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GIAÛI NGHểA CAÙC THUAÄT NGệế 
■ RELAY ẹIEÄN Tệ Û BAÛO VEÄ ẹOÄNG Cễ : Thieỏt bũ thay theỏ relay nhieọt (RTH) ủeồ ba ỷo veọ ủoọng cụ vụựi caực tớnh na ờng vửụựt troọi nhử sau 

:+ ẹoọ chớnh xa ực cao. 

+ Hoỳ trụự caứi ủa ởt vaứ ba ựo sửự coỏ. 

+ Kớch thửụực nhoỷ goựn vaứ ủa chửực naờng. 
 

■ SO SAÙCH GIệếA RELAY NHIEÄT VAỉ RELAY ẹIEÄN Tệ Û : 

TIEÂU CHÍ SO SAÙNH RELAY ẹIEÄN TệÛ (OPR) RELAY NHIEÄT (RTH) 

+ Quaự taỷi + ẹoọ chớnh xaực cao, baỷo veọ mang tớnh chuỷ  

ủoọng. 

+ ẹoọ chớnh xaực ke ựm, hoựat ủoọng thuự 

ủoọng. 

+ Maỏt pha, Keựt rotor + Coự chửực na ờng na ứy + Khoừng coự chửực naờng na ứy 

+ Hoỳ trụự caứi ủa ởt doứng baỷo ve ọ + Coự chửực na ờng na ứy. + Khoừng coự chửực naờng na ứy 

+ Thụứi gian cho phe ựp quaự taỷi + Chổnh taựi nuựt O-time + Khoừng coự chửực naờng na ứy 

+ Thụứi gian khụỷi ủoọng + Chổnh taựi nuựt O-time hoa ởc D-time + Khoừng coự chửực naờng na ứy 

+ Mửực tie ừu thuự ủie ọn naờng < 4W >10W 

+ Aỷnh hửụỷng bụỷi moừi trửụứng + Khoừng bũ a ỷnh hửụỷng + Phuự thuoọc va ứo nhie ọt ủoọ moừi trửụứng. 

+ Phaựm vi ủieàu chổnh + Roọng vụựi tổ leọ 1:10 + Heựp tổ leọ 1:2 
 

■ MAÁT PHA : ủửụực chia la ứm 2 daựng nhử sau : 

+ Maỏt pha do a ựp : Khi 1 trong 3 pha khoừng coự ủuỷ ủieọn a ựp. 

+ Maỏt pha do do ứng : Khi doứng ủieọn 1 trong 3 pha thaỏp hụn 60% doứng trong pha coứn laựi. 

 

Ghi chuự : PMR ( hay DSP-VPFR) : Boọ baỷo veọ pha theo ủie ọn aựp. EOCR(hay OPR) : boọ baỷo veọ pha theo do ứng. Hỡnh 

1 : Nguoàn bỡnh thửụứng, nhưng do mất pha tại contator hay ngừ ra động cơ nờn chi ̉ EOCR ta ực ủoọng bảo vệ mất pha. Hỡnh 2 : Maỏt 

pha T (R,S), PMR taực ủoọng,  EOCR khoừng taực ủoọng do MC ủang ngaột neừn khoừng coự doứng cho caỷ 3 pha. Hỡnh 3 : Khi động cơ 

đang chạy, bị mất pha trước MCCB, PMR tỏc động do mất cừn pha, EOCR tỏc động do mất pha. 

Hỡnh 4 : Ma ỏt pha T, PMR ta ực ủoọng, MC ủoựng maựch sau MC hụỷ khoừng coự do ứng ủieọn à EOCR khoừng ta ực ủoọng. 

■ QUAÙ TAÛI : khi do ứng ủieọn ủi qua ca ỷm bie ỏn cuỷa relay ủieọn tửỷ vửụựt doứng trũ soỏ do ứng ủieọn baỷo veọ caứi ủa ởt treừn relay (Ibv<It). 

■ THễỉI GIAN CHO PHEÙP QUAÙ TAÛI: Thụứi gian cho phe ựp ủoọng cụ hoựat ủoọng quaự ta ỷi. Sau thụứi na ứy relay sẽ tỏc động bảo vệ. 

■ QUAÙ AÙP : khi ủie ọn aựp ngoừ va ứo cuỷa relay ủie ọn vửụựt  trũ soỏ ủieọn a ựp ba ỷo ve ọ ca ứi ủa ởt treừn relay (Vin> Vbv) 

■ ẹAÛO PHA : Khi thửự tửự caực pha khoừng ủuựng theo thửự tửự tieừu chuaồn la ứ R,S,T. 

■ KEẽT ROTOR : Sau thụứi gian khụỷi ủoọng cuỷa ủoọng cụ, rotor cuỷa ủoọng cụ va ỳn khoừng chuye ồn ủoọng thỡ relay sẽ t ỏc động bảo vệ. 

■ THễỉI GIAN KHễ ÛI ẹOÄNG : thụứi gian caàn thieỏt ủeồ rotor tửứ traựng tha ựi ngửứng tụựi khi ủaựt toỏc ủoọ ủũnh mửực. Trong thời gian này relay khụng tỏc 

động bảo vệ ngay cả khi dũng điện khởi động rất lớn. 

■ PHAẽM VI BAÛO VEÄ : Giaự trũ baỷo veọ ủửụực chổnh ủũnh trong phaựm vi na ứy. Relay ủieọn tửỷ cho pheựp ủieàu chổnh trong phaựm vi raỏt roọng vụựi tổ leọ 

1:10. ẹeồ phuỷ heỏt phaựm vũ baỷo veọ cuỷa 1 relay ủieọn tửỷ caàn ủe ỏn 5 loựai relay nhieọt kha ực nhau. ẹieàu na ứy cho phe ựp giaỷm 5 laàn soỏ lửụựng vaọt tử dửự 

pho ứng so vụựi relay nhie ọt. 

■ CHOẽN LệẽA RELAY THEO KIEÅU DAÙNG:  relay ủieọn tửỷ coự nhieàu kieồu da ựng khaực nhau nhửng cuứng chửực naờng tuy theo nhu caàu va ứ  ủieàu kieọn laộp 

ủa ởt ma ứ choựn kieồu da ựng cho phu ứ hụựp. 

■ ẹIEÄN AÙP ẹềNH MệÙC CUÛA TIEÁP ẹIEÅM :  Haàu heỏt relay ủieọn tửỷ ủửụực thieỏt keỏ hoựat ủoọng vụựi ủieọn a ựp 250V. 
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■ THệ Ù Tệẽ PHA : caực loựai relay ủieọn tửỷ baỷo ve ọ thửự tửự pha thửụứng ủửụực ủũnh saỹn thửự tửự pha trong relay. Khi laộp relay vaứo maựng caàn tra ựo ủoồi pha 

cho ủeỏn khi relay baựo ủuựng pha. 

 
■ Sệ Û DUẽNG RELAY ẹIEÄN TệÛ CHO DO ỉNG ẹIEÄN Lễ ÙN HễN 

100A : Choựn CT phuự phu ứ hụựp vụựi taỷi (VD : 100/5A), 

choựn relay ủieọn tửỷ coự do ứng ủũnh 

mửực la ứ 5A (VD : PG OPR-SS-05) ủaỏu noỏi CT phuự va ứ 

relay nhử hỡnh 1. Luực na ứy phaựm vi ba ỷo ve ọ cuỷa relay 

mụỷ roọng tửụng ửựng vụựi giaự trũ cuỷa CT phuự ( VD : 

du ứng CT 100/5 thỡ phaựm vi baỷo ve ọ mụựi la ứ   10 ~ 

100A). 

■ Sệ Û DUẽNG RELAY ẹIEÄN TệÛ CHO DO ỉNG ẹIEÄN NHOÛ HễN DO ỉNG ẹIEÄN ẹềNH Mệ ÙC CUÛA RELAY 

Relay ủieọn tửỷ cho pheựp sửỷ duựng relay coự doứng ủũnh mửực lụựn hụn ủeồ baỷo veọ cho taỷi nhoỷ hụn. Baống caựch cuoỏn 2 vo ứng (hỡnh 2: tổ leọ  1:2) hay nhieàu 

vo ứng ( hỡnh 3 : 3 vo ứng tổ leọ 1:3) quanh CT cuỷa relay.  Tổ leọ 1:2 la ứ do ứng thửực teỏ la ứ 1A thỡ tửụng ửựng vụựi 2A treừn relay, tửụng tử 1:3 seừ la ứ 1A vaứ 

3A … 

■ BAÛNG THAM SOÁ 

Do ứng ủie ọn So ỏ vo ứng qua relay Bie ỏn do ứng Tổ so ỏ Do ứng ủie ọn So ỏ vo ứng qua relay Bie ỏn do ứng Tổ so ỏ 

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 : Ca ực loựai relay ủieọn tửỷ vụựi chửực naờng safe ủửụực 

dieỳn giaỷi nhử sau : ủoỏi vụựi relay nhieọt, tieỏp ủieồm cuỷa relay nhie ọt 

luoừn ụỷ tỡnh traựnh bỡnh thửụứng trửứ khi noự taực ủoọng baỷo ve ọ. ẹoỏi vụựi 

relay ủie ọn tửỷ boọ tieỏp ủieồm cuỷa noự luoừn ụỷ  trong tỡnh traựng sửự coỏ 

trửứ khi relay ủửụực caỏp ủieọn va ứ relay ủang co ứn toỏt. Nhử vaọy, relay 

ủieọn tửỷ khoừng cho pheựp ủoọng cụ khụỷi ủoọng khi relay chưa sẵn 

sa ̀ng. 
 

■ DO ỉNG ẹềNH Mệ ÙC CUÛA TIEÁP ẹIEÅM : do ứng ủieọn toỏi ủa ma ứ tie ỏp ủie ồm ủoựng caột ma ứ khoừng aỷnh hửụỷng ủeỏn tuoồi thoự cuỷa tie ỏp ủieồm. Haàu heỏt relay 

ủieọn tửỷ ủửụực thieỏt keỏ vụựi tieỏp ủieồm coự doứng ủũnh mửực la ứ 3A taựi ủieọn a ựp 250V. 

■ CHOẽN LệẽA RELAY THEO DO ỉNG ẹIEÄN:  veà cụ baỷn ba ỏt cửự kie ồu relay ủieọn tửỷ naứo ủeàu coự 4 da ừy doứng ủieọn nhử sau : Da ừy 05 : 

du ứng cho do ứng nhoỷ hụn 5A va ứ lụựn hụn 120A nhử PG OPR-SS 05, OPR-EP 05, OPR-SS3 05 … 

Da ừy 30 : du ứng cho do ứng nhoỷ hụn 3 ~ 30A. nhử PG OPR-SS 30, OPR-EP 30, OPR-SS3 30 … Da ừy 60 : 

du ứng cho do ứng nhoỷ hụn 5 ~ 60A. nhử PG OPR-SS 60, OPR-EP 60, OPR-SS3 60 … 

Da ừy 120 : du ứng cho doứng nhoỷ hụn 10 ~ 120A. nhử PG OPR-SS 120, OPR-EP 120, OPR-SS3 120 … 

■ Hệễ ÙNG DAÃN CHặNH ẹềNH DOỉNG BAÛO VEÄ CHO RELAY ẹIEÄN TệÛ : 

Bệễ ÙC 1 : Chổnh O-time, D- 

time, Load le ừn mửực toỏi ủa. 

Cho ủoọng cụ chaựy oồn ủũnh. 

Ghi nhaọn thụứi gian khụỷi ủoọng 

cuỷa ủoọng cụ. 

Bệễ ÙC 2 : Chổnh D-time baống thụứi gian khụỷi ủoọng cuỷa ủoọng cụ ủaừ 

xa ực ủũnh ụỷ bửụực 1 coọng theừm 1~ 5 giaừy tu ứy nhu caàu thửực teỏ (vụựi 

caực relay khoừng coự nuựt  D-time thỡ boỷ qua bửụực 2) 

Bệễ ÙC 3 : Chổnh giaỷm daàn nuựt 

LOAD cho ủeỏn khi ủe ứn OL 

ba ựo saựng (1). Chổnh taờng trụỷ 

laựi cho ủeỏn khi ủe ứn O.L vửứa 

taột (2). 

Bệễ ÙC 4 : Chổnh nuựt O-time theo ye ừu caàu cuỷa tửứng ủoọng cụ. O- time 

nhoỷ thỡ relay taực ủoọng nhanh vaứ ủoọng cụ ủửụực ba ỷo veọ toỏt hụn (ne ừn 

ủa ởt tửứ 3 ~ 5 gia ừy). Vụựi relay khoừng coự nuựt D-time thỡ chổnh O-time 

lụựn hụn thụứi gian khụỷi ủoọng cuỷa ủoọng cụ. 
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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 vỡ sao : 

Trước hết ta xột cấu tạo của relay nhiệt : 

Relay nhiệt hoạt động dựa trờn lưỡng kim nhiệt phỏt núng khi cú dũng điện chạy khi đạt đến nhiệt độ tới 

hạn lưỡng kim sẽ cong đủ tác động lờn thanh trượt cho tiếp điểm rời ra và tác động ngắt động cơ, việc hiệu 

chỉnh dũng tải thực chất là điều chỉnh nỳt chỉnh làm thay đổi khoảng cỏch giữa thanh trượt và lưỡng kim
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Độ chớnh xỏc 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 : 
+ Tớnh chớnh xỏc của vạch hiển thị trờn nỳt chỉnh và dũng bảo vệ tương ứng ( thụng số này rất 

quan trọng nhưng người sử dụng khụng thể tự mỡnh kiểm định độ chớnh xỏc của nú). 

+ Do khụng cú thời gian trễ nờn khụng thể chỉnh relay không tác động trong khoảng thời gian khởi động 

( nhất là với các động cơ khởi động nhiều lần trong ngày) nờn khụng thể chỉnh chớnh xỏc dũng bảo vệ 

nếu khụng muốn relay nhảy sớm. 

+ Không có cơ cấu tự kiểm tra nờn khụng thể biết khi nào cơ cấu cơ khí cũn làm việc tốt hay khụng điều 

này dẫn đến thay vỡ bảo vệ động cơ không bị quỏ tải thỡ relay nhiệt thường bị nổ tung sau khi động cơ 

đó bị chỏy. 

Với các nhược điểm trờn, relay nhiệt ngày càng trở khó đáp ứng các đũi hỏi trong việc bảo vệ động cơ 

và relay điện tử xuất hiện để xóa đi các nhược điểm của relay nhiệt. Hóy 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. 

+ Dũng bảo vệ cài đặt trực tiếp dựa vào dũng điện thực tế nên độ chớnh xỏc là cao nhất và khụng cú sai sút. 

+ Nhờ cỏc bộ định thời (timer) nờn loại trừ các trường hợp tác động khụng mong muốn khi khởi động và quỏ 

tải thoỏng qua nờn giỏ trị dũng bảo vệ được cài chớnh xỏc nhất mà khụng sợ cú sự sai sút. 
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1 – OPR–EP (SW-EP) 

 

OPR – EP ( SW-EP)  

Chuyờn dựng thay thế relay nhiệt với thiết kế giống relay 

nhiệt để nối trực tiếp vào contactor. 

- Bảo vệ quỏ tải, mất pha, kẹt rotor. 

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

- Mó số đặt ang : 

PG OPR EP 30: dũng bảo vệ 3 – 30A. 

PG OPR EP 50: dũng bảo vệ  5 – 50A. 

 

2 – EOCR-SE2 
 
 

 

Bảo vệ quỏ tải, mất pha, kẹt rotor 

 Thiết kế dạng xuyờn ang : lắp rỏp dễ dàng vào tủ điện. 

 Cảm biến dũng điện 3 pha qua 2 CT và 3 lỗ xuyờn ang trờn  

relay. Kinh tế hơn với 1 timer cho cả 2 

chức năng Dtime và Otime. 

 Điện ỏp nguồn điều khiển 180-220Vac. 

 Dùng cho động cơ điện : 3 pha 

Mó số đặt ang : 

EOCR-SE2-05N-440: Dũng từ 0.5A – 6A. EOCR-

SE2-30N-440: Dũng từ 3A – 30A. EOCR-SE2-60N-

440: Dũng từ 6A – 60A. 

Trờn 60A dựng EOCR-SE2-05 với CT phụ tương ứng. 

3 - EOCR-SS 

 

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

 Bảo vệ quỏ tải, mất pha, kẹt rotor. 

 Điện ỏp nguồn điều khiển autovolt. 

 2 timer riờng biệt thời gian quỏ tải và khởi động giỳp cài đặt 

chớnh xỏc dũng bảo vệ. 

 Dùng cho động cơ điện 1 pha, 3 pha. 

Mó số đặt hàng : 

EOCR-SS-05N-440: Dũng từ 0.5A – 6A. EOCR-

SS-30N-440: Dũng từ 3A – 30A. EOCR-SS-60N-

440: Dũng từ 6A – 60A. 

Trờn 60A dựng EOCR-SS-05 với CT phụ tương ứng. 

4- SAMWHA SW-SS 

 

SAMWHA SW-SS  
Mẫu mó mới dễ đi dây hơn của họ SS 

 Bảo vệ quỏ tải, mất pha, kẹt rotor. 

 Điện ỏp nguồn điều khiển autovolt. 

 2 timer riờng biệt thời gian quỏ tải và khởi động giỳp cài đặt 

chớnh xỏc dũng bảo vệ. 

 Dùng cho động cơ điện 1 pha, 3 pha. SW-SS-

05N-440: Dũng từ 0.5A – 6A. SW-SS-30N-440: 

Dũng từ 3A – 30A. SW-SS-60N-440: Dũng từ 

6A – 60A. 

Trờn 60A dựng EOCR-SS-05 với CT phụ tương ứng. 
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5 - KMS - SSF 

 

KMS - SSF :  

Relay hiện thị số giỏ tốt và đặc trưng nhất. 

 Bảo vệ quỏ tải, mất pha, kẹt rotor. 

 Điện ỏp nguồn điều khiển autovolt. 

 2 timer riờng biệt thời gian quỏ tải và khởi động giỳp cài đặt 

chớnh xỏc dũng bảo vệ. 

 Dùng cho động cơ điện 1 pha, 3 pha. KMS-SSF-

05N-440: Dũng từ 0.5A – 6A. KMS-SSF-30N-440: 

Dũng từ 3A – 30A. KMS-SSF-60N-440: Dũng từ 

6A – 60A. 

Trờn 60A dựng KMS-SSF-05 với CT phụ tương ứng. 

SAMWHA 

6 – OPR – SS (SW-SS1) 
- Thiết kế dạng xuyờn ang : lắp rỏp dễ dàng vào tủ điện. 

- Cảm biến dũng điện 3 pha qua 2 CT trờn relay. 2 timer 

độc lập. 

- Dtime : thời gian cho phộp khởi động. 

- Otime : thời gian cho phộp quỏ tải 

- Bảo vệ quỏ tải, mất pha, kẹt rotor. 

- Điện ỏp nguồn điều khiển 180-220Vac. 

- Mó số đặt ang : 
SW-SS 06 : Dũng bảo vệ từ 0.5 – 6.5A. 

SW-SS 30 : Dũng bảo vệ từ 3 – 30A. 

SW-SS 60 : Dũng bảo vệ từ 5 – 60A. 

SW-SS 120 : Dũng bảo vệ từ 10-120A 

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

7 - EOCR – DS 
 

 

 

Thiết kế dạng xuyờn thõn : lắp rỏp dễ dàng. 

- Cảm biến dũng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 timer độc 

lập. 

D-time : thời gian cho phộp khởi động. O-time : 

thời gian cho phộp quỏ tải. 

- Bảo vệ quỏ tải, mất pha, kẹt rotor. 

- Dùng cho động cơ điện : 3 pha 

Mó số đặt hàng : 

EOCR-DS-05N-440: Dũng từ 0.5A – 6A. EOCR-

DS-30N-440: Dũng từ 3A – 30A. EOCR-DS-60N-

440: Dũng từ 6A – 60A. 

-  Trờn 60A dựng EOCR-DS-05 với CT phụ tương ứng. 

8 - SAMWHA SW-DS 
 

 

SAMWHA SW-DS :   

Thiết kế dạng xuyờn thõn : lắp rỏp dễ dàng. 

- Cảm biến dũng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 timer độc 

lập. 

D-time : thời gian cho phộp khởi động. O-time : 

thời gian cho phộp quỏ tải. 

- Bảo vệ quỏ tải, mất pha, kẹt rotor. 

Mó số đặt hàng : 

Samwha SW-DS-05N-440: Dũng từ 0.5A – 6A. 

Samwha SW-DS-30N-440: Dũng từ 3A – 30A. Samwha 

SW-DS-60N-440: Dũng từ 6A – 60A. 

Trờn 60A dựng EOCR-DS-05 với CT phụ tương ứng. 
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9 - KMS-SPF 

 
 

KMS-SPF :   

Lần đâu tiên chức năng bảo vệ thấp dũng cú trong relay 

hạng phổ thong. 

- Cảm biến dũng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 timer độc 

lập. 

D-time : thời gian cho phộp khởi động. O-time : 

thời gian cho phộp quỏ tải. 

- Bảo vệ quỏ tải, thấp tải, mất pha, kẹt rotor. 

- Dùng cho động cơ điện : 3 pha 

Mó số đặt hàng : 

KMS-SPF-05N-440: Dũng từ 0.5A – 6A. KMS -

SPF-30N-440: Dũng từ 3A – 30A. KMS -SPF-60N-

440: Dũng từ 6A – 60A. 

SAMWHA 

10 -OPR–SS3 (SW-SS3) 
 

 
 

 

 

 

OPR-SS3 ( SW –SS3) : 

- Thiết kế dạng xuyờn thõn : lắp rỏp dễ dàng vào tủ điện. 
- Cảm biến dũng điện 3 pha qua 3 CT trờn relay. 2 timer 

độc lập. 

Dtime : thời gian cho phộp khởi động. 

Otime : thời gian cho phộp quỏ tải 

- Bảo vệ quỏ tải, mất pha, kẹt rotor. 

- Mó số đặt hàng : 
DSP SS3 06 : Dũng bảo vệ từ 0.5 - 6.5A. 

DSP SS3 30 : Dũng bảo vệ từ 3 - 30A. 

DSP SS3 60 : Dũng bảo vệ từ 5 - 60A. 

DSP SS3 120 : Dũng bảo vệ từ 10-120A 

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

11 - EOCR-DS3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Thiết kế dạng xuyờn thõn  lắp rỏp dễ dàng. 

- Cảm biến dũng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 timer độc 

lập. D-time, O-time. 

- Bảo vệ quỏ tải, mất pha, kẹt rotor, đảo pha, phõn biệt cỏc loại 

sự cố khỏc nhau bằng đèn led. 

- Dùng cho động cơ điện : 3 pha 

Mó số đặt hàng : 

EOCR-DS3-05N; EOCR-DS3-30N; EOCR-DS3- 60N 

Trờn 60A dựng EOCR-DS3-05 với CT phụ tương ứng. 

12 – EVR-PD 
 

 
 

 
 

EVR-PD-440V :  

Bảo vệ quỏ ỏp, thấp áp, đảo pha, mất pha. chức năng đo điện áp 3 pha như hệ đồng 

hồ số. Phõn biệt cỏc loại sự cố và lưu trữ thụng số sự cố. 

Mó 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 hỡnh rời. EVR-FD-

440: mạng 3pha 380/220Vac. Màn hỡnh rời. 
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13 - PMR-440V :  

- Bảo vệ đảo pha, mất pha. 

- Bảo vệ mất cõn pha ( 0 – 15%) giỳp phỏt hiện tất cả cỏc kiểu mất pha mà cỏc loại relay 

pha khỏc khụng thực hiện được. 

- Phõn biệt cỏc loại sự cố. Mó 

số đặt hàng : 

PMR-220: mạng 3 pha 220/110Vac. PMR-

440: mạng 3 pha 380/220Vac. 

 

 

14- EOCR – 4E 

 

 

Model đa chức năng duy nhất khụng cú màn hỡnh hiện số nhằm 

giảm chi phớ. 

Bảo vệ quỏ tải, mất pha, chạm đất, ngắn mạch, kẹt rotor, 

phõn biệt cỏc loại sự cố khỏc nhau bằng led. 

Dùng cho động cơ điện : 3 pha Mó số 

đặt hàng : 

EOCR-4E-05N-440: Dũng từ 0.5A – 6A. EOCR-

4E-30N-440: Dũng từ 3A – 30A. EOCR-4E-60N-

440: Dũng từ 6A – 65A. 

-  Trờn 60A dựng EOCR-4E-05 với CT phụ tương ứng. 

15-EGR-220V 

 

 

- Lắp trong tủ điện. 

- Bảo vệ dũng rũ (earthleakeage relay) 

- Dựng chung với ZCT. 

 
Mó số đặt hàng : 

EGR 1.0  220: dũng rũ từ 100 - 1000mA. 

EGR 2.0  220: dũng rũ từ 200 - 2000mA. 

16-EFR-220V 
 

 

ELR-220V 

- Lắp trờn mặt tủ. 

- Bảo vệ dũng chạm đất (earth fault relay) 

- Dựng chung với 4 PCT Mó 

số đặt hàng : 

EFR 2.5  220: dũng rũ từ 150 - 2500mA. 

GIÁ : 1.750.000 

- Lắp trờn mặt tủ. 

- Bảo vệ dũng rũ (earthleakeage relay) 

- Dựng chung với ZCT. 

- Mó số đặt hàng : 

ELR 1.0  220: dũng rũ từ 100 - 1000mA. 

ELR 2.0  220: dũng rũ từ 200 - 2000mA. 

GIÁ :  

17- EOCR – SSD 
 

 

 Bảo vệ quỏ tải, chức năng đo dũng điện như đồng hồ ampe 

3pha, mất pha, kẹt rotor. 

 Phõn biệt cỏc loại sự cố và hiển thị thụng số sự cố. 

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

Mó 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 
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18- EOCR –3DE 
Model đa chức năng dạng lắp trong tủ điện. 

 Bảo vệ quỏ tải, chức năng đo dũng điện như đồng hồ ampe 

3pha. 

 Thấp dũng, mất pha, đảo pha, cảnh bỏo sớm. 

 Phõn biệt cỏc loại sự cố và lưu trữ thụng số sự cố. 

 Phạm vi điều chỉnh cực rộng : 0 – 800A 

 Hiển thị dũng điện thực qua việc cài đặt thụng số biến dũng 

trờn relay. 

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

Mó số đặt hàng : 

EOCR-3DE-220: dựng cho mọi động cơ. 

EOCR-3EZ-220: EOCR-3DE cú chống giật dựng ZCT. 

EOCR-3ES-220 : EOCR-3DE cú bảo vệ ngắn mạch. Trờn 60A 

dựng CT phụ tương ứng và cài đặt thụng số lờn relay. 

 

 

 

 

 
EOCR-3DE 

EOCR-3EZ 

EOCR-3ES 

19 - EOCR –FDE Model đa chức năng dạng màn hỡnh hiển thị rời lắp ngoài tủ. 

 Bảo vệ quỏ tải, chức năng đo dũng điện như 

ampemetter 3pha. 

 Thấp dũng, mất pha, đảo pha, cảnh bỏo sớm. 

 Phõn biệt cỏc loại sự cố và lưu trữ thụng số sự cố. 

 Phạm vi điều chỉnh cực rộng : 0 – 800A 

 Hiển thị dũng điện thực qua việc cài đặt thụng số CT phụ 

trờn relay. 

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

Mó số đặt hàng : 

EOCR-FDE-220: FDE thông thường. 

EOCR-FEZ-220: FDZ cú chống giật dựng với ZCT. EOCR-

FES-220: FDS cú thờm chức năng ngắn mạch. 

EOCR-FDM420: FDM420 cú ngừ ra 4–20mA kết nối với 

inverter. 

Trờn 60A dựng CT phụ và cài đặt thụng số lờn relay. Riờng EOCR-

FDM2 cú thể thiết lập và theo dừi thụng số thời gian làm việc 

liờn tục của động cơ. Thời gian làm việc liờn tục của relay .. . 

 

 

 

 

 

 

 

 
EOCR-FDE  

EOCR-FEZ  

EOCR-FES  

EOCR-FDM2 
 

 

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

 vi chỉnh định: 160-200V 

EUVR  

EOVR  

 -  EOVR-220 : bảo vệ QUÁ ỏp 1 pha. Phạm 

 vi chỉnh định: 220-300V 

  

 

20-iEOCR –3DE–220V 
Model đa chức năng dạng lắp trong tủ điện trang bị cổng kết 

nối RS 485 cho phộp liờn kết và quản lý qua phần mềm PC. 

 Bảo vệ quỏ tải, chức năng đo dũng điện như 

ampemetter 3pha. 

 Thấp dũng, mất pha, đảo pha, cảnh bỏo sớm. 
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EOCR-i3DE 

 

 Phõn biệt cỏc loại sự cố và lưu trữ thụng số sự cố. 

 1 model cho mọi loại động cơ. 

 Hiển thị dũng điện thực qua việc cài đặt thụng số CT phụ 

trờn relay. 

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

Mó số đặt hàng : 

iEOCR-3DE-220: dựng cho mọi động cơ. iEOCR-3EZ-

220: như 3DE +chức năng bảo vệ dũng rũ. 

iEOCR-3ES-220 : cú chức năng bảo vệ ngắn mạch. 

Trờn 60A dựng CT phụ và cài đặt thụng số CT lờn relay. 
EOCR-i3EZ 

EOCR-i3ES 

      EOCR-i3M420 

21- iEOCR –FDE–220V 
 

 
 

Model đa chức năng dạng : màn hỡnh hiển thị rời lắp trờn mặt 

tủ trang bị cổng kết nối RS 485 cho phộp liờn kết và quản lý 

qua phần mềm PC. 

 Bảo vệ quỏ tải, chức năng đo dũng điện như 

ampemetter 3pha. 

 Thấp dũng, mất pha, đảo pha, cảnh bỏo sớm. 

 Phõn biệt cỏc loại sự cố và lưu trữ thụng số sự cố. 

 Thiết lập và theo dừi thụng số thời gian làm việc liờn tục của 

động cơ. 

 1 model cho mọi loại động cơ. 

 Hiển thị dũng điện thực qua việc cài đặt thụng số CT phụ 

trờn relay. 

Mó số đặt hàng : 

EOCR-iFDE-220: dựng cho mọi động cơ. 

EOCR-iFEZ-220: như FDE+chức năng bảo vệ dũng rũ. 

EOCR-iFES-220 : cú chức năng bảo vệ ngắn mạch. 

Trờn 60A dựng CT phụ và cài đặt thụng số CT lờn relay. 

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

 

 

 

 

 

 

 
EOCR-iFDE 

EOCR-iFEZ 

EOCR-iFES 

EOCR-iFDM2 

      EOCR-iFM420 

 

 

CT PHỤ : Biến dũng ZCT : Zero CT 

chuyờn dựng 100/5A, 35  : 

150A/5A, 200A/5A, 80  : 

300/5A, 400/5A. 120 : 

2CT :  150 : 

3CT :  

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 



 

 

 

 


