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Khả năng truyền thông của RC10 

• Tủ điều khiển RC10 đã sẵn sàng cho SCADA 
• Bao gồm RTU được tích hợp sẵn và nguồn cấp điện cho các thiết bị 

thông tin. 
• Cổng thông tin liên lạc (RS-232, Ethernet và USB) 
• Tốc độ truyền từ 300 đến 115200 bps cho kết nối Serial 
• Các đầu vào số (Digital Inputs) 
• Các module IO  
• Cấu hình Logic các Point cho việc giám sát qua SCADA hoặc IO 
• Lỗ vào cho cáp Ăng ten và dây IO 
• Khoảng trống cho các thiết bị thông tin 

 
 
 

 



Các giao thức được hỗ trợ 
• Những giao thức dưới đây được hỗ trợ trong tủ điều khiển RC10 

• CMS (Giao thức riêng) 
• DNP3 Serial 
• DNP3 over TCP/IP 
• IEC 60870-5-101 
• IEC 60870-5-104 
• 2179 
• Peer-To-Peer Protocol (giữa 2 RC-10 cho Auto Change Over Schemes) 
• Panel Protocol 
• IEC 61850 and GOOSE are being implemented 

 
 

 



Các cổng truyền thông 



IO Modules 

Power Supply LED Indicator Output Terminals Input Terminals 

 

 

 

 

 

8 x Inputs and 8 x Outputs  



Không gian cho IO và thiết bị thông tin 

• Entry points in the enclosure: 
• 1 x Entry point for IO wiring 
• 2 x Antenna Entry Points 

 
 

 
 

 



Cấu hình các cổng truyền thông 



Cấu hình cổng truyền thông 

• Những cách cấu hình cho cổng truyền thông 
− Serial Device Configuration 
− Serial Radio Configuration 
− Serial Modem Configuration 
− Dial Out Configuration 
− Dialling Characters 
− GPRS Modem Configuration 
− LAN Configuration 
− WLAN Configuration 

• Kết nối Tại chỗ 
• Kết nối Từ xa  

 
 

 



Cổng RS-232 

Những thiết lập cơ bản cho cổng  RS 232 có thể được cài đặt từ Màn hình vận hành 
(HMI) trên tủ RC10 như hình dưới đây 
 
Các cấu hình nâng cao cho cổng RS 232 chỉ có thể qua Máy tính chạy phần mềm CMS 

 

 



Cổng RS-232 

CMS 
 
 

 



Cổng USB  

Có 3 cổng USB nằm trên Relay gồm USB A, USB B và USB C. 
Thiết bị có cổng kết nối USB có thể được kết nối trực tiếp. 
Chúng có thể được sử dụng để kết nối nhiều loại thiết bị thông 
tin liên lạc. 
 
Các giao diện khác như Serial, Wi-fi và TCP / IP có thể được hỗ 
trợ bằng các Adapter USB mà NOJA chấp nhận. 
 

 



Cổng USB  

Panel 
 
 

 



Cổng USB  

CMS 
 
 

 



Cổng Ethernet (LAN)  

Trên Relay REL-02 có sẵn cổng Ethernet RJ45. Cổng này được sử 
dụng để kết nối trực tiếp với các thiết bị truyền thông có sẵn 
cổng Ethernet. 
 
Bất kỳ dây cáp Ethernet khi vào tủ phải được lắp bảo vệ chống 
sét. Cáp quang được khuyến khích. 
 

 

 



Cổng Ethernet (LAN)  

Panel 
 
 

 



Cổng Ethernet (LAN)  

 

 

CMS 
 

 



Kết nối Tại chỗ tới tủ RC-10  

1. Kết nối cáp USB từ máy tính PC/ Laptop tới cổng USB trên mặt tủ RC10 
 

2. Cấu hình kiếu Kết nối là “USB Direct”.  



Mô hình kết nối từ xa bằng CMS tới tủ RC-10 



Mô hình kết nối từ xa bằng CMS tới tủ RC-10 



Mô hình kết nối từ xa bằng CMS tới tủ RC-10 



Cách thiết lập một kết nối từ xa bằng CMS 
tới tủ RC-10 

1) Lựa chọn thiết bị thông tin liên lạc 
 

2) Kết nối máy tính PC tới tủ RC10 bằng cáp USB 
 

3) Chọn 1 cổng  trên tủ RC10 và cấu hình nó với thiết bị thông tin đã chọn 
 

4) Cấu hình giao thức CMS cho kết nối thông qua cổng trên tủ RC10 
 

5) Download các cài đặt vào thiết bị (Relay) 
 

6) Ngắt kết nối máy tính PC tới tủ RC 10 
 

7) Kết nối thiết bị thông tin tới tủ RC10 và PC 
 

8) Cấu hình kiếu kết nối từ phần mềm CMS tới tủ RC10 
 

9) Go Online!  



1. Lựa chọn thiết bị thông tin 

Thiết bị thông tin liên lạc có thể kết nối với bất kỳ các cổng sau: 
• RS232 
• USB A, B or C 
• Ethernet (LAN) port . 

 
Nếu kết nối qua cổng USB, NOJA hỗ trợ các thiết bị sau đây : 
• USB RS232 (this allows an additional serial port if the RS232 is in use) 
• USB RS485 
• USB GSM/GPRS Modem 
• USB Ethernet port (if LAN port not available) 
• USB Wireless Ethernet (connects to wireless routers) 
 
Cổng LAN chỉ có trên Relay REL-02. 



2. Kết nối máy tính PC tới tủ RC10 bằng cáp USB 

1) Lựa chọn thiết bị thông tin liên lạc 
 

2) Kết nối máy tính PC tới tủ RC10 bằng cáp USB 
 

3) Chọn 1 cổng  trên tủ RC10 và cấu hình nó với thiết bị thông tin đã chọn 
 

4) Cấu hình giao thức CMS cho kết nối thông qua cổng trên tủ RC10 
 

5) Download các cài đặt vào thiết bị 
 

6) Ngắt kết nối máy tính PC tới tủ RC 10 
 

7) Kết nối thiết bị thông tin tới tủ RC19 và PC 
 

8) Cấu hình kiếu kết nối từ phần mềm CMS tới tủ RC10 
 

9) Go Online!  



3. Cấu hình cổng truyền thông 



4. Cấu hình giao thức CMS 



5. Download các Thiết lập vào Relay 



6. Ngắt kết nối giữa máy tính với tủ RC10 

1) Lựa chọn thiết bị thông tin liên lạc 
 

2) Kết nối máy tính PC tới tủ RC10 bằng cáp USB 
 

3) Chọn 1 cổng  trên tủ RC10 và cấu hình nó với thiết bị thông tin đã chọn 
 

4) Cấu hình giao thức CMS cho kết nối thông qua cổng trên tủ RC10 
 

5) Download các cài đặt vào thiết bị 
 

6) Ngắt kết nối máy tính PC tới tủ RC 10 
 

7) Kết nối thiết bị thông tin tới tủ RC19 và PC 
 

8) Cấu hình kiếu kết nối từ phần mềm CMS tới tủ RC10 
 

9) Go Online!  



7. Kết nối thiết bị thông tin liên lạc 

1) Lựa chọn thiết bị thông tin liên lạc 
 

2) Kết nối máy tính PC tới tủ RC10 bằng cáp USB 
 

3) Chọn 1 cổng  trên tủ RC10 và cấu hình nó với thiết bị thông tin đã chọn 
 

4) Cấu hình giao thức CMS cho kết nối thông qua cổng trên tủ RC10 
 

5) Download các cài đặt vào thiết bị 
 

6) Ngắt kết nối máy tính PC tới tủ RC 10 
 

7) Kết nối thiết bị thông tin tới tủ RC10 và PC 
 

8) Cấu hình kiếu kết nối từ phần mềm CMS tới tủ RC10 
 

9) Go Online!  



8. Kiểu kết nối : Modem  



8. Kiểu kết nối: Ethernet  



8. Kiểu kết nối : Poll Configuration  

Device Status Poll  – checks current status of the recloser position and protection elements. 
Field Readings Poll – asks for latest changes such as System Status, Event Log, Change Log and Close Open Log. 
 
Tick the box at the bottom to download latest field readings before going Offline. 



9 Go Online!  

1) Lựa chọn thiết bị thông tin liên lạc 
 

2) Kết nối máy tính PC tới tủ RC10 bằng cáp USB 
 

3) Chọn 1 cổng  trên tủ RC10 và cấu hình nó với thiết bị thông tin đã chọn 
 

4) Cấu hình giao thức CMS cho kết nối thông qua cổng trên tủ RC10 
 

5) Download các cài đặt vào thiết bị 
 

6) Ngắt kết nối máy tính PC tới tủ RC 10 
 

7) Kết nối thiết bị thông tin tới tủ RC19 và PC 
 

8) Cấu hình kiếu kết nối từ phần mềm CMS tới tủ RC10 
 

9) Go Online!  



Những cấu hình cho cổng: Thiết bị Serial 



Những cấu hình cho cổng: Cấu hình LAN 
RC-10 COMM port: USBA using LAN connection 



Nguồn điện cho thiết bị viễn thông 

POWER IN 

12Vdc OUT 



Nguồn điện cho thiết bị viễn thông 



Giao thức 
IEC 60870-5-101/104 

trong tủ RC10 



Cấu hình giao thức IEC 60870 

General 
Configuration 

IEC101 

IEC104 
Configuration 



Cấu hình giao thức IEC 60870 – Tín hiệu trạng thái 



Cấu hình giao thức IEC 60870 – Tín hiệu điều khiển 



Cấu hình giao thức IEC 60870 – Tín hiệu đo lường 



Cấu hình giao thức IEC 60870 – Set Point Commands 



Cấu hình giao thức IEC 60870 – Integrated totals 



Phụ kiện của RC10: USB to RS232 



Phụ kiện của RC10:  
USB to Ethernet 



Phụ kiện của RC10:  
Bảo vệ chống sét Ethernet 

5kV 



Phụ kiện của RC10:  
USB Wifi Router 



 
Phụ kiện của RC10:  

USB Wifi Router 

• The WiFi Router is used with the Ethernet to Wireless adaptor to provide 
an outdoor wireless access point for connection to the RC10 cubicle.  

 
• It has a weather proof housing and can be used with an external antenna 

if required. 
 
• It can be powered from the RC10 external load with a supplied cable. A 

12VDC power source can be used if the router is used elsewhere. 



Phụ kiện của RC10 
USB to Wifi 



 
Phụ kiện của RC10: 

GSM modem 

• Serial modem 

• Wavecom bought out by Sierra wireless.  

• Same modem  

• 9600 Baudrate 

• Industrial DATA non-transparent  

      SIM required 

• AT commands 



 
Phụ kiện của RC10: 
Dual SIM 3G modem 

• Two SIMS 

• VPN Virtual private network 



Phụ kiện của RC10 
Fiber optic modems 

• Serial 

• Ethernet 

• Excellent isolation 



Hỏi và đáp ? 

Liên hệ: 

 

Phan Văn Tiến – 0983.069.042 

Email: tienpv.knet@gmail.com 

 

Âu Xuân Phong – 0977.071.565 
Email: phongax@gmail.com 


