
SMART MONITORING 
& CONTROLLING SYSTEM

HỆ THỐNG SMART ATS

CHỨC NĂNG
Chuyển nguồn �iện sử dụng giữa �iện lưới và �iện máy phát tự �ộng

Tự �ộng �iều khiển hệ thống máy phát bao gồm khởi �ộng, vận hành và tắt nguồn. 

Tự �ộng �iều khiển nạp �iện acquy khởi �ộng máy phát �ể �ảm bảo sẵn sàng sử dụng bất cứ 
khi nào.
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Giám sát thông minh: hệ thống giám sát mức tiêu thụ nhiên liệu và �ưa ra cảnh báo giúp 
người dùng chủ �ộng nạp nhiên liệu sẵn sàng cho máy phát hoạt �ộng khi mất �iện lưới.

Ngoài chế �ộ tự �ộng, hệ thống ATS cho phép người dùng trực tiếp �iều khiển việc chuyển 
nguồn sử dụng, bật tắt máy phát bằng tay ngay trên tủ máy hoặc bằng phần mềm trên thiết 
bị di �ộng.



SƠ ĐỒ VẬN HÀNH

NGU�N ĐI�N LƯơ I

GATEWAY
Trạng thái
Lệnh �iều khiển

CLOUD

TAI TIÊU THU ĐI�N

Điện cấp cho tải

Điện lưới

Điện lưới

Điện máy phát

B� NAP �C QUY

Tín hiệu Điều khiển
nạp ắc quy

ATS

Điện nạp Ắc quy

MÁY PHÁT ĐI�N

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

CH� Đ� 
TƯ Đ�NG (AUTO)

Khi ATS �ược cấp nguồn, hệ thống  kiểm tra có �iện lưới hay không.

Nếu có �iện lưới, ATS tự �ộng �óng tải vào �iện lưới. Cơ chế bảo 
vệ kép kiểm soát việc �óng tải vào một trong hai nguồn là �iện lưới 
hoặc �iện máy phát, không cho phép  �ồng thời �óng vào cả hai 
nguồn �iện.

Khi mất �iện lưới, ATS tự �ộng ngắt tải khỏi mọi nguồn cấp và khởi 
�ộng máy phát. Sau khi máy phát chạy  ổn �ịnh (�ộ trễ trong tiêu 
chuẩn cho phép), ATS �óng tải vảo nguồn �iện máy phát.



CH� Đ� 
TƯ Đ�NG (AUTO)

CH� Đ� 
B�NG TAY (MAN)

Khi có �iện lưới trở lại, sau khi �ợi �iện lưới ổn �ịnh, ATS tự �ộng ngắt 
tải ra khỏi �iện máy phát và �óng tải sang �iện lưới.Hệ thống tự �ộng 
�iều chỉnh chế �ộ hoạt �ộng về không tải ổn �ịnh rồi tắt máy phát.

Trong quá trình máy phát chạy, ATS sẽ giám sát lượng nhiên liệu tiêu thụ. 
Thời gian có thể vận hành máy tương ứng với mức nhiên liệu giảm dần về 0. 
Khi �ó tương ứng với tình trạng hết nhiên liệu. ATS cảnh báo cho người 
dùng biết mức nhiên liệu khi sắp hết.

Người dùng có thể �iều khiển trực tiếp trên tủ ATS bằng các công tắc 
tương ứng với 3 chế �ộ:

Máy phát có thể �ược �iều khiển �ộc lập nhưng phải thoả mãn các 
�iều kiện sau:

Chỉ khởi �ộng �ược máy phát khi không �óng tải vào nguồn �iện 
của máy phát, việc �óng tải vào �iện lưới không gây ảnh hưởng. 

Chỉ tắt �ược máy phát khi tải �ã ngắt ra khỏi nguồn �iện máy phát.

Việc chuyển qua lại giữa các nguồn luôn có một thời gian trễ nhất �ịnh 
�ể tránh nguy cơ xung �ột �iện.

Trong chế �ộ bằng tay, ATS chỉ gửi báo cáo và thông số trạng thái lên 
hệ thống lưu trữ qua Gateway cho phần mềm hiển thị, không nhận lệnh 
�iều khiển (trừ lệnh reset dầu và trong thời gian vận hành máy), không 
thay �ổi chế �ộ khi mất hay có �iện lưới.

Tắt:

Dùng điện lưới: 

Ngắt tải ra khỏi mọi nguồn điện cung cấp. Nếu trước đó máy phát đang chạy, 
ATS đợi máy phát chạy không tải ổn định một thời gian rồi tắt máy phát.

Đóng tải vào lưới (Hệ thống sẽ tự động tắt máy phát nếu trước đó máy phát 
được bật).

Dùng điện máy phát: 
ATS tự động khởi động máy phát, đợi máy phát chạy ổn định, đóng tải vào 
nguồn điện máy phát, vận hành và theo dõi nhiên liệu được tiêu thụ.



ĐI�U KHI�N
 QUA ƯNG DUNG DI Đ�NG 

(SMART APP)

Chuyển chế �ộ Auto/Man

Thời gian chạy
máy phát còn lại

Xoá bộ �ếm thời gian 
chạy máy phát còn lại

Báo �ang dùng �iện lưới

Báo �ang dùng �iện 
máy phát

Chuyển dùng 
�iện lưới

Chuyển dùng �iện máy phát

Tổng thời gian �ã 
vận hành của máy phát

Bật/Tắt 
máy phát 

Kích hoạt giao diện điều khiển 
Smart ATS
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Sau khi nạp �ầy nhiên liệu cho máy phát, người dùng nhấn nút Reset dầu trên tủ ATS hoặc trên 
phần mềm �ể khởi tạo lại thời gian máy có thể vận hành ứng với lượng dầu tối �a (luôn �ổ �ầy 
bình dầu mỗi khi reset). Giá trị này mặc �ịnh là 50 giờ, tương ứng với 180000 giây mỗi khi �ổ �ầy 
bình nhiên liệu.

ATS tự �ộng �iều khiển nạp acquy cho máy phát với nguồn cung cấp từ �iện lưới.

GHI CHÚ: 


