


Máy cắt tự đóng lại Relcoser ATELEC được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu 
sử dụng bảo vệ phụ tải và đường dây trên không với cấp điện áp lên đến 38kV. 
Recolser ATELEC được áp dụng cho các hệ thống phân phối điện và trạm 
biến áp 2/15/17.5kV, 24/25.8/27kV, 36/38kV. Máy cắt  tự đóng lại ATELEC 
được trang bị bộ điều khiển, thực hiện các chức năng bảo vệ, thu thập dữ liệu 
và truyền thông, đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của ngành điện.

Đặc điểm chính
    Thiết kế được đinh mức cho 10.000 lần thao tác đóng cắt.
    Cách điện bằng vật liệu epoxy cao cấp chống nước (HCEP).
    Sản phẩm thân thiện với môi trường.
    Không bảo trì cần thiết trong quá trình bảo vệ thiết bị.
    Truyền thông từ xa: MODBUS, DNP3.0. DNP3.0 trên TCP/IP.
    Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc lắp đặt trên các loại cột điện khác 
nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng và lắp đặt.
    Bộ điều khiển được thiết kế tích hợp đầy đủ các tính năng bảo vệ cơ bản 
như bảo vệ quá dòng, chạm đất, chạm đất nhạy, các bảo vệ thấp/quá áp, 
bảo vệ thấp/quá tần số…

Cấu tạo Recloser
    Cơ cấu truyền động kiểu điện từ đảm bảo thiết bị đóng cắt nhẹ nhàng 
đồng thời cả 3 pha, số lần đóng cắt lên đến 10000 làn thao tác.
    Bộ ngắt chân không: bao gồm tiếp điểm chân không lắp theo phương 
thẳng đứng.
    Vật liệu cách điện HCEP
         + Vật liệu cách điện epoxy cao cấp, đặc biệt chống nước.
         + Trọng lượng nhẹ và thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và thao tác.
         + Nâng cao hiệu suất vận hành trong môi trường bị ô nhiễm nặng.
         + Nâng cao độ bền và thời gian sử dụng thiết bị.

Giới thiệu
Recloser

Recloser



Thông số

Điện áp định mức lớn nhất

Dòng điện định mức

Tần suất định mức

Ngắt ngắn mạch

Dòng điện chịu ngắn mạch

Dòng đóng ngắn mạch

Dòng ngắt sạc cáp

Dòng ngắt từ hóa máy biến áp

Điện áp chịu xung

Độ bền cơ học

Trình tự tự đóng lại (Có thể lập trình)

Cách điện

Ngắt

Tiêu chuẩn áp dụng

kV rms

A rms

Hz

kA

kA rms

(1 giây)

kA rms

(3 giây)

kA đỉnh

A rms

A rms

630A

630A

kV

kV

kV đỉnh

lần

Pha

Đất

Trong điều
kiện khô

Trong điều
kiện ướt

 15            27             38 

400/630 (800)

50/60

12,5

12,5

25kA

31,5

5

22

10.000

o-t1-co-t2-co-t3-co-Khóa

Polymer

Chân không (Tời kéo)

IEC 62271-111, ANSI C37.60

50,70, 100, 140, 200,

300, 400, 630A Khối

25, 35, 50, 70, 100,

150, 200, 250A Nhánh

MÔ TẢ                               ARC-1      ARC-2     ARC-3(4)

Nấc thiết lập 
dòng điện (Phiên 
bản đơn giản)

Phiên bản đầy đủ: 
Có thể lập trình 
cho SEF pha đất

Khả năng chịu 
điện áp tần số 
công nghiệp

40

35

95/100

50/60

50

125/150

70/80

60/70

170/200

6

6

16

16

25
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