
Mã hàng  Đơn giá (VND) 

EM-07K 2,857,000                  

TPM-04 3,563,000                  

EM-07 2,583,000                  

Đồng hồ đa năng:

- Đo các giá trị: Điện áp (V), dòng điện (A), tần số (F), công suất biểu

kiến (S), KWh đo giá trị min, max và giá trị trung bình của toàn hệ thống.

- Mạng lưới điện: 3P4W.

- Đo trình tự pha.

- Hiển thị thứ tự pha.

- Cài đặt và hiển thị với màn hình LEDs 71.5x61.5.

- Nguồn cấp: 85V-240VAC - 50/60Hz.

- Dải đo dòng điện: 0-10,000A (qua CT).

- Dải đo điện áp: 5V-500V AC (Đo trực tiếp) , 5V-300kV (Đo qua PT).

- Truyền thông Modbus RS485.

- Cáp chính xác: 1.

- Kích thước: 96x96mm.

Đồng hồ đa năng:

- Đo các giá trị: Điện áp (V), dòng điện (A), tần số (F), công suất biểu kiến 

(S).

- Cài đặt và hiển thị với màn hình LEDs 71.5x61.5

- Nguồn cấp: 85V-240VAC - 50/60Hz

- Dải đo dòng điện: 0~10,000A (qua CT)

- Dải đo điện áp: 5V-500V AC (đo trực tiếp), 5V-300kV (Đo qua PT).

- Truyền thông Modbus RS485.

- Có thể điều chỉnh điện áp cao/ thấp, dòng điện, tần số

- Cài đặt alarm: Mất cân bằng pha, quá áp, thấp áp, quá dòng. 

- cấp chính xác: 1%

- Kích thước: 96x96mm.

Đồng hồ tủ điện đa chức năng

Hình ảnh Tính năng

                                                                                                                                                                              Áp dụng từ ngày 01-04 - 2021

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN TENSE - THỔ NHĨ KỲ

Đồng hồ đa năng:

- Mạng lưới điện: 3P4W.

- Màn hình LCD 71.5 x 61.5.

- Hiển thị V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, kWh, 

kVAh & kVArh.

- Đo sóng hài điện áp tới bậc thứ 31 (L-N).

- Đo sóng hài dòng điện tới bậc thứ 31.

- Nguồn cấp: 85V-300VAC - 50/60Hz.

- Dải đo dòng điện: 0-10,000A (qua CT).

- Dải đo điện áp: 5V-500V AC (Đo trực tiếp) , 5V-300kV (Đo qua PT).

- Tiếp điểm ngõ ra: 2 x 3A/250V AC (chịu tải).

- RS485 Modbus RTU.

- Cấp chính xác: 0,5% (U, I), 1% (kVA), 2% (kVAr).

- Kích thước: 96x96mm.
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EM-100D 1,595,000                  

EM-250D 1,860,000                  

Mã hàng  Đơn giá VND 

RGM-07E

(tự động)
3,155,000                  

RGM-12E

(tự động)
3,286,000                  

Đồng hồ đa năng kèm biến dòng:

- Đo các giá trị: Điện áp (V), dòng điện (A), tần số (F) của từng pha.

- Cài đặt và hiển thị với màn hình LEDs 3x6.

- Nguồn cấp: 140V-270V.

- Tần số: 50/60Hz.

- Dải đo dòng điện: 2A-300A.

- Dải đo điện áp: 1V-500VAC.

- Biến dòng: CT-300 (Đi kèm sản phẩm).

- Cấp chính xác: 1%.

- Kích thước: 96x96mm.

Đồng hồ đa năng kèm biến dòng:

- Đo các giá trị: Điện áp (V), dòng điện (A), tần số (F) của từng pha.

- Cài đặt và hiển thị với màn hình LEDs 3x6.

- Nguồn cấp: 140V-270V.

- Tần số: 50/60Hz.

- Dải đo dòng điện: 1A-100A.

-Dải đo điện áp: 1V-500VAC.

- Biến dòng: CT-120 (Đi kèm sản phẩm).

- Cấp chính xác: 1%

- Kích thước: 96x96mm

Bộ điều khiển công suất tự động.

- Tự động xác lập hệ số C/K.

- Thông số hiển thị : Hệ số cosφ và , On/off bước tụ, Báo lỗi.

- Điện áp hoạt động: 160-260V AC.

- Tần số hoạt động: 50Hz.

- Hiển thị: LED 7 đoạn 3x20mm.

- Dải đo dòng điện: 0-10,000A (qua CT).

- Biến dòng tương thích (gián tiếp).

- Số bước: 7 (RDM-07E), 12 (RGM-12E).

- Kích thước: 144x144mm.

Tính năng

Bộ điều khiển tụ bù

Hình ảnh SP
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RGT-12

12 cấp
4,515,000                  

RGT-12H

12 cấp
4,569,000                  

RGT-18H

18 cấp
5,300,000                  

RGT-24H

24 cấp
5,740,000                  

DJ-A96

96x96mm
900,000                     

DJ-A72

72x72mm
792,000                     

DJ-A48

48x48mm
740,000                     

DJ-V96

96x96mm
926,000                     

DJ-V72

72x72mm
843,000                     

DJ-V48

48x48mm
                  800,000 

DJ-F96

96x96mm
                  880,000 

DJ-F72

72x72mm
                  838,000 

DJ-F48

48x48mm
                  740,000 

Bộ điều khiển công suất tự động (Có truyền thông - dòng H).

- Hiển thị: LCD 2x16, led 7 đoạn 3x4.

- Hiển thị: công suất, công suất phản kháng, cosφ, lỗi, sóng hài (THD), 

dòng điện, điện áp và công suất phản kháng.

- Tự động đặt hệ số C / K hoặc cài đặt thủ công.

- Điều chỉnh thời gian tác động hệ thống.

- Điều chỉnh thời gian xả tụ.

- Điện áp hoạt động: 160-260VAC - 50Hz / 60Hz.

- Phạm vi đo dòng điện: 0~10,000A (qua CT).

- Tiếp điểm ngõ ra: 3A/250VAC.

- Kích thước: 144x144mm

- Đo độ chính xác:% ± 1

Đồng hồ đo điện áp.

- Hiển thị LED 1 ô, 3 chữ số.

- Điện áp hoạt động : 140-260VAC.

- Tần số hoạt động : 50/60Hz.

- Dải đo điện áp : 0V - 500V AC.

- cấp chính xác: 1%.

Đồng hồ đo tần số (F):

- Hiển thị LED 1 ô, 3 chữ số.

- Điện áp hoạt động : 140-260VAC.

- Tần số hoạt động : 50/60Hz.

- Dải đo tần số: 1 - 400Hz (15V-500VAC).

- Cấp chính xác: 1%.

Đồng hồ đo dòng điện:

- Hiển thị LED 4 chữ số.

- Điện áp hoạt động: 150-260VAC.

- Tần số hoạt động: 50/60Hz.

- Dải đo dòng điện: 0~10,000A (gián tiếp qua CT).

- Cấp chính xác: 1%.

Đồng hồ đơn năng
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Mã hàng  Đơn giá VND 

FKV-03N                   495,000 

GKT-03                   826,000 

DGK-04                1,123,000 

ERV-YU                   686,000 

VSR-05                   603,000 

Relay bảo vệ điện áp:

- Relay bảo vệ điện áp- Dùng cho mạng điện 3P3W hoặc 3P4W.

- Chức năng bảo vệ thấp áp, quá áp, mất pha, ngược pha.

- Điện áp Un: 400V AC (50/60Hz).

- Ngưỡng bảo vệ thấp áp: 300 ~ 390VAC.

- Ngưỡng bảo vệ quá áp: 410 ~ 500VAC.

- Gắn DIN Rail.

Tính năng

Rơ le bảo vệ pha - bảo vệ điện áp

Hình ảnh SP

Digital Relay bảo vệ điện áp (Ba pha)

Bảo vệ quá áp, thấp áp.

- Điện áp hoạt động                 : 3x380VAC.

- Ngưỡng điện áp cao             : 400V - 460VAC.

- Ngưỡng điện áp thấp            : 230V - 360VAC.

- Thời gian trễ tác động           : 0,1sec - 10sec.

- Tiếp điểm  ngõ ra                  :  5A/250VAC.

Rơ le khởi động sao-tam giác:

- Điều khiển động cơ ba pha.

- Điện áp hoạt động: 260VAC, 24VAC/DC.

- Tần số hoạt động: 50/60Hz.

- Thời gian khởi động Υ: 0.1s-30s.

- Thời gian chuyển từ Y sang Δ: 10ms-500ms.

- Tiếp điểm ngõ ra: 5A/250VAC.

- Kiểu lắp: Lắp trên DIN.

Relay khởi động sao tam giác, Relay mực nước

Relay mức nước:

- Tự động điều khiển hệ thống cấp thoát nước.

- Điều khiển động cơ bơm 1 pha hoặc 3 pha.

- Độ nhạy của cảm biến điện cực: 0~100kΩ.

- Điện áp hoạt động:150–260VAC.

- Tiếp điểm  ngõ ra: 5A/250VAC.

Relay bảo vệ pha:

- Dùng cho mạng điện 3P3W.

- Chức năng bảo vệ mất pha, ngược pha, đảo pha.

- Điện áp Un: 380V AC (50/60Hz).

- Ngưỡng mất cân bằng pha    : ~30% .

- Ngưỡng bảo vệ điện áp: (0,7 ~ 1.3)xUn.

- Gắn DIN Rail.
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SSR-05D                   718,000 

SSE-10                     72,000 

Mã hàng  Đơn giá VND 

ERV-xx

(xx - ngưỡng thơi 

gian)

                  569,000 

ERP-xxY

(xx - ngưỡng thơi 

gian)

                  506,000 

Rơ le thời gian:

- On Delay - Điện áp hoạt động: 170V – 260VAC.

- Tần số hoạt động: 50/60Hz.

- Thời gian: 0-3s, 0-12s, 0-30s, 0~60s, 0~30min, 0~60min.

- Tiếp điểm ngõ ra: 5A/250VAC.

- Kiểu lắp: Mặt cánh tủ.

Relay mức nước + điều chỉnh thời gian tác động:

- Tự động điều khiển hệ thống cấp thoát nước.

- Điện áp hoạt động: 150– 260VAC.

- Tiếp điểm  ngõ ra: 5A/250VAC.

- Độ nhạy của cảm biến điện cực: 0~100kΩ.

- Cài đặt được thời gian trễ hoạt động cho bơm (tối đa 30 phút).

Bộ định thời gian - Timer

Hình ảnh SP Tính năng

Rơ le thời gian:

- On Delay.

- Điện áp hoạt động: 150V – 260VAC.

- Tần số hoạt động: 50/60Hz.

- Thời gian: 0-3s, 0-12s, 0-30s, 0~60s, 0~30min, 0~60min.

- Tiếp điểm ngõ ra: 5A/250VAC.

- Kiểu lắp: Lắp trên DIN.

Điện cực:

- Hoạt động dựa trên nguyên lý dẫn điện của chất lỏng.

- Được thiết kế dưới dạng điện cực đơn hoặc đa điện cực.

- Cấu trúc đơn giản.

- Có thể dùng trong các môi trường nhiệt độ cao.
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ERV-08M                   643,000 

ERV-09                   698,000 

ERS-07                   852,000 

HT-310                1,272,000 

Bộ điều khiển nhiệt độ và độ ẩm:

- Hiển thị : LED.

- Loại cảm biến : PTC.

- Dải nhiệt độ: -19,9°C - + 80°C.

- Dải độ ẩm 5% RH - 95% RH

- Đầu ra điều khiển riêng biệt cho nhiệt độ và độ ẩm.

- Chức năng sưởi ấm và làm mát.

- Chức năng tăng độ ẩm và giảm độ ẩm.

- Giới hạn trên / dưới, độ trễ và điều chỉnh bù cho các giá trị đã đặt.

- Tích hợp cảm biến độ ẩm NT-310

Rơ le thời gian đa chức năng:

- On Delay

- Điện áp hoạt động: 12V - 240V AC/DC

- Tần số hoạt động: 50/60Hz.

- Thời gian điều chỉnh: 0.1s-100h.

- Có 6 mức thời gian khác nhau: A=10s., B=100s, C=10min, D=100min, 

E=10h và F=100h.

- Tiếp điểm ngõ ra: 5A/250VAC

- Kiểu lắp: Thanh ray.

Rơ le thời gian đa chức năng, điều khiển luân phiên:

- Dùng để điều khiển 2 tải chạy luân phiên.

- Điện áp hoạt động: 150V-260V.

- Tần số hoạt động: 50/60Hz.

- Thời gian điều chỉnh: 0.1s-100h.

- Có 6 mức thời gian khác nhau: A=10s., B=100s, C=10min, D=100min, 

E=10h và F=100h.

- Hiển thị: 3 Leds

- Tiếp điểm ngõ ra: 5A/250VAC.

- Kiểu lắp: Thanh ray

Bộ điều khiển nhiệt độ

Rơ le thời gian đa chức năng:

- Dùng cho 2 tải chạy luân phiên nhau cùng 1 khoảng thời gian

- Điện áp hoạt động: 150V-260VAC.

- Tần số hoạt động: 50/60Hz.

- Thời gian hoạt động: 1s-100min.

- Thời gian chờ: 1s-100min.

- Có 4 mức thời gian: 10s, 100s, 10min, 100min.

- Tiếp điểm ngõ ra: 5A/250VAC.

- Kiểu lắp: Gắn trên DIN.
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DT-xxE

(xx - kích thước)
               1,312,000 

DT-xx

(xx - kích thước)
               1,609,000 

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Bảo hành 18 tháng theo quy định nhà sản xuất.

Bộ điều khiển nhiệt độ PID:

- Hiển thị : LED, 2 ô, 4 chữ số.

- Dạng cảm biến : J,K,T,S,R dạng T/C, Pt100 tùy chọn.

- Dải đo lường : -100 .. 600 °C, J type T/C, (Inpt=J).

                       -100 .. 1300 °C, K type T/C, (Inpt=k).

                       -100 .. 400 °C, T type T/C, (Inpt=t).

                         0 .. 1750 °C, S type T/C, (Inpt=S).

                         0 .. 1750 °C, R type T/C, (Inpt=r).

                       -100 .. 600 °C, Pt100, (Inpt=Pt).

Dạng điều khiển : ON-OFF, PID.

Ngõ ra : Relay, SSR.

Nhiệt độ hoạt động : 0 .. 50°C.

Điện áp hoạt động : 100…240VAC.

Tần số hoạt động : 50Hz / 60Hz.

Kích thước: 96x96mm, 72x72mm, 48x48mm.

Bộ điều khiển nhiệt độ:

- Hiển thị : 1x3 digit 7 Segment

- Dải đo lường : 0 .. 600°C

- Dải chỉnh định : 0 .. 600°C

- Đầu vào  : Fe-Const, J tipi T/C

- Sai số  : ± % 0.3

- Dạng điều khiển : ON-OFF

- Ngõ ra : Relay, 250VAC, 2A

- Điện áp hoạt động : 100~240VAC - 50Hz / 60Hz

- Công suất định mức : < 6VAkích thước: 96x96, 72x72, 48x48.
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