
TỔNG QUÁT

- Bộ hiển thị kênh dùng ñể hiển thị các trạng thái,
cảnh báo,thiết bị ñang hoạt ñộng, sự cố của hư
hỏng của thiết bị ñang vận hành hoặc tình trạng
hoạt ñộng hay các sự cố khác,  các sự cố tín hiệu
vào bằng ñiện , ánh sáng ...
- Khi có tín hiệu ngõ vào nó sẽ ñưa ra tín hiệu
ñồng thời bằng ñèn hiển thị , Relay cách ly hoặc
truyền tín hiệu ghi nhận thời gian qua Scada
( thông qua Mosbus RTU).
- Tín hiệu chuông: thời gian là liên tục cho ñến
khi ấn ACK nó sẽ ñược giải trừ.
-Tín hiệu cho ñèn hiển thị: ðèn hiển thị sẽ chớp
tắt 2-4 giây một lần cho ñến khi ấn ACK nó sẽ
ñược giải trừ và ñèn sẽ sáng liên tục ( trong

thời gian này nếu tín hiệu vào lại xuất hiện
chuông, lại kêu và ñèn tiếp tục chớp tắt)
muốn ñèn hết sáng ấn RESET
- Tín hiệu ra cho SCADA là bộ tín hiệu như bộ
hiển thị ñèn nhưng không chớp tắt có 2 lựa chọn
* Qua bộ cách ly hoàn toàn về ñiện so với ñèn.
* Qua truyền thông Mosbus RTU ( RS 485)

ghi nhận thời gian thực của trạng thái sự cố.
- Số hiển thị cảnh báo : 1-32
- Chạy bằng chương trình , ít tiêu hao năng lượng.
- Sử dụng công nghệ ASIC ñộ tin cậy cao kích
thước nhỏ gọn.
- Dải ñiện áp nguồn nuôi rộng
- Chống nhiễu : EMC
-Có khả năng giao tiếp với màn hình LCD và màn
hình cảm ứng khi có yêu cầu mở rộng
- ðộ sâu lắp ñặt : 200m
- Nhiệt ñộ làm việc phù hợp nhiệt ñới hóa.
- Vỏ và ñèn : IP 54.
- Thay ñổi thời gian ñèn sáng bằng chương trình
- Kích thước khung ñèn ñộ sáng cách 50m nhìn
thấy ñược.
- Còi báo 80-120 dB, có ngõ ra relay phụ ñể thêm còi.
- Sử dụng các Modul bảo trì và thay thế nhanh chóng
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CONNECTION DIAGRAM

Aux: 80-240V.DC

Input V.DC: 110 220

RelaysScada RS485 Made Shooter
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