ 

Hiện nay, hầu hết các động cơ điện đều được đóng cắt bởi contactor (khởi động từ) và được bảo vệ bởi relay 
nhiệt nhưng động cơ vẫn cháy rất thường xuyên vì sao : 
Trước hết ta xét cấu tạo của relay nhiệt : 
Relay nhiệt hoạt động dựa trên lưỡng kim nhiệt phát nóng khi có dòng điện chạy khi đạt đến nhiệt độ tới hạn 
lưỡng kim sẽ cong đủ tác động lên thanh trượt cho tiếp điểm rời ra và tác động ngắt động cơ, việc hiệu chỉnh 
dòng tải thực chất là điều chỉnh nút chỉnh làm thay đổi khoảng cách giữa thanh trượt và lưỡng kim.  
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Độ chính xác của relay nhiệt phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố : 

+ Môi trường làm việc : nhiệt độ , độ ẩm, bụi … 
+ Chất lượng lưỡng kim : phụ thuộc vào nhà sản xuất, thời gian sử dụng, môi trường sử dụng. 
+ Độ nhạy của cơ cấu cơ khí :  
+ Tính chính xác của vạch hiển thị trên nút chỉnh và dòng bảo vệ tương ứng ( thông số này rất quan 
trọng nhưng người sử dụng không thể tự mình kiểm định độ chính xác của nó). 
+ Do không có thời gian trễ nên không thể chỉnh relay không tác động trong khoảng thời gian khởi động 
( nhất là với các động cơ khởi động nhiều lần trong ngày) nên không thể chỉnh chính xác dòng bảo vệ 
nếu không muốn relay nhảy sớm. 
+ Không có cơ cấu tự kiểm tra nên không thể biết khi nào cơ cấu cơ khí còn làm việc tốt hay không điều 
này dẫn đến thay vì bảo vệ động cơ không bị quá tải thì relay nhiệt thường bị nổ tung sau khi động cơ 
đã bị cháy.  

Với các nhược điểm trên, relay nhiệt ngày càng trở khó đáp ứng các đòi hỏi trong việc bảo vệ động cơ và 
relay điện tử xuất hiện để xóa đi các nhược điểm của relay nhiệt. Hãy xem sơ đồ khối của relay điện tử như 
sau : 

 
+ Relay điện tử hoạt động hoàn toàn trên sự biến đổi điện từ và từ điện không thông qua bất cứ cơ cấu cơ khí 
nào nên tốc độ xử lý là nhanh nhất.  
+ Dòng bảo vệ cài đặt trực tiếp dựa vào dòng điện thực tế nên độ chính xác là cao nhất và không có sai sót. 
+ Nhờ các bộ định thời (timer) nên loại trừ các trường hợp tác động không mong muốn khi khởi động và quá tải 
thoáng qua nên giá trị dòng bảo vệ được cài chính xác nhất mà không sợ có sự sai sót. 
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1 – OPR–EP (SW-EP) 

 

OPR – EP ( SW-EP) : 490.000 VNĐ 
Chuyên dùng thay thế relay nhiệt với thiết kế giống relay 
nhiệt để nối trực tiếp vào contactor. 
- Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor. 
- Điện áp nguồn điều khiển 180-220Vac. 
- Dùng cho động cơ điện 3 pha. 
- Mã số đặt � ang :  
   PG OPR EP 30: dòng bảo vệ  3 – 30A. 
   PG OPR EP 50: dòng bảo vệ  5 – 50A. 

 
2 – EOCR-SE2 

 

 

752.000 

Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor 
 Thiết kế dạng xuyên � ang : lắp ráp dễ dàng vào tủ 

điện. 
 Cảm biến dòng điện 3 pha qua 2 CT và 3 lỗ xuyên 
� ang trên  relay. Kinh tế hơn với 1 timer cho cả 2 
chức năng Dtime và Otime. 

 Điện áp nguồn điều khiển 180-220Vac. 
 Dùng cho động cơ điện : 3 pha 

Mã số đặt � ang :  
 EOCR-SE2-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A. 
 EOCR-SE2-30N-440: Dòng từ 3A – 30A. 
 EOCR-SE2-60N-440: Dòng từ 6A – 60A. 

Trên 60A dùng EOCR-SE2-05 với CT phụ tương ứng. 

3 - EOCR-SS 

 
840.000 

Sản phẩm phổ thông nhất và đặc trưng nhất của 
relay điện tử. 

 Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor. 
 Điện áp nguồn điều khiển autovolt. 
 2 timer riêng biệt thời gian quá tải và khởi động 

giúp cài đặt chính xác dòng bảo vệ. 
 Dùng cho động cơ điện 1 pha, 3 pha. 

Mã số đặt hàng :  
 EOCR-SS-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A. 
 EOCR-SS-30N-440: Dòng từ 3A – 30A. 
 EOCR-SS-60N-440: Dòng từ 6A – 60A. 
Trên 60A dùng EOCR-SS-05 với CT phụ tương ứng. 

4- SAMWHA SW-SS 

 

SAMWHA SW-SS : 620.000 VNĐ 
Mẫu mã mới dễ đi dây hơn của họ SS 
 Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor. 
 Điện áp nguồn điều khiển autovolt. 
 2 timer riêng biệt thời gian quá tải và khởi động 

giúp cài đặt chính xác dòng bảo vệ. 
 Dùng cho động cơ điện 1 pha, 3 pha. 

SW-SS-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A. 
SW-SS-30N-440: Dòng từ 3A – 30A. 
SW-SS-60N-440: Dòng từ 6A – 60A. 

Trên 60A dùng EOCR-SS-05 với CT phụ tương ứng. 
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5 - KMS - SSF 

 

KMS - SSF : 980.000 VNĐ 
Relay hiện thị số giá tốt và đặc trưng nhất. 

 Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor. 
 Điện áp nguồn điều khiển autovolt. 
 2 timer riêng biệt thời gian quá tải và khởi động 

giúp cài đặt chính xác dòng bảo vệ. 
 Dùng cho động cơ điện 1 pha, 3 pha. 

KMS-SSF-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A. 
KMS-SSF-30N-440: Dòng từ 3A – 30A. 
KMS-SSF-60N-440: Dòng từ 6A – 60A. 

Trên 60A dùng KMS-SSF-05 với CT phụ tương ứng. 
SAMWHA 

6 – OPR – SS (SW-SS1) 

 

- Thiết kế dạng xuyên � ang : lắp ráp dễ dàng vào tủ điện. 
- Cảm biến dòng điện 3 pha qua 2 CT trên relay. 2 timer 

độc lập. 
- Dtime : thời gian cho phép khởi động. 
- Otime : thời gian cho phép quá tải 
- Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor. 
- Điện áp nguồn điều khiển 180-220Vac. 
- Mã số đặt � ang :  

SW-SS 06 : Dòng bảo vệ từ  0.5 – 6.5A. 
 SW-SS 30 : Dòng bảo vệ từ 3 – 30A. 
 SW-SS 60 : Dòng bảo vệ từ 5 – 60A. 
 SW-SS 120 : Dòng bảo vệ từ 10-120A 

- Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha. 

7 - EOCR – DS  

 

1.192.000 

Thiết kế dạng xuyên thân : lắp ráp dễ dàng. 
- Cảm biến dòng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 

timer độc lập. 
D-time : thời gian cho phép khởi động. 
O-time : thời gian cho phép quá tải. 

- Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor. 
-  Dùng cho động cơ điện : 3 pha 

Mã số đặt hàng :  
 EOCR-DS-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A. 
 EOCR-DS-30N-440: Dòng từ 3A – 30A. 
 EOCR-DS-60N-440: Dòng từ 6A – 60A. 

- Trên 60A dùng EOCR-DS-05 với CT phụ tương ứng. 

8 - SAMWHA SW-DS 

 

SAMWHA SW-DS :  620.000 VNĐ 

Thiết kế dạng xuyên thân : lắp ráp dễ dàng. 
- Cảm biến dòng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 

timer độc lập. 
D-time : thời gian cho phép khởi động. 
O-time : thời gian cho phép quá tải. 

- Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor. 
Mã số đặt hàng :  

 Samwha SW-DS-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A. 
 Samwha SW-DS-30N-440: Dòng từ 3A – 30A. 
 Samwha SW-DS-60N-440: Dòng từ 6A – 60A. 

Trên 60A dùng EOCR-DS-05 với CT phụ tương ứng. 



Trang 6 

9 - KMS-SPF 

 

KMS-SPF :  1.400.000 VNĐ 

Lần đâu tiên chức năng bảo vệ thấp dòng có 
trong relay hạng phổ thong. 

- Cảm biến dòng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 
timer độc lập. 
D-time : thời gian cho phép khởi động. 
O-time : thời gian cho phép quá tải. 

- Bảo vệ quá tải, thấp tải, mất pha, kẹt rotor. 
-  Dùng cho động cơ điện : 3 pha 

Mã số đặt hàng :  
 KMS-SPF-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A. 
 KMS -SPF-30N-440: Dòng từ 3A – 30A. 
 KMS -SPF-60N-440: Dòng từ 6A – 60A. 

SAMWHA 
10 -OPR–SS3 (SW-SS3) 

 

OPR-SS3 ( SW –SS3) :  

- Thiết kế dạng xuyên thân : lắp ráp dễ dàng vào tủ điện. 
- Cảm biến dòng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 timer 

độc lập. 
Dtime : thời gian cho phép khởi động. 
Otime : thời gian cho phép quá tải 

- Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor. 
- Mã số đặt hàng :  

 DSP SS3 06 : Dòng bảo vệ từ  0.5 - 6.5A. 
   DSP SS3 30 : Dòng bảo vệ từ 3 - 30A. 
   DSP SS3 60 : Dòng bảo vệ từ 5 - 60A. 
   DSP SS3 120 : Dòng bảo vệ từ 10-120A 

Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha. 
 

11 - EOCR-DS3 

 
1.493.000 

Thiết kế dạng xuyên thân  lắp ráp dễ dàng. 
- Cảm biến dòng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 

timer độc lập. D-time, O-time. 
- Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor, đảo pha, phân 

biệt các loại sự cố khác nhau bằng đèn led. 
- Dùng cho động cơ điện : 3 pha 

Mã số đặt hàng :  
 EOCR-DS3-05N; EOCR-DS3-30N; EOCR-DS3-
60N 

Trên 60A dùng EOCR-DS3-05 với CT phụ tương ứng. 

12 – EVR-PD 

 

 

EVR-PD-440V : 3.940.000 

Bảo vệ quá áp, thấp áp, đảo pha, mất pha. chức năng đo điện áp 3 
pha như hệ đồng hồ số. Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số 
sự cố. 
Mã số đặt hàng :  
 EVR-PD-220: mạng 3pha 220/110Vac. 
 EVR-PD-440: mạng 3pha 380/220Vac. 
 EVR-FD-220: mạng 3pha 220/110Vac. Màn hình rời. 
 EVR-FD-440: mạng 3pha 380/220Vac. Màn hình rời.  
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13 - PMR-440V : 1.400.000 
- Bảo vệ đảo pha, mất pha.  
- Bảo vệ mất cân pha ( 0 – 15%) giúp phát hiện tất cả các kiểu mất pha 

mà các loại relay pha khác không thực hiện được. 
- Phân biệt các loại sự cố. 

Mã số đặt hàng :  
 PMR-220: mạng 3 pha 220/110Vac. 
 PMR-440: mạng 3 pha 380/220Vac.  

14- EOCR – 4E 

 
3.390.000 

Model đa chức năng duy nhất không có màn hình hiện 
số nhằm giảm chi phí. 

Bảo vệ quá tải, mất pha, chạm đất, ngắn mạch, 
kẹt rotor, phân biệt các loại sự cố khác nhau 
bằng led. 
Dùng cho động cơ điện : 3 pha 

Mã số đặt hàng :  
 EOCR-4E-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A. 
 EOCR-4E-30N-440: Dòng từ 3A – 30A. 
 EOCR-4E-60N-440: Dòng từ 6A – 65A. 

- Trên 60A dùng EOCR-4E-05 với CT phụ tương ứng. 

15-EGR-220V 

 
1.600.000 

- Lắp trong tủ điện. 
- Bảo vệ dòng rò (earthleakeage relay) 
- Dùng chung với ZCT. 

 
Mã số đặt hàng :  

EGR 1.0  220: dòng rò từ 100 - 1000mA. 
EGR 2.0  220: dòng rò từ 200 - 2000mA. 

 

16-EFR-220V 

 
ELR-220V 

- Lắp trên mặt tủ. 
- Bảo vệ dòng chạm đất (earth fault relay) 
- Dùng chung với 4 PCT 

Mã số đặt hàng :  
EFR 2.5  220: dòng rò từ 150 - 2500mA. 
GIÁ : 1.750.000 
- Lắp trên mặt tủ. 
- Bảo vệ dòng rò (earthleakeage relay) 
- Dùng chung với ZCT. 
- Mã số đặt hàng :  

ELR 1.0  220: dòng rò từ 100 - 1000mA. 
ELR 2.0  220: dòng rò từ 200 - 2000mA. 

GIÁ : 1.600.000 
17- EOCR – SSD 

 

 Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như đồng 
hồ ampe 3pha, mất pha, kẹt rotor. 

 Phân biệt các loại sự cố và hiển thị thông số sự cố. 
 Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha. 

Mã số đặt hàng :  
 EOCR-SSD-05N: dùng cho động cơ <5A hoặc 
>60A. 
 EOCR-SSD-30N: dùng cho động cơ 3 – 30A. 
 EOCR-SSD-60N: dùng cho động cơ 5 – 60A 

GIÁ : 1.950.000 
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18- EOCR –3DE 

 

 
 
EOCR-3DE: 4.160.000 
EOCR-3EZ: 4.520.000 
EOCR-3ES: 5.110.000 

 

Model đa chức năng dạng lắp trong tủ điện. 
 Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như đồng 

hồ ampe 3pha. 
 Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm. 
 Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố. 
 Phạm vi điều chỉnh cực rộng : 0 – 800A 
 Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số 

biến dòng trên relay. 
 Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha. 

Mã số đặt hàng :  
 EOCR-3DE-220: dùng cho mọi động cơ. 
 EOCR-3EZ-220: EOCR-3DE có chống giật dùng 
ZCT. 
 EOCR-3ES-220 : EOCR-3DE có bảo vệ ngắn mạch. 

Trên 60A dùng CT phụ tương ứng và cài đặt thông số 
lên relay. 

19 - EOCR –FDE 

 

 
EOCR-FDE   : 5.100.000 
EOCR-FEZ   : 6.200.000 
EOCR-FES   : 6.200.000 
EOCR-FDM2: 6.200.000 

Model đa chức năng dạng màn hình hiển thị rời 
lắp ngoài tủ. 
 Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như 

ampemetter 3pha. 
 Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm. 
 Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố. 
 Phạm vi điều chỉnh cực rộng : 0 – 800A 
 Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số 

CT phụ trên relay.  
 Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha. 

Mã số đặt hàng :  
 EOCR-FDE-220: FDE thông thường. 
 EOCR-FEZ-220: FDZ có chống giật dùng với ZCT. 
 EOCR-FES-220: FDS có thêm chức năng ngắn 
mạch. 
 EOCR-FDM420: FDM420 có ngõ ra 4–20mA kết nối 
với inverter. 

Trên 60A dùng CT phụ  và cài đặt thông số lên relay. 
Riêng EOCR-FDM2 có thể thiết lập và theo dõi thông 
số thời gian làm việc liên tục của động cơ. Thời gian 
làm việc liên tục của relay .. . 

 

 
 
 

EUVR 
EOVR 

 
- EUVR-220 : bảo vệ THẤP áp 1 pha. Phạm 

vi chỉnh định: 160-200V 
  GIÁ : 1.100.000 
 
- EOVR-220 : bảo vệ QUÁ áp 1 pha. Phạm 

vi chỉnh định: 220-300V 
  GIÁ : 1.100.000 

 
20-iEOCR –3DE–220V 

 
 
 
 

Model đa chức năng dạng lắp trong tủ điện trang 
bị cổng kết nối RS 485 cho phép liên kết và quản 
lý qua phần mềm PC. 

 Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như 
ampemetter 3pha. 

 Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm. 
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EOCR-i3DE: 5.700.000 
EOCR-i3EZ: 5.800.000 
EOCR-i3ES: 5.800.000 
EOCR-i3M420: 6.700.000 

 

 
 Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố. 
 1 model cho mọi loại động cơ. 
 Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số 

CT phụ trên relay. 
 Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha. 

Mã số đặt hàng :  
 iEOCR-3DE-220: dùng cho mọi động cơ. 
 iEOCR-3EZ-220: như 3DE +chức năng bảo vệ 
dòng rò. 
 iEOCR-3ES-220 : có chức năng bảo vệ ngắn mạch. 

Trên 60A dùng CT phụ và cài đặt thông số CT lên 
relay. 

21- iEOCR –FDE–220V 

 
 

 
EOCR-iFDE: 6.700.000 
EOCR-iFEZ: 6.800.000 
EOCR-iFES: 6.800.000 
EOCR-iFDM2: 6.800.000 
EOCR-iFM420: 7.200.000 
 

Model đa chức năng dạng : màn hình hiển thị rời 
lắp trên mặt tủ trang bị cổng kết nối RS 485 cho 
phép liên kết và quản lý qua phần mềm PC. 

 Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như 
ampemetter 3pha. 

 Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm. 
 Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố. 
 Thiết lập và theo dõi thông số thời gian làm việc 

liên tục của động cơ. 
 1 model cho mọi loại động cơ. 
 Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số 

CT phụ trên relay. 
Mã số đặt hàng :  

 EOCR-iFDE-220: dùng cho mọi động cơ. 
 EOCR-iFEZ-220: như FDE+chức năng bảo vệ dòng 
rò. 
 EOCR-iFES-220 : có chức năng bảo vệ ngắn mạch. 

Trên 60A dùng CT phụ và cài đặt thông số CT lên 
relay. 
- Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha. 

 

CT PHỤ : Biến dòng 
chuyên dùng 100/5A, 
150A/5A, 200A/5A, 
300/5A, 400/5A. 

2CT : 580.000 
3CT : 950.000 

ZCT : Zero CT  
35  :     830.000 
80  :  1.324.000 
120 : 2.013.000 
 150 :2.500.000 

22 – SDDR  23- DVR 24- DUVR, DOVR 

25- EOCR-AR 26-EOCR-DG(Z) 27-EOCR-3C 

28-EOCR-PMZ, PFZ 29-DUCL, DCL 30-EOCR-3BZ,FBZ 
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YOGIROTECH - MADE IN KOREA 
 

 
 Mô tả Model Operation Giá(VND) 

LOẠI ĐẤU NỐI PHÍA TRƯỚC ATS 03 CỰC  
 
  

  

ATS - 3Pha - 100A SI 61T ON-ON      8,900,000  

ATS - 3Pha - 200A SI 62T ON-ON      9,300,000  

ATS - 3Pha - 400A SI 64T ON-ON    14,990,000  

ATS 4 CỰC 

ATS - 4Pha - 100A SI 61T ON-ON      9,800,000  

ATS - 4Pha - 200A SI 62T ON-ON 10,200,000 

ATS - 4Pha - 400A SI 64T ON-ON    15,700,000  

LOẠI ĐẤU NỐI PHÍA SAU  ATS 03 CỰC       
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ATS - 3Pha - 600A SI 66 MS ON-ON   21,500,000  

ATS - 3Pha - 800A SI 68 MS ON-ON    26,000,000  

ATS - 3Pha - 1000A SI 610 MS ON-ON    28,000,000  

ATS - 3Pha - 1200A SI 612 MS ON-ON    34,800,000  

ATS - 3Pha - 1600A SI 616 MS ON-ON    39,590,000  

ATS - 3Pha - 2000A SI 620 MS ON-ON    51,630,000  

ATS - 3Pha - 2500A SI 625 MS ON-ON    63,000,000  

ATS - 3Pha - 3200A SI 632 MS ON-ON    88,800,000  

ATS - 3Pha - 4000A SI 640 MS ON-ON  163,400,000  

ATS 4 CỰC  

ATS - 4Pha - 600A SI 66 MS ON-ON 23,000,000  

ATS - 4pha - 800A SI 68 MS ON-ON   28,900,000  

ATS - 4pha - 1000A SI 610 MS ON-ON    32,900,000  

ATS - 4pha - 1200A SI 612 MS ON-ON   38,900,000  

ATS - 4pha - 1600A SI 616 MS ON-ON    49,200,000  

ATS - 4pha - 2000A SI 620 MS ON-ON    61,200,000  

ATS - 4pha - 2500A SI 625 MS ON-ON    89,200,000  

ATS - 4pha - 3200A SI 632 MS ON-ON  114,900,000  

ATS - 4pha - 4000A SI 640 MS ON-ON  193,500,000  

 

ATS controller - BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS 
ATS controller  - MCU tech      2,100,000  

ATS UVR CONTROLLER (bảo vệ thấp áp) 4,020,000  

YGUARD  ATS CỦA YOGIROTECH 
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THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGOÀI TRỜI. 
 

MTC-ON MTC-MINI MTC-3N 
 
 

  
 
 

mạng điện 3 pha 4 dây. tại 
mỗi cột đèn chỉ 1 dây pha 
và 1 dây N được nối ra đèn. 
2 dây pha không dùng đến 
được nối bằng MTC-ON 

Mạng điện 3 pha 4 dây. tại mỗi 
cột đèn dùng bộ MTC-mini để 
nối 1 dây pha và 1 dây N và 
đưa đầu dây ra đèn. MTC-Mini 
không được trang  bị ELCB  

Trong mạng điện 3 pha 4 dây. tại 
mỗi cột đèn dùng bộ MTC-3N để 
nối 1 dây pha và 1 dây N và đưa 
đầu dây ra đèn. MTC-3N được 
trang  bị ELCB bên trong 

16USD 45USD 54USD 
 

LSB 100 LJB 100 MS 1,2,3 

 
   
ELCB kín nước (waterproof) 
RCBO kín nước dùng ngoài 
trời hoặc nơi ẩm thấp. 

Domino 1P kín nước với IP67 
dòng max 50A. 

Chụp đầu nối kín nước có 3 mẫu 
MS-1, MS-2, MS-3 dùng cho dây 
1,5 – 16mm2 

630.000 vnđ 360.000 vnđ 41.000 – 54.000 – 125.000 
PHƯƠNG ÁN ĐẤU NỐI TIÊU BIỂU CHO MẠNG 3P 4D 

 

 


