
 

Mẫu trạm 1C3 

Chỉ dẫn lắp đặt 

 Khảo sát thực tế vị trí lắp đặt trước khi 

thi công làm móng. 

 Đảm bảo khoảng cách giữa 2 bulong 

cùng hàng là 350mm, khoảng cách 

giữa hai  hàng bulong là 920mm, 

khoảng cách đường chéo là 1156mm, 

đặc biệt lưu ý các đai ốc dưới cùng 

phải được căn chỉnh đồng mức trước 

khi đặt trụ đỡ vào vị trí sau đó siết 

chặt hai đai ốc trên cùng để đảm bảo 

trụ đỡ được cố định vững chắc. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện lực EDI 

 

Hướng dẫn lắp đặt & vận hành 
 

TRẠM BIẾN ÁP 1 CỘT COMPACT 
 
 

Mục đích : 
 

 Đọc kỹ tài liệu hướng 

dẫn để đạt kết quả tốt 

nhất khi sử dụng và 

tham khảo sau này. 

 Đạt chất lượng kỹ thuật 

và thẩm mỹ của trạm 1 

cột compact. 

 Thi công móng đảm bảo 

bu lông móng trụ có vị 

trí chính xác theo các lỗ 

ở đáy trụ. 

 Trụ đỡ được cố định trên 

móng theo phương 

thẳng đứng; chất lượng 

các mối liên kết được 

đảm bảo.  

Tổng quan: gồm 4 phần 

1 Máy biến áp  
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Trụ đỡ kiêm tủ hạ 
thế, tủ trung thế tích 
hợp tại xưởng sản 
xuất. 
Kích thước lắp đặt: 
R1100xS860xC2400 

3 Hộp chụp cực & máng 
cáp cao hạ thế 

4 Móng trạm biến áp. 
Kích thước lắp đặt: 
R1200xS1000 

Khối lượng công việc lắp 
đặt tại hiện trường là: thi 
công móng; cố định trụ đỡ 
MBA trên móng và liên kết 
các bộ phận còn lại để tạo 
thành trạm biến áp hoàn 
chỉnh.  



Sơ đồ bố trí thiết bị Trạm biến áp 1 cột compact  mẫu 1C3 
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Hộp chụp cực, 
 máng cáp cao thế 

Máy biến áp 

Tủ trung thế 3 
ngăn 24kV CCV 

( Hoặc CCF) 

Móng trụ đỡ  
( Phần nổi ) 

Tủ hạ thế 0.4kV 
( Có khả năng bố trí 

đến 6 lộ ra) 

Giá đỡ kiểm tra máy 
biến áp 

Máng cáp hạ thế 

Cửa tủ ngăn đầu 
cáp kiêm ghế thao 
tác dùng khi thay 

cầu chì 

Tủ trung thế  24kV 
( hồi phải) 

Ghế thao tác 
khi mở cửa & 
hạ chân đỡ 

Giá đỡ kiểm tra 
máy ở vị trí nâng 

Tủ tụ bù 
( Đạt 10% công suất, 

bố trí ở hồi trái tủ) 

Bố trí tủ tụ bù 
( hồi trái) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bố  

trí  

tủ 

hạ 

thế 
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Hướng dẫn nâng hạ giá đỡ khi kiểm tra MBA 

 

Chú ý:  

Sau khi sử dụng xong giá 

đỡ , lắp đai ốc vào chốt 

hãm và đặt sào đẩy vào 

vị trí đã định vị tại cánh tủ 

hạ áp để bảo quản  

Nâng giá đỡ:     

1. Lắp chốt móc của sào đẩy vào lỗ móc ở bên trái của giá đỡ, và tháo đai ốc ở đầu chốt 
hãm. 

2. Dùng sào đẩy nâng giá đỡ vào vị trí nằm ngang, lựa để chốt hãm cài vào lỗ hãm. 
3. Vặn đai ốc vào chốt hãm để khóa thanh chống bên trái của giá đỡ bằng sào đẩy.  
4. Tại thanh chống bên phải của giá đỡ, đẩy chốt hãm vào lỗ hãm để khóa hòan tòan giá 

đỡ ở vị trí nằm ngang. 

Hạ giá đỡ:  

1. Tại thanh chống bên phải của giá đỡ, rút chốt hãm ra khỏi lỗ hãm và đẩy khớp nối của 
thanh chống này để hai nửa của nó không thẳng hàng với nhau.  

2. Tháo đai ốc của chốt hãm. Lựa sào đẩy để chốt hãm rời khỏi lỗ hãm nhưng vẫn nâng 
sào đẩy (ở vị trí chịu lực). 

3. Đưa chốt hãm của sào đẩy xuống phía dưới thanh chống (bên trái) và đẩy lên rồi từ từ 
hạ giá đỡ xoay xuống vị trí sát với thân trụ. 

Giá đỡ ở vị trí nâng Giá đỡ ở vị trí hạ Hạ ghế thao tác từ cánh cửa tủ 

 

 

 

 

 

Gía 

đỡ  

& 

sàn 

thao 

tác 

khi 

mở 



A. Công tác chuẩn bi: 
1- Trụ đỡ đã được cố định vào vị trí chuẩn. 
2-  Kiểm tra biến dòng cấp kèm theo tủ 
RMU: Có 3 biến dòng cho 3 pha, mỗi máy 
biến dòng có 2 cuộn dây: Cuộn dây tín hiệu 
& cuộn dây cấp nguồn ( Xem bảng 1) 
 3- Kiểm tra dây nhị thứ: 
Trước khi nối với máy biến dòng, cần xác 
nhận ký hiệu của từng pha tương ứng với 
mỗi đầu vào và mỗi đầu ra của cuộn 2 dây: 
cấp tín hiệu và cấp nguồn. 

Trên nóc của RMU đã để sẵn các đầu dây 
nhị thứ ký hiệu như bảng 1. 
4- Kiểm tra tay thao tác được cấp kèm với 
RMU. 
5- Tại hiện trường, trước khoang lắp RMU 
của trụ đỡ: Tạo sàn phẳng có độ cao ngang 
với mặt của 2 thanh ray dưới khoang lắp 
RMU. Sàn phải vững chắc để chịu được 
trọng lượng khoảng 500kg. 

Lắp đặt RMU, TI và nối dây nhị thứ:  
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Tủ trung thế 24kV 
sau khi lắp đặt 

TI của Pha  A B C 

Cuộn dây tín hiệu   

Đầu vào AS411- GRTZ100:SA1      BS411- GRTZ100:SB1 CS411- GRTZ100:SC1 

Đầu ra  NaS411- GRTZ100:SA2 NbS411- GRTZ100:SB2 NcS411-GRTZ100:SC2 

Đầu vào AP411- GRTZ100:PA1 BP411- GRTZ100:PB1 CP411- GRTZ100:PC1 

Đầu ra NaP411- GRTZ100:PA2 NbP411- GRTZ100:PB2 NcP411-GRTZ100:PC2 

Cuộn dây cấp nguồn  

Chú ý: Pha A có thêm đầu dây tách riêng để nối với điểm được nối đất.  

AP411 (pha A) 
BP411 (pha B) 
CP411 (pha C) 

AS411 (pha A) 
BS411 (pha B) 
CS411 (pha C) 

NaS411 (pha A) 
NbS411 (pha B) 
NcS411 (pha C) 
Đều nối với đất 

NaP411 (pha A) 
NbP411 (pha B) 
NcP411 (pha C) 
Đều nối với đất 

Bảng 1 

B- Lắp đặt: 
 
1. Dùng cẩu đặt tủ RMU vào sàn đã làm ở bên cạnh trụ đỡ, giữ nguyên dây cẩu để giữ RMU 

ở vị trí thẳng đứng. 
2. Đẩy tủ RMU trượt ngang theo thanh ray vào trong khoang RMU của trụ đỡ đồng thời hạ 

cẩu và tháo dây khi tủ đã đưa vào giữa khoang. Sau đó đẩy sát vào trong để mặt trước 
của tủ nằm hoàn toàn bên trong khoang lắp RMU. Cố định RMU vào thanh ray. 

3. Đặt TI lên nóc tủ sao cho cực đấu dây hướng vào trong khoang, dầu còn lại của TI hướng 
ra lỗ lắp mang cáp. Nối dây nhị thứ theo các đầu dây có ký hiệu trùng với các đầu cực 
của TI như nói ở phần trên. Nối dây tiếp đất vào thanh cái tiếp đất 

4. Làm đầu cáp nhánh đến MBA, luồn các pha cáp qua các TI cùng pha A-B-C. 
5. Chỉnh định rơ le theo hướng dẫn tại tài liệu của Rơ le. 
6. Thí nghiệm theo quy định. 
7. Làm đầu cáp nối với đường trục tại khoang cáp mặt trước và mặt sau. 

 Sử dụng cáp trung thế  

24kV-Cu/XLPE/PVC-3sợi

(1x50)mm2 để đấu nối 

giữa tủ trung thế và máy 

biến áp. 

 Cáp được luồn trong 

máng cáp trung thế từ 

ngăn đầu cáp tủ trung 

thế lên cực sứ mặt máy 

biến áp. 
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Hướng dẫn sử dụng tủ trung thế 24kV CCV (CCF) 

Lưu ý:  

 Tủ trung thế chỉ được 

đưa vào lắp đặt sau khi 

đã cố định trụ đỡ vào vị 

trí. 

 Rơ le RT—Z100 được cài 

đặt theo thông số hướng 

dẫn tại phụ lục trang 6 

( Đối với tủ CCV) 

Vị trí thao tác dao nối 
đất 3, nhánh sang MBA 

Vị trí thao tác dao cách  

Vị trí thao tác tích năng 

Đồng hồ áp suất  
khí SF6 

Vị trí thao tác của dao nối 
đất 2 của đầu vào 2, 
tại ngăn cáp mặt sau 

Vị trí thao tác của dao nối 
đất 1 của đầu vào 1, 

tại ngăn cáp mặt trước 

Ngăn đầu cáp 1  
và ngăn đầu cáp 2 bố trí 

đối xứng nhau ở 2 mặt 
trước và sau tủ 

Ngăn đầu cáp sang MBA 
Đã có sẵn dây nhị thứ 
để nối với máy biến 
dòng tự cấp nguồn 

Rơ le RT—Z100 

Công tắc xoay  
để ngắt máy cắt 

Công tắc xoay  
để đóng máy cắt 

Vị trí thao tác cầu dao 
phụ tải 2 của đầu vào 2, 
tại ngăn cáp mặt sau 

Vị trí thao tác cầu dao 
phụ tải 1 của đầu vào 1, 
tại ngăn cáp mặt trước 

Mặt điều khiển 
 Rơ le RT—Z100 

Khóa cài đặt thông số 
dòng điện và thời gian 

theo 15 cấp. 
Từ 1-9 và từ A đến F 

Đèn chỉ thị trạng thái 
làm việc 

Chỉ thị mức tải của 
 từng pha 

Cổng kết nối thông tin 

Nút ấn kích hoạt  pin 
bên trong rơ le 



Cài đặt thông số dòng điện các pha ABC và bảo vệ thứ tự “không” của rơ le RT—Z100 

RẤT MONG ĐƯỢC 
PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH! 

Chúng tôi mong nhận 

được sự quan tâm ủng hộ 

của khách hàng sử dụng 

sản phẩm của chúng tôi. 

Xin trân trọng cám ơn và 

mong nhận được sự công 

tác! 

P804 tòa nhà A3B, Thanh Nhàn, P. Thanh Nhàn, 
Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam. 
Webside: www.edi.com.vn 

Phone: 84.4.3625 4483 
Fax:     84.4.3625 4484 
E-mail: edi@edi.com.vn 
Hotline: 0976224488 / 0904100765 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Điện lực 

Định nghĩa về giá trị của các chuyển mạch cài đặt của rơ le RT—Z100 


