
Loại

Thiết bị cắt sét theo tiêu chuẩn EN 61643-11/ IEC 61643-11

Điện áp định mức (Un)

Điện áp làm việc tối đa (dòng điện xoay chiều) (Uc)

Điện áp làm việc tối đa (dòng điện một chiều) (Uc) 

Dòng tải định mức (IL)

Dòng xả xung sét (8/20 μs) (In)

Tổng dòng xả xung sét (8/20 μs)

 [L+N-PE] (Itotal)

Điện áp sóng kết hợp (UOC) 

Điện áp sóng kết hợp  [L+N-PE] (UOC total) 

Cấp bảo vệ điện áp [L-N] (UP) 

Cấp bảo vệ điện áp [L/N-PE] (UP) 

Thời gian phản hồi [L-N] (tA) 

Thời gian phản hồi [L/N-PE] (tA) 

Khả năng chịu ngắn mạch

Khả năng chịu ngắn mạch tối đa với 25 A gL/gG (ISCCR) 

Nhiệt độ hoạt động (TU)

Chỉ trạng thái hoạt động/ chỉ báo lỗi

Số lượng đầu vào

Diện tích mặt cắt ngang (min.)

Diện tích mặt cắt ngang (max.) 

Đế gắn vào

Vật liệu bảo vệ

Vị trí lắp đặt

Chỉ tiêu bảo vệ

Số lượng

Thiết bị cắt sét bảo vệ cấp III, mã SL-RM cho nguồn điều khiển

SL-RM30S

Bảo vệ cấp III

24 V (50 / 60 Hz) 

30 V (50 / 60 Hz)

SL-RM60S

Bảo vệ cấp III

48 V (50 / 60 Hz)

60 V (50 / 60 Hz)

30 V 60 V

25 A

1 kA

2 kA

25 A

1 kA

2 kA

IP 20 

1  mô-đun, DIN 43880

xanh/ đỏ

1

0.5 mm2 dây cứng / dễ uốn

4 mm2 dây cứng / 2.5 mm2 dễ uốn

Nhựa nhiệt dẻo, màu xám, UL 94 V-0 

≤ 100 ns

 -40 °C ～+80 °C

25 A gG or B 25 A

6kA rms

Lắp đặt trong nhà

6kA rms

 -40 °C ～+80 °C

2 kV

4 kV 

Thanh DIN 35 mm theo tiêu chuẩn EN 60715 

2 kV

4 kV

≤ 730 V

xanh/ đỏ

≤ 350 V

≤ 25 ns

≤ 100 ns

25 A gG or B 25 A

≤ 180 V

≤ 630 V

≤ 25 ns

1  mô-đun, DIN 43880

1 

0.5 mm2 dây cứng / dễ uốn

4 mm2 dây cứng / 2.5 mm2 dễ uốn

Thanh DIN 35 mm theo tiêu chuẩn EN 60715 

Lắp đặt trong nhà

IP 20 

Nhựa nhiệt dẻo, màu xám, UL 94 V-0 

Mạch điện cơ bản Bản vẽ kỹ thuật

・Khả năng phóng điện cao do các bóng bán 
dẫn oxit kẽm nặng.

・Kết hợp với các dòng LS-series 

・Chỉ trạng thái hoạt động/ chỉ báo lỗi bằng 

đèn xanh/ đỏ 

・Thiết kế mô-đun nhỏ, gọn gắn trên thanh 

DIN 43880

・Dễ dàng thay thế các mô-đun bảo vệ mà 

không cần công cụ khác do hệ thống khóa 
mô-đun với nút vận hành mô-đun.

・Rung và thử nghiệm sốc theo tiêu chuẩn EN 
60068-2.

Thiết bị cắt sét 2 cực gồm giá đỡ và mô-đun bảo vệ dạng cắm; với tiếp điểm có thể thay đổi 
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Thiết bị cắt sét bảo vệ cấp III, mã SL-RM cho nguồn điều khiển

[Fixing]

Lắp đặt

Kết nối

Fix detent 

Push into

Sau khi định vị giá đỡ trên 
thanh DIN, kéo thanh trượt ra 
khỏi giá đỡ và đẩy giá đỡ vào 
thành DIN. Nhả thanh trượt, 
gắn chân đế cố định vào đường 

Cố định thanh chắn vào 
thanh DIN và đẩy vào mặt 
trượt của đế cố định

Thiết bị đầu cuối

Bảo trì thường xuyên

Trong suốt mùa giông sét hoặc sau khi bị sét đánh, tiến hành bảo trì thiết bị cắt sét như 
sau:
Trước khi bảo trì, tắt công tắc cách ly để kiểm tra (hoặc ngắt cầu dao chống rò điện đất 
ở phía đầu vào điện của thiết bị cắt sét.

＜Các mức đạt tiêu chuẩn đối với thiết bị cắt sét＞
Thay thế các bộ phận chính của thiết bị cắt sét nếu các thiết bị này hoạt động theo các 
trường hợp sau:
(Thay giá đỡ mới nếu màu sắc hoặc hình dạng biến đổi)

○ Kiểm tra bên ngoài

・Vỏ nhựa biến đổi màu sắc hoặc hình dạng.

・Chỉ báo trạng thái đổi màu
Sau khi chỉ báo trạng thái chuyển sang màu đỏ, thiết bị cắt sét không hoạt động được 
nữa.

○ Kiểm tra các liên kết sẵn có

・Cầu dao chống rò điện đất hoạt động mọi lúc (Sau khi thay thế thiết bị cắt sét, xác 
nhận cầu dao này không hoạt động)

LS-RM_series

Thay thế bộ 
phận chính của 
thiết bị cắt sét

Bộ phận chính của 
thiết bị cắt sét

Push

Push

remove

SL-RM_series
SL-RM_series

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI

CÔNG TY CỔ PHẦN STARTUP VIỆT NAM
Trụ sở: Số 4, ngõ 110 phố Minh Khai, P. Minh Khai, Q. 
Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
VPGD: 61A Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy , Hà Nội
Điện thoại: 024.777.87.888
Hotline: 0912.580.389
Email: kimthusetando@gmail.com


