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Khái quát về Recloser OSM 
và các thông số cơ bản  



Khái quát về Recloser OSM  
và các thông số cơ bản 

1. Hệ thống RC10  
2. Máy cắt ngoài trời (OSM)  
3. Tủ điều khiển RC10 
4. Tra cứu thông tin vận hành trên tủ RC10 

 



HỆ THỐNG RC10 



Hệ thống RC10 

• Một bộ recloser NOJA thông thường sẽ bao gồm: 
– Máy cắt ngoài trời  Outdoor Switching Module (OSM) 
– Tủ điều khiển RC10 

• Phù hợp với các tiêu chuẩn: 
– ANSI/IEEE C37.60 
– IEC 62271-111 

• Được thiết kế phù hợp với việc lắp đặt trên đường dây không và các trạm 
biến áp 

 



Máy cắt OSM 

Biến áp cấp nguồn 

Tủ điều khiển RC10 



Lắp đặt hoàn thiện các thiết bị trên lưới 

Biến áp cấp nguồn 

hoặc nguồn hạ thế 

phù hợp 
Máy cắt OSM  

Cáp điều khiển 

Tủ điều khiển 

RC10 

Cáp cấp nguồn 



Thông số kĩ thuật recloser 24kV 
OSM27 

• Tiêu chuẩn áp dụng   – IEEE C37.60/IEC 62271-111 
• Điện áp định mức   – 27 kV  
• Dòng điện làm việc định mức  – 800A   
• Dòng cắt ngắn mạch (RMS)  – 12.5 kA  
• Dòng đóng ngắn mạch (trị đỉnh)  – 31.5 kA  
• Dòng chịu đựng ngắn mạch (3 sec) – 16kA  
• Điện áp chịu đựng xung sét   - 150kV 
• Điện áp chịu đựng tại tần số công nghiệp – 60 kV  
• Số lần đóng cắt tại dòng điện định mức – 30,000 lần 
• Số lần đóng cắt tại dòng ngắn mạch định mức – 140 
• Nhiệt độ làm việc   – - 40°C +55°C 
• Chu trình làm việc nhanh nhất:   – O-0.1s-CO-1s-CO-1s-CO 
• Thời gian đóng   – <60ms 
• Thời gian mở   – <30ms 
• Thời gian dập hồ quang  – <50ms 

 

 



Thông số kĩ thuật recloser 35kV 
OSM38 

• Tiêu chuẩn áp dụng   – IEEE C37.60/IEC 62271-111 
• Điện áp định mức    – 38 kV  
• Dòng điện làm việc định mức   – 800A   
• Dòng cắt ngắn mạch (RMS)   – 12.5 kA hoặc 16 kA  
• Dòng đóng ngắn mạch (trị đỉnh)  – 31.5 kA hoặc 40 kA   
• Dòng chịu đựng ngắn mạch(3 sec)  – 12.5 kA hoặc 16 kA  
• Điện áp chịu đựng xung sét   - 170 kV 
• Điện áp chịu đựng tại tần số công nghiệp  – 70 kV  
• Số lần đóng cắt tại dòng điện định mức  – 30,000 lần 
• Số lần đóng cắt tại dòng ngắn mạch định mức – 110 
• Nhiệt độ làm việc    – - 40°C +55°C 
• Chu trình làm việc nhanh nhất   – O-0.1s-CO-1s-CO-1s-CO 

 

 



Type Testing 

 Tất cả các recloser của 

NOJA đều được thử 

nghiệm đồng bộ theo 

đúng các tiêu chuẩn 

IEC và ANSI liên quan 

tại các phòng thử 

nghiệm độc lập danh 

tiếng. 



MÁY CẮT NGOÀI TRỜI  
(OSM) 



• 3-phase Automatic Circuit Recloser (ACR) 
• Buồng dập chân không với cách điện bằng chất rắn. 
• Thùng máy được chế tạo bằng thép không rỉ 
• 3 x biến dòng và 6 x  biến áp cảm ứng 
• Bảo vệ hở mạch biến dòng 
• Không chứa các thành phần điện tử trong vỏ thùng 
• Vỏ thùng được cấp bằng sáng chế về khả năng  giữ và thoát hồ quang khi có sự cố. 
• Tích hợp vị trí bắt chống sét trên vỏ thùng 
• Sứ đỡ được chế tạo bằng cao su silicone 
• Cấp bảo vệ IP 65 
• Có vị trí đọc số lần đóng cắt (tùy chọn) 

 

Tổng quan và các đặc trưng 





Cấu tạo 

Đầu nối cáp từ đường dây  

(có nhiều lựa chọn) 

Sứ đỡ bằng cao su 

silicone Thùng máy chế tạo 

bằng thép không rỉ 

Vị trí đấu cáp điều 

khiển 

Vòng cắt cơ khí  

(phía dưới thùng máy) 

2 thanh ray hỗ trợ quá 

trình vận chuyển và lắp 

đặt. 

Vị trí bắt chống sét 

van 



• Vận hành 3 pha cùng lúc 

• 3 bộ khởi động từ được liên kết bằng cơ khí đảm 
bảo việc vận hành 3 pha cùng lúc 

• Điều khiển việc đóng cắt bằng xung các bộ tụ 
trong module SIM  

• Có thể mở bằng điện hoặc bằng tay 

• Chỉ có thể đóng bằng điện 

• Vòng cắt bằng tay sẽ mở recloser và cách ly cuộn 
đóng khi kéo xuống 

• Vòng cắt bằng tay yêu cầu 1 lực tác động <30kg 
để kéo xuống. 

Hoạt động 



Tủ điều khiển RC10 



Tủ điều khiển RC10 

• Tủ điều khiển RC hoàn chỉnh sẽ gồm 6 module 
– Module Rơ le (REL-02) 

– Module điều khiển máy cắt (SIM) 

– Module cấp nguồn AC (PSM) 

– Module tín hiệu I/O (GPIO) 

– Màn hình vận hành (HMI) 

– Ắc quy 12V 



Các đặc tính chính của tủ điều khiển RC10 

• Lớp vỏ được chế tạo bằng thép không gỉ được sơn phản nhiệt 
• Cơ chế khóa cửa 3 điểm 
• Cấp chống xâm nhập IP66 
• Đầu nối cáp điều khiển được sử dụng trong quân đội 
• Module cấp nguồn AC riêng biệt cho phép lựa chọn điện áp đầu vào 
110/220VAC  
• Tất cả mạch in điện tử đều được bảo vệ bằng kim loại 
• Dễ dàng điều khiển và cấu hình thông qua màn hình HMI có kích 
thước lớn. 
• Hệ thống quản lý năng lượng thông minh 
• Cáp đấu nối trong tủ có 3 lớp giáp bảo vệ 
• Type test đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất 
• Có nhiều vị trí luồn cáp. 
• Có không gian để lắp thêm bộ thu phát sóng radio, modem, RTU và 
các thiết bị thông tin khác. 

 
 



RC10 Operator Panel (HMI) 

• Màn hình LCD 17x 40 LCD 
• Cho phép điều khiển, cấu hình 
• 2 đèn LEDs cho trạng thái On/Off của bảo vệ. 
• “System Running” LED 
• Thay đổi độ sáng  (30-100%) 



HMI – Thông tin cơ bản 

Khóa điều khiển Local/Remote  

Nhấn để thay đổi chế độ điều khiển 
tủ RC từ Local sang Remote và 
ngược lại. Đèn sáng ở vị trí nào thì tủ 
điều khiển đang ở chế độ đó  

Khi ở chế độ Local tất cả các chức 
năng điều khiển từ xa đều không tác 
động được.  

Ngược lại khi ở chế độ Remote, 
không thể  thao tác các chức năng 
tại chỗ. 

Cắt recloser có thể thực hiện ở cả 2 
chế độ local hoặc remote 
 

Nút đóng máy cắt 

Nhấn để đóng máy cắt 

Chú ý màn hình phải bật 
để thực hiện chức năng 
này 

Nút mở máy cắt 

Nhấn để mở máy cắt 

Chú ý màn hình phải bật để 
thực hiện chức năng này 

 

 



HMI – Thông tin cơ bản 

Panel ON/OFF 

Nhấn để tắt/ bật màn hình 

Nhấn và giữ để kiểm tra chức 
năng của các đèn LED và màn 
hình LCD. 

(Nhấn bất kì nút nào trên 
màn hình cũng sẽ bật màn 
hình) 

 

Scroll Buttons 

Cho phép di chuyển 
lên/xuống/trái /phải 
trong menu lựa chọn 

Escape Button 

Hủy lựa chọn hoặc 
quay lại 
 

Enter Button 
Thay đổi lựa chọn 
hoặc truy nhập vào 
lựa chọn trong menu 

 

Hold to Adjust 

Thay đổi độ tương phản 
của màn hình 

 

*Chú ý màn hình sẽ tự tắt sau 5 phút nếu không có bất kì tác động nào.* 



HMI – Thông tin cơ bản 

Active Group 

Nhấn để chuyển lần lượt từ group 1 sang 2,3,4. Đèn LED 
chỉ thị sẽ nhấp nháy để người vận hành biết đang ở group 
nào 

Nhấn enter để lựa chon group phù hợp. Lưu ý rằng đây là 
nút chức năng duy nhất cần bấm enter để xác nhận cài 
đặt 

Nút bật/tắt các chức 
năng bảo vệ 

Có thể bật/ tắt các chức 
năng bảo vệ khi cần thiết 

Hot Line Tag 

The Hot Line Tag (HLT) chống đóng 
lại từ bất kì nguồn nào. Đèn HLT sẽ 
sáng khi HLT được khởi động. 
Không thể thay đổi bất kì cài đặt 
bảo vệ nào khi HLT được bật.  

 



Switchgear Interface Module(SIM) 
• Switchgear Interface Module (SIM) cung cấp  

• Quản lý năng lượng  (sạc pin cho bộ ắc quy) 
• Chứa các bộ tụ dùng để đóng cắt recloser. 
• Đầu vào tín hiệu cho module relay, “System Running” LED  
• Đầu kết nối với cáp điều khiển 

 



Quản lý năng lượng trong tủ RC10 

• Năng lượng của toàn bộ tủ RC10 được điều khiển qua SIM module 

• Nhiệt độ ắc quy được giám sát qua SIM module và dòng sạc được thay 
đổi nhằm tối đa hóa quá trình sạc. 

• Thiết bị ngoài (radio hoặc modem) có thể được cấp nguồn với thời gian 
lên tới 1440 phút sau khi mất nguồn AC trước khi tự động ngắt để tiết 
kiệm nguồn ắc quy. 

• Nguồn cấp thiết bị ngoài = 10.2 – 16 VDC 



Relay Module 
• Relay Module (REL) 

− Bao gồm bộ vi xử lý, FPGA, bộ ghi dữ liệu, RTU 
− 3 x USB ports (NOJA approved accessories only) 
− 1 x RS-232 (DTE)   
− 1 x Ethernet Port (REL-02) 
− Xử lý tín hiệu đo lường và bảo vệ 

 



Power Supply Module 
• Power Supply Module (PSM) 

− Bao gồm biến áp, cầu chì 6.3 Amp, 4 Amp MCB 
− Mạch in có bảo vệ chống sét 
− Bộ lựa chọn điện áp hoạt động 
− Hoạt động ở 110  (99 – 146) Vac hoặc 220 (198 – 264) Vac 
− Cung cấp năng lượng cho toàn bộ tủ điều khiển với công suất lớn nhất 65 W 
− Bảo vệ ngắn mạch cho thiết bị ngoài với dòng 6 Amp 
− Ắc quy (với cầu chì 6.3 Amp và công tắc bật tắt nguồn) 

 



THÔNG SỐ VẬN HÀNH 
TRÊN TỦ RC10 



System Status 

Các thông số đo lường thời gian thực có thể quan sát được ở tab System Status 



Current and Voltages 

  CURRENTS AND VOLTAGES 

  

 Voltages (kV): 

 A    21.9   B    21.9    C    21.9 

 R    0.0    S    0.0     T    0.0 

  

 AB   37.9    BC   37.9    CA   37.2 

 RS   0.0     ST   0.0     TR   0.2 

  

 Currents (A): 

 A     0    B      0    C      0 

 N     0 

Panel Navigation 

 

  [Turn Panel ON]  [SYSTEM STATUS] 

         [Current /Voltages]  



Power Supply 



UPS Information 

Panel Navigation 

  [Turn Panel ON]  [SYSTEM STATUS] 

         [Power Supply] 

               

 POWER SUPPLY STATUS             

  

 Last Power Restart: 

 14:00:57   14/10/11 

  

 AC Input  OFF 

 Battery Voltage (Ubt) 13.8V 

 Battery Current (Ibt) 0.50A 

 Battery Capacity (%)  100 

 External Load Output  OFF 



Close/Open Log 

Panel Navigation 

  [Turn Panel ON]  [SYSTEM STATUS] 

       [Logs]  

              [CLOSE/OPEN]  

 LOGS 

  

<Close/Open>  Event 

   

 ► 06/11/2013 04:42:16 PM   Open OC1+ ◄ 

   06/11/2013 04:42:06 PM    CloseHMI 

   06/11/2013 04:42:03 PM    Open HMI 

  

   Source:   UV3 

   State:    Lockout 

                     

   Max (Ia), A=890      Trip (Ia), A=890 

   Trip (Ib), A=900     Trip (Ic), A=9 

   Trip (In), A=845 

 



Close/Open Log 

 [Select any Close/Open entry for detail]   CLOSE/OPEN OPERATION DETAIL 

  

 Date/time:  06/11/2013 04:42:16.702 PM 

 Type:       Open 

 Source:     OC1+ 

 State:      Open 2 

  

 Critical Parameters: 

 Trip (Ia), A=890 

 Trip (Ib), A=890 

 Trip (Ic), A=9 

 Trip (In), A=845 



Event Information 

Mỗi sự kiện được biểu diễn bằng các thông số sau 

• Ngày và thời gian xảy ra sự kiện 

• Tên sự kiện 

• Nguồn sự kiện VD: OC1+ 

• Trạng thái liên quan VD: Open 2  

• Thông số quan trọng 

− Dòng pha và dòng trung tính tại thời điểm cắt 



Counters 



Lifetime Counters 

Panel Navigation 

  [Turn Panel ON]  [SYSTEM STATUS]  [Press ESC] 

 

[MAIN MENU] 

      [Counters] 

            [Lifetime Counters]  

 LIFETIME COUNTERS 

  

 Close/Open Total                   100 

 Mechanical Wear (%)               1.00 

 Contact Wear (%)                    2.00 



Fault Counters 

Panel Navigation 

  [Turn Panel ON]  [SYSTEM STATUS]  [Press ESC] 

 

[MAIN MENU] 

      [Counters] 

            [Fault Counters]  

 FAULT COUNTERS 

  

 OC A Trips            12 

 OC B Trips                            10 

 OC C Trips                             15 

 NPS Trips                                 0 

 EF Trips                             22 

 SEF Trips                             3 

 UV Trips                             0 

 OV Trips                            0 

 UF Trips                            0 

 OF Trips                           0 

 HRM Trips                         0 



SCADA Counters 

Panel Navigation 

  [Turn Panel ON]  [SYSTEM STATUS]  [Press ESC] 

 

[MAIN MENU] 

      [Counters] 

            [SCADA Counters]  

SCADA COUNTERS 

  

  Call Drop outs                       0 

 Calls Failed                             0 

 Tx Frames                            32        

 Rx Frames                            56 

 Length Errors                         0 

 CRC Errors                             0 

 C1 Buffer                             12     

 C2 Buffer                               0     

 C3 Buffer                               0 



Warnings and Malfunctions 



Warning and Malfunctions 

Panel Navigation 

 [Turn Panel ON]  [SYSTEM STATUS]  
 SYSTEM STATUS 

  

 ►GENERAL◄  WARNING  MALFUNCTION    

  

  Date/Time : 24/07/2013, 12:13:40 

  Status : Closed 

  Active Group : 1 

  

  Current/Voltages Power 

  1 Phase Energy 3 Phase Energy 

  Other  Power Quality 

  

  Input/Output Power Supply 

   Protection  Communication Port 

  ACO  Protocols 

  Logic 



Warning and Malfunctions 

Panel Navigation 

 [Turn Panel ON]  [SYSTEM STATUS]  

  [WARNING]  

 

 SYSTEM STATUS 

 

  

 GENERAL  ►WARNING◄  MALFUNCTION 

  

 21/01/2011, 14:12:18 

 OSM Disconnected 



Warning and Malfunctions 

 “Battery Supply” – Mất nguồn AC. Recloser hoạt động bằng nguồn ắc quy. Kiểm 
tra trạng thái ở tab UPS để biết được dung lượng ắc quy còn lại.  

  

“OSM Coil Isolated” –Vòng cắt cơ khí đang ở vị trí cách ly (đang bị kéo xuống), máy 
cắt không thể đóng lại tới khi vòng cắt được trả về vị trí ban đầu. 

  

“SIM CAPS NOT CHARGED” – SIM module chứa các bộ tụ dùng để đóng cắt 
recloser đang có lỗi. Thông báo này cũng xuất hiện khi vòng cắt cơ khí bị kéo xuống 
hoặc khi tủ được khởi động lần đầu, các bộ tụ được kiểm tra và sạc năng lượng 

  


