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TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL VINPOWER 
( DÙNG CHO VIỄN THÔNG - LOẠI CÓ VỎ CHỐNG ỒN ) 

Kiểu VIN-I Serial 

1 Pha: 220VAC 

50Hz/1500rpm 

Model: VIN-14ICS 
 

Hệ số công suất/ Cosφ  1.0 (Pf) 
Công suất liên tục  12.0 kVA 

Công suất dự phòng  13.2 kVA 

Bộ tự động chuyển đổi nguồn-ATS  65A 
 

MỨC ĐIỆN ÁP: 
-Điện áp tiêu chuẩn: 220VAC/1 pha 2 dây, 50Hz – 1500 vòng/phút 

GIỚI THIỆU CHUNG 

Máy phát điện VinPower VIN-14ICS được lắp ráp tại Việt Nam. Máy phát điện VinPower VIN-14ICS 

được cấu thành bởi động cơ JIANGXI ISUZU và đầu phát CNSZ đảm bảo độ bền cao cũng như sự tin cậy 

tuyệt đối, thân thiện với môi trường trong quá trình khai thác sử dụng. 

ĐỘNG CƠ – DIESEL    JIANGXI ISUZU 

MODEL: JE493DB-04 

XUẤT XỨ: Trung Quốc  

HÃNG SẢN XUẤT: JIANGXI ISUZU ENGINE CO.,LTD   

✓ Cụm động cơ DIESEL - 4 kỳ - 4 xy lanh: 

✓ Động cơ kéo sơ cấp, tiết kiệm nhiên liệu 

✓ Két nước giải nhiệt tuần hoàn, quạt gió giải nhiệt đồng trục 
 

ĐẦU PHÁT ĐIỆN    

MODEL: SZN164D 

XUẤT XỨ: Trung Quốc 

✓ Công nghệ và thiết kế của Anh Quốc 

✓ Đầu phát điện – 4 cực 

✓ Tự động điều chỉnh điện áp, không chổi than, tự kích từ  

✓ Đầu phát điện đồng bộ, độ nhiễu sóng hài thấp, phù hợp với các nhà máy công nghiệp, trạm 

viễn thông và các khu vực sản xuất thiết bị cần độ ổn định điện áp tốt. 

✓ Bộ AVR chuyên dụng 

 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG   

MODEL: TRANS-AMF 

XUẤT XỨ: THỔ NHỸ KỲ 

✓ Nhà sản xuất thiết bị điều khiển uy tín, với các bộ điều khiển độ bền cao 

✓ Có khả năng giám sát mở rộng và dễ dàng vận hành. 

✓ Kết nối chuẩn truyền thông USB 

 

 

 
Ảnh minh họa cho sản phẩm 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT/ VIN-14ICS   
I- Bảng thông số chung: 

 

1 
 

Loại máy 
Tổ máy phát điện diesel, tự động kích từ, tự động điều chỉnh 

điện áp, không chổi than, vỏ giảm âm độ ồn thấp, khởi động đề 

điện bằng ắc quy, có bộ nạp điện ắc quy từ điện lưới 12V-5A, 

ắc quy loại kín khí. Máy vận hành bằng phím bấm mềm. 

2 Năm sản xuất Sản xuất năm: 2021 

3 Chất lượng Mới 100%, chưa qua sử dụng 

4 Nhãn hiệu, model hàng hóa VinPower, Model: VIN-14ICS   

5 Xuất xứ Lắp ráp tại Việt Nam 

6 Công suất liên tục 12.0 kVA 

7 Công suất dự phòng 13.2 kVA 

8 Điện áp danh định 220VAC ≤ ±1.0%. 

9 Tần số danh định 50Hz  

10 Số pha 1 Pha + 1 Trung tính + Nối đất 

11 Tốc độ làm việc 1500 vòng/ 1 phút 

12 
Độ ồn đo cách tâm máy 

7m, không gian mở 
≤ 65 dB ±5 dB (đo trung bình 4 hướng) 

13 Thùng chứa nhiên liệu Dung tích ≥ 60 lít, gắn liền với khung bệ máy, được chế tạo 

chắc chắn, bằng thép đã qua xử lý hóa học để chống sự gỉ sét 

và tăng độ bám dính của sơn.  

14 
Thời gian chạy liên tục với 

100% công suất liên tục 
≥ 10 giờ, đạt tiêu chuẩn ISO-8528 

15 
Hệ thống giảm chấn, chống 

rung 
Động cơ và đầu phát được lắp trên hệ thống cao su chống rung, 

đảm bảo khả năng chịu tải và chấn động cao. 

16 Cơ cấu truyền động Trực tiếp bằng khớp nối đồng trục, tự bôi trơn, đảm bảo khả 

năng chịu chấn động cao. 

17 Kết cấu Phần động cơ và đầu phát điện được nối ghép với nhau bằng 

cơ cấu khớp nối đồng trục, đảm bảo khả năng chịu chấn động 

cáo. 

18 Khả năng hoạt động quá tải  Có thể hoạt động quá tải 110% trong thời gian ≥ 01giờ  

19 Khả năng đóng tải 1 cấp ≥ 100% tải định mức trong vòng 05 giây 

20  Dao động điện áp đầu ra  ±1.0%  
21 Điều kiện hoạt động Toàn bộ các bộ phận đã được nhiệt đới hóa phù hợp với điều 

kiện khí hậu Việt Nam 
22 Chứng chỉ  ISO 9001-2015 

23 Khí thải Đáp ứng qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ (QCVN 19:2009/BTNMT) 

24  Hệ thống làm mát Phương pháp làm mát tuân thủ TCVN 6627-6:2011 

25 Hệ thống nối dây đất  Có hệ thống nối dây đất bảo vệ theo  

II- Kích Thước/Trọng lượng (xấp xỉ): (mm; kg) 

 
Dài (L) Rộng (W) Cao (H) Trọng lượng 

2000mm 880mm 1200 mm 750 kg 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT 
  

ĐỘNG CƠ DIESEL                                                      JIANGXI ISUZU: JE493DB-04 

 

Kiểu máy: 4 xilanh, thẳng hàng, 4 kỳ, làm mát bằng nước. 

ĐẶC TÍNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ 

1 Xuất xứ Trung Quốc. 

2 Nhãn hiệu hàng hóa JIANGXI ISUZU - Model: JE493DB-04 

3 Chủng loại 
Động cơ Diesel 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng 

nước tuần hoàn, kết hợp với quạt gió đầu trục. 

4 Chất lượng, năm sản xuất Mới 100%, sản xuất năm 2020 tới nay 

5 Số xy lanh, cách bố trí 4 xy lanh thẳng hàng. 

6 Công suất liên tục 21 KW/ 26.25KVA 

7 Công suất dự phòng 24 KW/ 30KVA 

8 Hệ thống đốt Bơm cao áp, phun nhiên liệu trực tiếp. 

9 Kiểu nạp khí Nạp khí tự nhiên 

10 Dung tích xy lanh 2.771 (Lít) 

11 Tỉ số nén 19:1 

12 Hệ thống lọc gió Bằng màng lọc, cho phép thay thế khi đến thời hạn bảo dưỡng. 
 

13 
 

Hệ thống làm mát 
Két nước (giàn tản nhiệt tuần hoàn bằng đồng) kết hợp với quạt 

gió đầu trục. 

  Bộ tản nhiệt: Giàn tản nhiệt tuần hoàn - chế tạo bằng đồng. 

14 Hệ thống khởi động Động cơ một chiều, khởi động bằng ắc quy kín khí: 12V, dung 

lượng ≥ 60Ah, tự động sạc điện khi chạy máy. 

15 Tốc độ định mức động cơ 1500 vòng/phút 

16 Bộ điều tốc Cơ khí, tự động theo phụ tải 

  Bôi trơn cưỡng bức, có bơm dầu tuần hoàn 

17 Hệ thống dầu bôi trơn Bơm nhớt, bôi trơn trực tiếp. 

Phin lọc dầu bôi trơn, nhiên liệu. Có khả năng thay thế thuận 

tiện cho việc sửa chữa, thay thế bảo dưỡng. 

  - Nhiên liệu: Dầu Diesel DO thông dụng trên thị trường. 

18 Hệ thống nhiên liệu - Bơm cao áp, phun trực tiếp 

- Hệ thống bầu lọc nhiên liệu tiêu chuẩn, có thể thay thế được 

19 Hệ thống cảm biến Bao gồm cảm biến áp suất nhớt, nhiệt độ nước, mức nhiên liệu. 

20 Hệ thống giảm chấn Bộ giảm chấn cao su lõi thép cho cụm động cơ và đầu phát điện 

21 Hệ thống xả khí Toàn bộ hệ thống ống khói, các khớp nối mềm, cứng, làm bằng 

thép 
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THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ 
 

Đường kính (bore) mm 93 

Hành trình (stroke) mm 102 

Dung tích xi lanh L 2.771 

Tỉ số nén / 19 :1 

Dung tích dầu bôi trơn ( đã bao gồm lọc) L 5.6 

Dung tích dung dịch nuớc làm mát L 11 
 

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU 12 kVA 

Liên tục 

Mức tiêu hao nhiên liệu 100% (12KVA) L/h 4.0 
Mức tiêu hao nhiên liệu 75% tải L/h 3.0 

 

THÀNH PHẦN CỦA ĐỘNG CƠ TIÊU CHUẨN 

✓ Khung thép 

✓ Bộ phận nạp bù điện ắc quy 

✓ Bộ phận làm mát dầu bôi trơn 

✓ Bộ lọc nhiên liệu 

✓ Bộ phận bơm nhiên liệu, dẫn động, ống dẫn 

✓ Bộ phận điều tốc 

✓ Bộ lọc dầu bôi trơn 

✓ Các cảm biến Analog. 

✓ Bộ phận tản nhiệt, ống gió, quạt. 

✓ Bộ phận khởi động điện 12V DC 

✓ Ăc quy: 1 x 12 VDC 

Các chi tiết khác theo tài liệu cung cấp của nhà sản xuất Jiangxi Isuzu Motors Co., Ltd. 
 

ĐẦU PHÁT ĐIỆN                                                                                  CNSZ: SZN164D 

Chủng loại & thiết kế 

✓ Khớp nối đơn, đồng trục, kín không bị thấm nước 

✓ 4 cực, kích từ tự động, không chổi than 

✓ Chống ồn, bộ chỉnh lưu điều áp. 

✓ Được gắn trực tiếp với động cơ và cơ cấu tự bôi trơn ổ 

trục, quạt ly tâm làm mát đầu phát. 

✓ Cấp bảo vệ: IP23. 

Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 34-1; ISO 8528-3, CE 

 

 

 
 

Hình minh họa có thể khác thực tế 
 

Hệ thống các cuộn dây. 

✓ Tiêu chuẩn 6 sợi liên kết cho dải điện áp 1 pha rộng. 

✓ Tất cả các cuộn dây đều được bọc cách điện chịu 

nhiệt độ cao. 

✓ Khả năng chạy quá tốc độ: 2250 vòng/ phút 

✓ Khả năng cách điện: Cấp H theo IEC 

✓ Tăng nhiệt: Cấp H 

✓ Cấp bảo vệ: IP23 

Điều chỉnh điện áp 

✓ Khép kín, tự động, 1 pha với bộ 

tự động điều chỉnh điện áp AVR.  

✓ Điều chỉnh điện áp: Nhỏ hơn 

±1.0% từ không tải đến đầy tải 

(điều kiện tốc độ thay đổi từ -2% 

đến +5%, hệ số công suất 1.0) 

 

THÔNG SỐ CỦA ĐẦU PHÁT ĐIỆN 

1 Xuất xứ Trung Quốc 

2 Nhãn hiệu, model hàng hóa SZN164D 

 

3 

 

Chủng loại 

✓ 1 pha, 2 dây 

✓ 4 cực, tự kích từ (tự động), không dùng chổi than 
✓ Làm mát bằng khí, tự thông gió 
✓ Kín không bị thấm nước 
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4 Chất lượng, năm sản xuất Mới 100%, năm sản xuất 2020 tới nay 

5 Kiểu kích từ Tự kích từ, không dùng chổi than. 

6 Hệ thống điều chỉnh điện áp Điện tử, tự động điều chỉnh điện áp bằng bộ AVR cho phép 

hoạt động ở nhiều mức tải 

7 Công suất liên tục ≥ 13 kVA 

8 Công suất dự phòng ≥ 15 kVA 

9 Điện áp 220V/ 1 pha 

10 Hệ số công suất Cos φ = 1.0 

11 Tần số định mức 50Hz 

12 Cấp cách điện/ nhiệt H/H 

13 Cấp bảo về cơ học    IP 23 

14 Độ biến thiên điện áp ≤ ± 1.0% 

15 Tổng méo sóng hài THD ≤ ± 5%  

16 Quá tải 110% công suất định mức trong vòng 01 giờ trên mỗi chu 

kỳ chạy là 12 giờ 

17 Tốc độ quay 1500 vòng/ 1 phút 

18 Kết cấu Một ổ trục, tự bôi trơn 
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN                                                     EMKO: TRANS-AMF 
 

 

Kiểu loại & thiết kế 

Sử dụng bảng điều khiển bằng bộ vi xử lý – chức năng Bật/Tắt, bảo vệ tự động, báo hiệu trạng thái 

hoạt động và các lỗi xảy ra; tự động tắt động cơ và báo hiệu hỏng hóc động cơ trên màn hình LCD và 

hệ thống đèn LED trên bảng điều khiển. Bộ điều khiển được gắn trực tiếp trên máy phát điện, bố trí 

panel điều khiển vị trí thuận tiện thao tác dễ dàng giám sát điều khiển. 

Điều khiển và kiểm soát 

▪ Khởi động máy bằng nút bấm mềm START. 

▪ Nút cuộn chỉnh màn hình LCD (MODE UP MODE DOWN) 

▪ Cài đặt cấu hình thông qua các phím trên màn hình điều khiển hoặc kết nối với máy tính thông 

qua phần mềm chuyên dụng. 

▪ Màn hình hiển thị LCD cho: Dòng điện (A), Điện áp (V), Tần số (Hz); Giờ chạy máy (h); áp suất 

dầu bôi trơn; Nhiệt độ nước làm mát. 

▪ Đèn chỉ thị tình trạng hoạt động (LED): 

✓ Cảnh báo nguy hiểm: Hiển thị tĩnh trên màn hình LCD kết hợp với tín hiệu đèn LED tĩnh 

màu vàng đỏ. 

✓ Cảnh báo tắt máy khẩn cấp 

▪ Nút dừng khẩn cấp được nắp bên ngoài vỏ máy dễ dàng thao tác 

▪ Chức năng cảnh báo sự cố kèm theo các tín hiệu LED 

▪ Nhiệt độ chất làm mát cao, Áp suất dầu thấp, quá tốc, Điện áp quá cao/ thấp…. 

▪ Bộ điều khiển có chân remote start 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT BẢNG ĐIỀU KHIỂN 
 

 

1 Xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ 

2  

 

Nhãn hiệu hàng hóa/ 

chât lượng/ tính năng 

chính 

Sản xuất bởi hãng EMKO Elektronik A.S. -Thổ Nhĩ Kỳ. 

Mới 100%, sản xuất 2020 tới nay 

- Bảng điều khiển kỹ thuật số, màn hình LCD hiển thị, có chức năng 

AMF tự động khởi động máy phát khi có sự cố điện lưới, có khả 

năng kết nối với PC. 

-Máy tự động khởi động khi có tín hiệu báo dòng điện tổ ắc quy của 

trạm BTS thấp. 

- Có đèn LED hiển thị trạng thái: lỗi máy phát, điện áp máy phát, 

máy cắt máy phát đóng, điện áp điện lưới, lỗi điện lưới. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số chung 

 

- Cổng truyền thông USB 

- Bảo vệ động cơ và đầu phát 

- Bảo vệ quá dòng điện 

- Ghi nhận sự kiện  

- Cấp bảo vệ IP65 

- OFF: Khóa động cơ 

- MAN: Vận hàng bằng tay 

- AUTO: Vận hành tự động 

- TEST: chạy thử, kiểm tra 

- Các phím bấm vận hành, điều khiển máy. 

+ Phím Start, phím Stop 

+ Phím đặt lại lỗi (Reset) 

- Máy có khả năng vận hành theo thời gian biểu cài đặt trước, 4 

lần/ngày và 7 ngày/tuần 

-Lưu thời gian thực, và yêu cầu mật mã khi thay đổi cài đặt 

-Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình là ngôn ngữ tiếng Anh 

4 Các phím điều chỉnh, 

truy cập trên màn hình 

 

 

+ Phím dịch chuyển chế độ vận hành về bên trái MODE LEFT 

+ Phím dịch chuyển chế độ vận hành về bên phải MODE RIGHT 

+ Phím đóng/ mở máy cắt máy phát ( Generator circuit breaker) 

+ Phím đóng mở máy cắt phía điện lưới (Mains circuit breaker) 

+ Phím dịch chuyển trang - PAGE 

+ Phím tăng giá trị đại lượng cài đặt- UP 

+ Phím tăng giá trị đại lượng cài đặt- DOWN 

+ Phím nhập, phím thoát - ESC 

+ Nút dừng khẩn cấp được đặt bên ngoài vỏ máy 

5 Các chế độ vận hành 
Khởi động (RUN); Dừng máy (STOP); Chạy tự động (AUTO); Chế độ 

chạy bằng tay (MANUAL); Chế độ chạy kiểm tra (TEST). 

6 Tính năng vận hành 
Dải nhiệt độ làm việc:-20 ̊C÷70 ̊C. Ghi nhận dữ liệu: Điện áp máy phát, 

điện áp điện lưới, dòng điện máy phát, đầu vào, đầu ra. Có còi báo 

động và tín hiệu cảnh báo. 
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7 Tính năng đo lường 

hiển thị trên màn 

hình đồ họa các 

thông số, các cảnh 

báo 

- Điện áp máy phát điện 

- Dòng điện máy phát điện (dòng điện cấp tải máy phát điện) 

- Tần số máy phát điện (Hz) 

- Điện áp điện lưới 

- Công suất KW, KVAr, hệ số công suất 

- Điện năng KWh… 

- Tốc độ động cơ 

- Áp suất dầu bôi trơn 

- Nhiệt độ nước làm mát 

- Mức nhiên liệu % trong thùng 

- Điện áp ắc quy 

- Số giờ vận hành máy (Số giờ cộng dồn máy phát điện hoạt động) 

- Danh sách lỗi ( Báo lỗi) ( Alarm list). 

8 Bảo vệ cảnh báo 
- Nhiệt độ nước làm mát cao 

- Mức nhiên liệu thấp 

- Áp lực dầu bôi trơn thấp 

- Điện áp máy phát điện (U) cao/ thấp 

- Tần số máy phát điện cao/ thấp 

- Quá tải 

 - Động cơ vượt quá tốc độ cho phép 

 - Động cơ không đạt tốc độ 

 - Khi khởi động ban đầu máy có chức năng bảo vệ không cho phép đề 

lại máy khi máy đang chạy trong trường hợp AVR, đầu phát bị hỏng 

 - Mức nhiên liệu thấp hơn giới hạn cài đặt 

 - Nhấn nút dừng khẩn cấp 

- Lỗi máy phát nạp acquy 

- Bảo vệ chống chạm đất (Ground fault protection) 

- Ngắt máy cắt máy phát 

9 
Chức năng cài đặt bộ 

điều khiển 

- Cài đặt cấu hình thông qua các phím trên bộ điều khiển 

- Bộ điều khiển có chức năng cài đặt các bộ định thời gian và cảnh 

báo; chỉ thị cảnh báo bằng LED và trên màn hình LCD. 

- Cài đặt tự động hẹn chế độ bảo hành, bảo trì theo ngày tháng hoặc 

số giờ chạy máy 

- Cài đặt số lần khởi động 

- Hiển thị đầy đủ số giờ vận hành của máy và lưu thời gian, ngày 

tháng hoạt động chính xác 

- Cài đặt được thời gian trễ khởi động máy phát điện (không khởi động 

máy phát điện ngay sau khi mất điện lưới hoặc điện lưới không ổn 

định): ít nhất từ 0,5 phút đến 10 phút (thời gian điều chỉnh được) 

- Cài đặt được thời gian trễ đóng điện máy phát sang điện lưới ít nhất 

từ 0,5 phút đến 5 phút (thời gian điều chỉnh được)  
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- Cài đặt được thời gian trễ đóng điện lưới sang điện máy phát ít nhất 

từ 0,5 phút đến 10 phút ( thời gian điều chỉnh được)  

- Cài đặt chạy làm mát máy sau khi ngắt tải từ 0,5 phút tới 01 giờ  

10 
Chức năng cài đặt bộ 

điều khiển 

- Điều khiển chế độ tự động AUTO 

- Điều khiển chế độ nhân công MANUAL 

- Điều khiển van nhiên liệu 

- Điều khiển khởi động động cơ 

- Điều khiển chạy làm mát động cơ 

- Điều khiển công tắc chuyển mạch ATS. Khi điện lưới không đạt chất 

lượng về điện áp, tần số hoặc mất pha thì bộ điều khiển sẽ phát tín hiệu 

khởi động động cơ sau đó chuyển qua điện máy phát, khi điện lưới đảm 

bảo chất lượng thì sẽ chuyển sang lại điện lưới. 

11 Chức năng mở rộng 
RS-485,Trans-GPRS, Trans-Web_GPRS, Trans-Web_Ethernet, modul 

Trans-Messenger.485, CE, GOST-R. 

Kết hợp phần mềm điều khiển máy phát điện và lập trình trên máy vi 

tính 

Các tính năng khác chi tiết theo tài liệu cung cấp bởi hãng EMKO 

BỘ TỰ ĐỘNG CHUYỂN DỔI NGUỒN-ATS  

 

 

Model: VIN-65ATS-3 

Nhãn hiệu: VinPower  

Xuất xứ: lắp ráp tại Việt Nam  

THÔNG SỐ CƠ BẢN: 

✓ Số pha: 3 pha + 1 Trung Tính + Nối đất. 

✓ Điện áp làm việc: 220/380 hoặc 230/400 Volt, 

✓ Tần số: 50/60 Hz. 

✓ Dòng điện định mức: ≥ 60Ampe 

✓ Sử dụng contactor hãng LS/Hyundai/tương đương,…. 

✓ Chế độ chuyển mạch ON-OFF 

✓ Hoạt động ổn định, tin cậy. 

✓ Kết nối vận hành bằng tính năng AMF của bộ điều khiển Trans 

ÀM hoặc bo mạch chuyên dụng. 

✓ Nhiệt độ hoạt động: 50C - 450 C 

✓ Nhiệt độ bảo quản: 50C - 700 C 

✓ Bộ sạc Ắc quy: Tự động điều tiết quá trình sạc Ắc quy khi máy 

phát không hoạt động. 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT - BỘ TỰ ĐỘNG CHUYỂN DỔI NGUỒN-ATS 
 

1 Xuất xứ Lắp ráp tại Viêt Nam.  

 Ưu điểm Sử dụng bộ đóng cắt chuyển mạch contactor. 

2 Vỏ tủ Sơn tĩnh điện, khung chắc chắn, dầy  

Tủ ATS thiết kế rộng rãi, dễ dàng đấu nối các dây nguồn 

Cho phép treo trên tường hoặc có bệ lắp dưới nền 

3 Năm sản xuất Mới 100%, sản xuất năm 2021 

4 Nhãn hiệu, model Hãng SX: VinPower 

Model: VIN-65ATS-3 

5 Các thông số hoạt động Dòng điện định mức: ≥ 60A 

Điện áp 220/380VAC, 230/400, tần số 50Hz hoặc 60Hz 

6 Đèn báo hiệu Đèn báo trạng thái chuyển mạch, đèn báo pha. 

Đang có điện lưới / đang sử dụng điện lưới, 

 Đang chạy máy phát / đang sử dụng điện máy phát,… 

 

 

 

 

7 

 Thời gian khởi động máy: 

Cho phép cài đặt thời gian khởi động máy trong vòng từ 0-

60 giây khi lưới điện gặp sự cố 

 

 

Tính năng - Kết nối với bộ 

điều khiển Trans-AMF 

Thời gian chuyển đổi từ nguồn điện lưới sang nguồn điện máy 

phát: Cho phép cài đặt thời gian chuyển đổi phụ tải đang hoạt 

động ổn định sử dụng nguồn điện lưới trong vòng 0-120 giây 

Thời gian tắt máy: 

Cho phép cài đặt thời gian máy chạy không tải làm mát trong 

thời gian từ 0-30 phút và có thể kết nối tải ngay nếu có tín hiệu 

mất nguồn lưới trở lại. 

Bảo vệ thấp áp: từ 75% đến 98% điện áp thông thường 

Bảo vệ quá áp: từ 105% đến 135% điện áp thông thường 

8 Chức năng bộ tự động 

chuyển đổi nguồn - ATS 

Tự động điều khiển khởi động máy phát khi điện lưới có sự cố. 

Tự động chuyển tải từ điện lưới sang tải máy phát và ngược lại 

khi mất điện/có điện. 

9 Công tắc chọn chế độ làm 

việc của ATS 

Chọn các chế độ: Auto (Tự động), Main  

Chỉ Gen (Chỉ dùng máy phát), Off (Tắt ATS) 
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KẾT CẤU KHUNG VỎ 

1 Xuất xứ Sản xuất tại Viêt Nam.  

2 Nhãn hiệu hàng hóa VinPower/ VIN-14ICS   

3 Tiêu chuẩn vỏ cách âm 
Độ ồn ≤ ≤ 65 dB ±5 dB (đo trung bình 4 hướng) ở khoảng cách 

7m (tính từ tâm máy) trong không gian mở. 

Đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, độ ồn của Luật môi trường Việt 

Nam.  Đảm bảo hoạt động trong môi trường khu dân cư. 

4 Vật liệu của vỏ cách âm 
Làm bằng thép tấm PO, độ dày vỏ giảm âm ≥  2.0mm 

Được sơn tĩnh điện, có độ bền cao, chịu nhiệt, được xử lý hoá học 

chống ăn mòn và rỉ sét, dễ dàng tháo rời. 

 Vật liệu cách âm, cách nhiệt, chống cháy, đáp ứng các quy định 

về ồn. 

5 Khung- đế máy 
Được thiết kế chắc chắn, chịu lực cao; sử dụng thép chữ U, I hoặc 

V có độ dày ≥  2.0mm; được xử lý bề mặt bằng hóa chất để chống 

oxy hóa và được sơn tĩnh điện. 

 

6 

 

Sơn mạ 

Vỏ được làm bằng thép tấm được xử lí Oxy hóa và mạ tĩnh điện 

trước khi sơn, vỏ được sơn tĩnh điện lớp epoxy bên ngoài. 

Các vật liệu cách âm đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, 

chịu được mưa nắng. Có thể để được ngoài trời. 

  Kết cấu theo dạng khối Module, tháo dời dễ dàng thuận tiện cho 

công việc bảo dưỡng, cửa thao tác rộng. 

  Vỏ cách âm được gắn với khung máy tạo thành một kết cấu thống 

nhất. 

  Vỏ cách âm được lắp đặt chắc chắn và có bố trí cửa giúp cho thao 

tác vận hành , bảo trì, bảo dưỡng dễ dàng. 

Phần bảng điều khiển có cửa lắp kính hoặc mica để thuận tiện cho 

việc kiểm tra vận hành máy. 
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Bố trí vỏ máy 

✓ Vỏ được thiết kế 2 ngăn riêng biệt là ngăn hoạt động và ngăn 

thoát nhiệt. 

✓ Cửa hút khí vào bố trí bên trên hông máy, dạng lưới song sắt 

kích thước phù hợp cho lượng gió vào làm mát máy. 

✓ Các cửa thoái khí ra cho khí thải và thoát nhiệt dưới dạng lưới 

song sắt được bố trí trên nóc máy. 
✓ Các cửa được bố trí thuận lợi phù hợp cho việc bảo trì máy 

  Ống xả dầu bôi trơn, ống xả nước, móc cẩu nâng máy đều là loại 

tiêu chuẩn đã bao gồm và kèm theo máy 

  Ống tiêu âm loại tiêu chuẩn dùng cho khu dân cư ( Residential) 

và được đặt trong vỏ máy và phía trên két nước. 

  Chức năng phụ khác: 

Chống cháy, chống tác động của môi trường và động vật phá 

hoại, hệ thống hút và thoát khí đảm bảo máy luôn hoạt động trong 

tình trạng mát và đạt hiệu suất cao nhất. 

Các ngõ được bố trí thuận tiện cho việc kiểm tra và bổ sung nhiên 

liệu, nước làm mát, dầu bôi trơn và đường cáp điện ra phụ tải 
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THÔNG SỐ BỘ SẠC ẮC QUY TỰ ĐỘNG TỪ NGUỒN ĐIỆN LƯỚI 

 

 

 

 

 

 
    

           Hình mình họa 

Model: GNC-1205 

Hãng sản xuất: ENKO – Thổ Nhĩ Kỳ 

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

THÔNG SỐ CƠ BẢN: 

✓ Dải điện áp ngõ vào: (198-264)VAC  

✓ Tần số điện áp vào: (45-440)Hz 

✓ Chế độ sạc 3 chế độ:  

+ Chế độ dòng không đổi (bảo vệ cell ắc quy) 

+ Chế độ điện áp không đổi (giảm dòng điện sạc) 

+ Chế độ thả nổi (tự ngắt khi sạc đầy)/Float charge 

✓ Điện áp ngõ ra thông thường: ≥ 13.8VDC và có thể điều chỉnh 

lên được 14.7VDC. 

✓ Dòng điện ngõ ra định mức: ≥ 5.0A (điển hình là 5.3 A). 

✓ Dòng ngắn mạch: < 6.5A 

✓ Hiệu suất: > 82% 

✓ Có khả năng kết nối song song để tăng dòng sạc hoặc dự phòng 

với cùng 1 loại sạc. 

✓ Không sử dụng quạt làm mát. 

✓ Tiêu chuẩn: EMC Conformance : IEC/EN 61000-6-3, EMI 

Conformance : EN 55011 / EN55022-B, Vibration : 10 to 

55Hz, 19.6m/s² Constant Sweep, for 1 hour X, Y, Z Axis Each 

✓ Vật liệu vỏ bên ngoài: nhôm 
      Các chi tiết khác theo tài liệu cung cấp của nhà sản xuất ENKO. 

 

MỘT SỐ GHI CHÚ VÀ KÝ MÃ HIỆU: 

Liên tục: 
✓ Áp dụng cho trường hợp cung cấp nguồn khẩn cấp khi nguồn điện thông thường 

bị ngắt. Cho phép quá tải 10%. 

✓ Khả năng dừng cấp nhiên liệu phù hợp tiêu chuẩn ISO15550, ISO3046/1, 

JISB8002-1, DIN6271 và BS5514. 

✓ Quá tải: Cho phép 10%. Tiêu chuẩn ISO 8528-3 

*Căn cứ theo công bố và quy chuẩn của các nhà cung cấp. 

Các điều kiện khác: 

✓ Chỉ tiêu Động cơ được áp dụng các điều kiện tiêu chuẩn tại SAE J1394 và 

ISO3046/1, DIN6271 và BS5514 

✓ Các chỉ tiêu về nhiên liệu được áp dụng theo ASTM D975, BS2869 và dầu nhiên 

liệu là 350 API (160C hay 600F) có năng suất toả nhiệt thấp là 42.780 kJ/kg (18.390 

Btu/U.S.gal.) khi dùng ở 290C (850F) và trọng lượng là 838,9 g/lít (7,001 

lbs/U.S.gal) 

✓ Chú ý: Với các điều kiện công suất tiêu chuẩn (P.R.P) và các chỉ tiêu theo yêu cầu 

vui lòng liên hệ với nhà phân phối gần nhất. 

Tài liệu kèm theo máy: 
✓ Tài liệu hướng dẫn vận hành (Tiếng Việt) 

✓ Tài liệu kỹ thuật (Tiếng Anh hoặc tiếng Việt). 

Mọi sản phẩm máy phát điện thương hiệu VinPower được bảo hành chính hãng 24 tháng hoặc 

1000h vận hành, tùy theo điều kiện đến trước.  

 


