
ACTAS P260 | P360 .
HỢP BỘ CHỤP SÓNG MÁY CẮT DI ĐỘNG
Hợp bộ gọn gàng và thuận tiện cho công tác thử 
nghiệm trên hiện trường máy cắt trung, cao và siêu cao 
áp   
Gọn gàng và cực kỳ chắc chắn
 Thử nghiệm toàn bộ máy cắt trong một chu trình thử 
 Không cần kết nối lại dây trong quá trình thử
 Hoạt động độc lập không cần máy tính
 Điều khiển và xem kết quả trên màn hình màu cảm 
ứng 7"
 Chụp sóng đến 12 tiếp điểm chính và tiếp điểm điện 
trở
 Đo điện trở và điện trở động cùng lúc 6 tiếp điểm chính
 Ghi chép và phân tích dòng của cuộn hút và động cơ
 Thử nghiệm thấp áp và điện áp đóng/mở nhỏ nhất
 Có thể thử nghiệm cả khi nối đất 2 đầu thiết bị
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KoCoS Messtechnik AG
Südring 42
34497 Korbach, Germany
Tel. +49 5631 9596-40
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Điều khiển và đánh giá kết quả trên 
màn hình màu cảm ứng
Tích hợp phần cứng cực mạnh và nguyên lý thiết kế 
mới, thiết bị rất dễ điều khiển và hiển thị rõ ràng tất 
cả các thông tin. Giao diện vận hành có cấu trúc dễ 
hiểu và hướng dẫn người dùng sử dụng máy một cách 
nhanh chóng mà không cần đào tạo nhiều.

 Màn hình màu cảm ứng 7" với giao diện đồ thị

 Hiển thị kết quả với đồ thị và biểu tượng dễ hiểu
 Xuất kết quả dưới dạng file PDF

 Có thể lựa chọn cài đặt kiểm tra từ mẫu kiểm có sẵn 

 LED hiển thị trạng thái của tiếp điểm 

Giao diện kết nối máy tính hoặc các thiết bị phụ trợ: USB và 
Ethernet

Cấu hình và phân tích
Thiết bị có thể được cấu hình và phân tích kết quả đo 
trực tiếp tại hiện trường hoặc sử dụng máy tính cùng 
phần mềm ASTAS hỗ trợ. Dữ liệu kiểm và các thông 
số đo có thể xuất ra USB hoặc hệ thống mạng nội bộ.

Technical data
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P360 P260

Điện áp làm việc 110…265 VAC/DC

Số đầu ra tín hiệu 
cho cuộn đóng

3  1 

Số đầu ra tín hiệu 
cho cuộn mở

3  1 

Tiếp điểm chính và PIR 6 x 2 3 x 2

Cuộn dòng 3 x 2 (I / O) 1 x 2 (I / O)

Cuộn áp 3  1 

Dòng động cơ qua shunt 1  1 

Sensor ngoài
(+  / – 10 V  /  digital)

6  3 

Sensor ngoài
(+  / – 10 V / 0…20 mA)

3  1 

Tiếp điểm phụ 3 x 4 2 x 4

Điện áp chuẩn cho 
sensor 
10 VDC  / 200  mA 

3  1 

Kết nối máy tính 1 x Ethernet

Giao diện kết nối 1 x USB A  /  1 x USB B

Giao diện kết nối thiết 
bị phụ trợ

3 x RJ45 for PROMET SE
1 x RJ45 for CSW3

Cổng điều khiển nguồn 1 x digital

Giao diện người dùng

Vỏ thiết bị

màn hình cảm ứng 7 inch và 2 
phím chức năng 
Vali cứng

Cấp bảo vệ IP65 (đóng)
Kích thước (mm) 475 x 375 x 180 424 x 340 x 173

Khối lượng (kg) 6.9 5.3 Te
ch
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Thử nghiệm chi tiết máy cắt tại hiện trường 
ACTAS P260/360 được thiết kế thuận tiện cho việc 
đem đi hiện trường, thử nghiệm dễ dàng, linh hoạt và 
nhanh chóng các loại máy cắt trung, cao và siêu cap áp

 Đo lường 12 tiếp điểm PIR và tiếp điểm chính Khả 
năng xác định thời gian tác động cho các thứ tự đóng 
cắt khác nhau lên đến 12 tiếp điểm chính và tiếp điểm 
điện trở.

 Nối đất 2 đầu
Khi kết hợp với PROMET SE, hợp bộ có thể thử 
nghiệm đồng thời lên đến 3 cực, mỗi cực có 2 buồng 
tiếp điểm chính và nối đất ở cả 2 đầu

	12 đầu vào đo lường tiếp điểm phụ
Hiển thị trạng thái lên đến 12 đầu tiếp điểm phụ với 
cả tiếp điểm ướt hoặc tiếp điểm khô.

 9 đầu vào cho sensor đa năng
Hỗ trợ đầu vào lên tới 9 sensor (analog/digital) cho 
đo lường nhiệt độ, hành trình và áp suất. Đầu vào 
sensor có thể được cấu hình tùy ý theo các yêu cầu 
độc lập.

 Cuộn dòng và dòng động cơ
Có khả năng đo dòng lên đến 3 cuộn mở và cuộn 
đóng. Dễ dàng chọn lựa dải đo để đạt được độ chính 
xác tốt nhất cho kết quả đo lường.

Giải pháp hệ thống với chức năng 
độc lập
Giải pháp hệ thống của Kocos bao gồm ACTAS, 
PROMET và EPOS với dải chức năng ứng dụng rộng 
cùng với độ linh hoạt cao đem lại rất nhiều ưu điểm 
như:
 Phân tích chính xác toàn bộ hệ thống tiếp điểm và 
hệ thống cơ khí  

 Quản lý dữ liệu thông qua phần mềm ACTAS

 Cho phép thực hiện tất cả các bài thử nghiệm cần 
thiết của máy cắt, vào cùng một báo cáo.  

 Kết hợp các thiết bị độc lập tạo tính linh hoạt cho 
hệ thống  

Không cần kết nối nhiều lần  
Toàn bộ các bài thử nghiệm được thực hiện trong 
cùng 1 lần kết nối. Điều kiện thử đồng nhất đảm bảo 
các kết quả đo có thể so sánh được.  

An toàn với điện áp siêu cao áp
ACTAS P260/360 có thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn đi 
kèm vali cứng tiện dụng. Với việc sử dụng các linh 
kiện phần cứng có độ tin cậy cao đảm bảo cho việc 
vận hành tại hiện trường với các loại máy cắt trung, 
cao và siêu cao áp, cũng như các loại dao cách ly và 
cầu dao tiếp đất.

 Xác định điện trở tiếp điểm
Khi kết hợp với cầu đo điện trở PROMET SE, cả điện trở 
động và điện trở tĩnh của tiếp điểm có thể được xác định 
đồng thời trên 3 cực với 2 buồng tiếp điểm chính cho 
từng cực.

 Điện áp nhả và điện áp hoạt động nhỏ nhất 
Sử dụng nguồn phát EPOS MC3 AC/DC để cung cấp điện 
áp cho phép thử động cơ và các cuộn hút mà không cần 
dùng nguồn của lưới. Bộ nguồn này được điều khiển bằng 
phần mềm ACTAS. Do đó các phép thử điện áp nhả và 
điện áp hoạt động nhỏ nhất, ví dụ như cho cuộn hút, có 
thể được thực hiện lặp lại nhiều lần dưới cùng một điều 
kiện.
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EPOS MC3
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ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM NGHIỆM 
Địa chỉ: 88 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội 
Tel: 04 37198669/37198670 Fax: 04 37198659   Hotline: 0904090913 
Email: info@mtcequipment.vn Website: www.mtcequipment.vn




