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Hình ảnh

Mã Hàng

Hãng sx

Mô tả

Giá (VNĐ)
Chưa VAT

Rơ le bảo vệ điện áp 3 pha (Cao áp, thấp áp, mất cân bằng pha, mất pha, ngược pha)

460

- Dải điều chỉnh điện áp đầu vào 3 pha: 190…480V adj
- Tự động nhận mức điện áp đầu vào
- Tần số 50...60Hz
- Bảo vệ điện áp thấp (% setpoint): Trip 90%, Reset 93%
- Bảo vệ điện áp cao (% setpoint): Trip 110%, Reset 107%
Littelfuse/ - Bảo vệ mất cân bằng pha : 2…8% adj
USA
- Bảo vệ mất pha, ngược pha
- Thời gian trễ tác động U>, U<, UB : 1...30s adj
- Thời gian trễ tác động lỗi pha: 1s fix
- Thời gian trễ restart: 1…500s adj
- Tiếp điểm ngõ ra: 250V/10A
- Kích thước C88xR52xS59 , Din rail

1,175,000

Rơ le bảo vệ điện áp 1 pha (Cao áp, thấp áp)
460-100-SP
(95..120V)

460-200-SP
(190..240V)

- Dải điều chỉnh điện áp đầu : 95…120V adj, 190…240V adj
- Tần số 50...60Hz
- Bảo vệ điện áp thấp (% setpoint): Trip 90%, Reset 93%
- Bảo vệ điện áp cao (% setpoint): Trip 110%, Reset 107%
Littelfuse/ - Thời gian trễ tác động: 4s fix
USA
- Thời gian trễ restart: 1…500s adj
- Tiếp điểm ngõ ra: 250V/10A
- Kích thước C88xR52xS59 , Din rail

1,120,000

Rơ le luân phiên 2 bơm

ALT230-SSW

- Điện áp 195…250VAC
- Tần số 50...60Hz
- 3 chế độ cài đặt:
Auto : Chạy tự động luân phiên 2 bơm.
Load 1: Chỉ chạy bơm 1 khi có tín hiệu (bơm 2 khóa khi
Littelfuse/
hỏng hoặc trong thời gian bảo dưỡng)
USA
Load 2: Chỉ chạy bơm 2 khi có tín hiệu (bơm 1 khóa khi
hỏng hoặc trong thời gian bảo dưỡng)

946,000

- Tiếp điểm ngõ ra: 240V/2A
- Gắn trên đế 8 chân
Rơ le mức 3 que
- Điện áp 230VAC
- Phím chọn chế độ bơm cấp và bơm thoát
- Điều chỉnh điện trở cảm ứng tương ứng với nhiều loại chất lỏng
PC-200-LLC- Littelfuse/ khác nhau (1kOhm...100kOhm)
USA
CZ
- Tiếp điểm ngõ ra DPDT 5A/240VAC
- Gắn trên thanh Din (socket 8 pin)

1,350,000

Timer đa chức năng
- Điện áp 230VAC (-10%)
- 21 chức năng cài đặt, sử dụng cho hầu hết các ứng dụng
TRDU230A2

- Dải thời gian điều chỉnh 0.1giây…3100 phút
Littelfuse/
- 3 DIP điều chỉnh giây hoặc phút, dải 0.1-1-10-100
USA
- Tiếp điểm ngõ ra SPDT 10A/240VAC

1,654,000

- Gắn trên thanh Din (socket 8 pin)
Bộ điều khiển bơm 5 kênh (Tối đa 5 bơm)
- Điện áp 120VAC
- Tần số 50..60Hz
PC-105

Littelfuse/ - Báo mức cao, mức thấp, còi báo
USA
- Cài đặt chế độ hoạt động cho từng bơm

6,144,000

- Cài đặt thời gian chạy cho từng bơm
Rơ le bảo vệ động cơ
- Màn hình Led 3 số hỗ trợ cài đặt, kết nối mạng
- Hỗ trợ kết nối RS485 ( A01…A99)
- Dải điều chỉnh điện áp đầu vào 3 pha: 190…480V adj
- Tần số 50...60Hz
- Bảo vệ điện áp thấp (% setpoint): Trip 90%, Reset 93%
- Bảo vệ điện áp cao (% setpoint): Trip 110%, Reset 107%
601

- Bảo vệ mất cân bằng pha : 2…15% adj, hay off chức năng
Littelfuse/
- Bảo vệ mất pha, ngược pha
USA

4,490,000

- Bảo vệ thấp tần số: điều chỉnh min 35Hz
- Bảo vệ cao tần số: điều chỉnh max 75Hz
- Thời gian trễ tác động: 1…50s adj
- Thời gian trễ restart: 2…500s adj
- Tiếp điểm ngõ ra: 250V/10A
- Kích thước C78xR98xS128
- Dải điện áp đầu vào 3 pha: 200…480V adj
- Dải dòng điện đầu vào 3 pha: 2…800A adj
- Dòng trực tiếp đến 90A, >90A dùng CT ngoài

777-KW/HPP2

Chức năng bảo vệ:
- Quá tải (49)
- Dưới tải (37P)
- Quá dòng (51)
Littelfuse/ - Thấp dòng (37)
- Quá áp (59)
USA
- Thấp áp (27)
- Mất cân bằng pha dòng điện và điện áp (46, 47)
- Mất pha (46)
- ngược pha (47)
- Tiếp điểm ngõ ra: 250V/10A
- Kích thước C78xR98xS128

7,798,000

MP-8000

- Dải điện áp đầu vào 3 pha: 90…690V adj
- Dải dòng điện đầu vào 3 pha: 0.5…1000A adj
- Dòng trực tiếp đến 100A, >100A dùng CT ngoài
Chức năng bảo vệ:
- Quá tải (49)
- Dưới tải (37P)
- Quá dòng (51)
Littelfuse/ - Thấp dòng (37)
- Mất cân bằng dòng/mất pha (46)
USA
- Ngược pha/mất cân bằng điện áp (47)
- Quá áp (59), thấp áp (27)
- Quá dòng chạm đất (51Ns)
- Quá nhiệt động cơ (49)

10,303,000

- 02 Tiếp điểm ngõ ra: 250V/5A
- Kết nối bluetooth qua app của Littelfuse
- Kết nối Ethernet modbus TCP/IP hoặc Ethernet/IP
Rơ le bảo vệ hồ quang

AF0100

AF0500

PGR-8800

PGA-LS10
PGA-LS20
PGA-LS30

- Dải điện áp đầu 24…48VDC, 110…240VAC
- Kết nối 2 sensor (Vùng hay điểm)
- Giám sát và bảo vệ liên tục
- Có 3 cặp tiếp điểm đầu ra (Trip, Error)
Littelfuse/
- Thời gian tác động: 5ms
Đan mạch
- Dải tác động (10…25klux)
- Có đèn hiển thị trạng thái sensor và tiếp điểm đầu ra
- Kết nối USB dễ dàng, không cần driver, không cần phần mềm
- Dải điện áp đầu 24…48VDC, 110…240VAC
- Kết nối 4 sensor (Vùng hay điểm)
- Giám sát và bảo vệ liên tục
- Bảo vệ hai khu vực riêng rẽ
Littelfuse/
- Có 2 tiếp điểm đầu ra IGBT
Đan mạch
- Thời gian tác động: <1ms
- Có đèn hiển thị trạng thái sensor và tiếp điểm đầu ra
- Giao diện truyền thông USB, Ethernet, lưu trữ dữ liệu
- Dải điện áp đầu 24…48VDC, 110…240VAC
- Bảo vệ hồ quang, bảo vệ quá dòng
- Kết nối 6 sensor 1 modul, kết nối 4 thiết bị trong 1 hệ thống
- Giám sát và bảo vệ liên tục
Littelfuse/ - Dải tác động rộng 9...25klux, 800us...20s
Đan mạch - Tác động bảo vệ hai lớp, test tác động đầu ra
- Thời gian tác động: <1ms
- Có đèn hiển thị trạng thái sensor và tiếp điểm đầu ra
- Giao diện truyền thông USB, Ethernet, lưu trữ dữ liệu
- Cảm biến điểm, phạm vi bảo vệ 2m (mặt phẳng 180 độ)
- Cảm biến sợi quang, phạm vi bảo vệ 2m (360 độ)
Littelfuse/
- Chiều dài sợi quang 8m
Đan mạch
- Cảm biến sợi quang, phạm vi bảo vệ 2m (360 độ)
- Chiều dài sợi quang 18m

39,692,000

48,410,000

55,276,000

4,965,000
26,312,000
38,220,000

Chống sét lan truyền cấp 2
SPD2-3503P1-R

Chống sét lan truyền 3P+N 50kAmax (P-N) 65kAmax (N-PE)
Uc=350V
- Điện áp pha làm việc bình thường (L-N): 277V

3,415,000

- Điện áp làm việc liên tục giới hạn (L-N): 350V
Littelfuse/
Slovenia - Dòng xả bình thường (8/20us): 20kA/ pha
SPD2-3503P1

- Dòng xả cực đại (8/20us): 50kA/ pha (P-N), 65kA (N-E)
- Có tích hợp bảo vệ nhiệt thermal protector

2,988,000

- Có cặp tiếp điểm 1CO báo trạng thái tác động chống sét (-R)

SPD2-3501P1-R

Chống sét lan truyền 1P+N 50kAmax (P-N) 65kAmax (N-PE)
Uc=350V
- Điện áp pha làm việc bình thường (L-N): 277V

2,263,000

- Điện áp làm việc liên tục giới hạn (L-N): 350V
Littelfuse/ - Dòng xả bình thường (8/20us): 20kA/ pha
Slovenia
- Dòng xả cực đại (8/20us): 50kA/ pha (P-N), 65kA (N-E)
SPD2-3501P1

SPD2-3003P1

- Có tích hợp bảo vệ nhiệt thermal protector

1,921,000

- Có cặp tiếp điểm 1CO báo trạng thái tác động chống sét (-R)

Chống sét lan truyền 3P+N 50kAmax (P-N) 65kAmax
Uc=300V
- Điện áp pha làm việc bình thường (L-N): 240V

2,988,000

- Điện áp làm việc liên tục giới hạn (L-N): 300V
Littelfuse/
Slovenia - Dòng xả bình thường (8/20us): 20kA/ pha
SPD2-3003P1-R

- Dòng xả cực đại (8/20us): 50kA/ pha (P-N), 65kA (N-E)
- Có tích hợp bảo vệ nhiệt thermal protector

3,420,000

- Có cặp tiếp điểm 1CO báo trạng thái tác động chống sét (-R)

SPD2-3001P1

Chống sét lan truyền 1P+N 50kAmax (P-N) 65kAmax
Uc=300V
- Điện áp pha làm việc bình thường (L-N): 240V

1,920,000

- Điện áp làm việc liên tục giới hạn (L-N): 300V
Littelfuse/
Slovenia - Dòng xả bình thường (8/20us): 20kA/ pha
SPD2-3001P1-R

- Dòng xả cực đại (8/20us): 50kA/ pha (P-N), 65kA (N-E)
- Có tích hợp bảo vệ nhiệt thermal protector

2,262,000

- Có cặp tiếp điểm 1CO báo trạng thái tác động chống sét (-R)
SPD2-PV113P0

SPD2-PV113P0-R

Chống sét lan truyền cấp 2 cho Năng Lượng Mặt Trời
1100Vdc 40kAmax / pole
- Điện áp làm việc liên tục tối đa DC: 1100VDC
Littelfuse/ - Dòng xả định mức (8/20us): 20kA/pole
Slovenia - Dòng xả cực đại (8/20us): 40kA/pha
- Có tích hợp bảo vệ nhiệt thermal protector
- Cặp tiếp điểm 1CO báo trạng thái tác động chống sét ( -R)

1,980,000

2,178,000

Chống sét lan truyền cấp 2 cho Năng Lượng Mặt Trời
1500Vdc 40kAmax / pole

SPD2-PV153P0

SPD2-PV153P0-R

- Điện áp làm việc liên tục tối đa DC: 1500VDC
Littelfuse/ - Dòng xả định mức (8/20us): 15kA/pha
Slovenia - Dòng xả cực đại (8/20us): 40kA/pha
- Có tích hợp bảo vệ nhiệt thermal protector
- Cặp tiếp điểm 1CO báo trạng thái tác động chống sét ( -R)

2,100,000

2,310,000

Cầu chì bảo vệ chống sét lan truyền (Surge suppresion fuse)
- Điện áp: 600Vac
LVSP
(5kA~20kA
8x20us) +
LPSM (đế
chì kín)

- Định mức: 5 – 100 kA 8 x 20 µs surge withstand
(LVSP định mức không theo dòng điện liên tục và mà theo khả
năng chịu xung sét 8x20us (UL 1449, IEC61000-4-5 and IEEE
C62.41)

1,192,000

- Dòng ngắn mạch: 200kA

LVSP
(30kA~80kA Littelfuse/
Mexico
8x20us) +
LFPSJ30 (đế
chì kín)

- Ứng dụng bảo vệ:
• TVSS products
• Surge arrestors

LVSP
(100kA
8x20us) +
LFJ60100
(để chì hở)

2,610,000

<Liên hệ>

Chống sét cho đèn LED
LSP05G277
P

Chống sét cho đèn LED 10kA max
In=5kA (10kV OCV) (15 xung sét)

164,000

Littelfuse/ Imax=10kA (1 xung sét)
China
MOV có chức năng tự bảo vệ quá nhiệt
LSP05G277
S

IP66 dùng trong điều kiện ngoài trời
Điện áp làm việc 277V

164,000

Kiểu Song song (LSP05G277P) và Nối tiếp (LSP05G277S)
Chống sét cho đèn LED 20kA max
LSP10277P

LSP10277S

In=10kA (20kV OCV) (15 xung sét)
Littelfuse/ Imax=20kA (1 xung sét)
China
MOV có chức năng tự bảo vệ quá nhiệt
IP66 dùng trong điều kiện ngoài trời
Điện áp làm việc 277V
Kiểu Song song (LSP10277P) và Nối tiếp (LSP10277S)

355,000

355,000

Chống sét cho đèn LED 20kA max, loại kinh tế
HST277P

Littelfuse/ In=10kA (20kV OCV) (15 xung sét)
China
Imax=20kA (1 xung sét)
Điện áp làm việc 277V
Loại kinh tế chuyên dụng lắp cho đèn LED

246,000

Cầu chì dây cho đèn đường

150322

- Điện áp: 500 Vac, 125 Vdc
- Dòng điện định mức: 15A
- Kích thước: 59Lx12.2H
Littelfuse/ - Ứng dụng: chuyên dụng bảo vệ chấn lưu, nguồn cấp đèn đường
Taiwan - Tiêu chuẩn chống cháy: UL94 V-0
- Tiêu chuẩn: UL Recognized, RoHS complaint, Lead (Pb) free,
US…

91,000

Cầu chì tiêu chuẩn UL listed
Cầu thì theo tiêu chuẩn UL listed
UL Class L
UL Class RK1
UL Class RK5
Littelfuse/ UL Class J
Mexico
UL Class T
UL Class G
UL Class CC & CD
UL Supplementary Midget (10x38)

<Liên hệ>

Cầu chì cho Năng lượng mặt trời, 1100Vdc, 50kA max, 10x38mm, gPV class
Cầu chì SPF 1100Vdc
- Điện áp: 1000Vdc
Cầu chì
(1~30A)
SPF

- Cầu chì kích thước 10x38mm
Littelfuse/ - Dòng định mức (A): 1, 2, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30
Mexico
- Dòng ngắn mạch: 20 kA: 1 A–20 A, 50 kA: 25 A–30 A

90,250

- Tiêu chuẩn: IEC, UL, CE, gPV, RoHS, REACH
- Ứng dụng: Inverter, Combiner box, Bộ điều khiển sạc ắc quy
Đế chì LPHV 1100Vdc
- Điện áp: 1000Vdc/ 600Vac, đáp ứng tiêu chuẩn UL cho solar
Đế chì
(1000Vdc)
LPHV

- Dòng điện: 30A
Littelfuse/ - Dòng ngắn mạch: 50kA
Mexico
- Số cực: 1P, 2P, 3P, 4P

50,350
(cho 01 P)

- Tiêu chuẩn: IEC, UL, CE, gPV, RoHS, REACH
- Ứng dụng: Inverter, Combiner box, Bộ điều khiển sạc ắc quy
Cầu chì SPF 1100Vdc
- Điện áp: 1000Vdc
Cầu chì
(1~30A)
SPF_CN

- Cầu chì kích thước 10x38mm
Littelfuse/ - Dòng định mức (A): 1, 2, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30
China
- Dòng ngắn mạch: 20 kA: 1 A–20 A, 50 kA: 25 A–30 A
- Tiêu chuẩn: IEC, UL, CE, gPV, RoHS, REACH
- Ứng dụng: Inverter, Combiner box, Bộ điều khiển sạc ắc quy

44,650

Đế chì LPHV 1100Vdc
- Điện áp: 1000Vdc/ 600Vac, đáp ứng tiêu chuẩn UL cho solar
Đế chì
(1000Vdc)
LPHV

- Dòng điện: 30A
Littelfuse/ - Dòng ngắn mạch: 50kA
China
- Số cực: 1P, 2P, 3P, 4P

50,350
(cho 01 P)

- Tiêu chuẩn: IEC, UL, CE, gPV, RoHS, REACH
- Ứng dụng: Inverter, Combiner box, Bộ điều khiển sạc ắc quy
Cầu chì cho Năng lượng mặt trời, 1~32A, 1500Vdc, 50kA max, 10x85mm, gPV class
Cầu chì SPVX 1100Vdc
- Điện áp: 1500Vdc
- Cầu chì kích thước 10x85mm
Cầu chì
(1500Vdc,
1~32A)
SPXV_CN

- Dòng định mức: 2.5, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25,
30, 32 A
- Dòng ngắn mạch:
SPXV 1 A–20 A: 30 kA (50 kA self-certifed)
SPXV-M 25 A–32 A: 50 kA

112,100

- Tiêu chuẩn: IEC, UL, CE, gPV, RoHS, REACH
Littelfuse/
- Ứng dụng: Inverter, Combiner box
China
Đế chì LFPXV 1500Vdc
- Điện áp: 1500Vdc, đáp ứng tiêu chuẩn UL cho solar
Đế chì
(1500Vdc)
LFPXV

- Dòng điện: 32A
- Dòng ngắn mạch: 50kA
- Số cực: 1P

231,800

- Tiêu chuẩn: IEC, UL, CE, gPV, RoHS, REACH
- Ứng dụng: Inverter, Combiner box, Bộ điều khiển sạc ắc quy

Bộ chia cáp hạ thế GDB series, dòng ngắn mạch lớn 100kA
- Điện áp định mức: UL: 600 VAC/VDC
GDB
SERIES
TOUCHSAFE
POWRBLOKS™

- Dòng định mức: 80 – 335 A
- Gắn trên thanh DIN hoặc Panel
- Vật liệu: Đồng (Brass), Vỏ đúc nhựa thermoplastic chống cháy
Littelfuse/ tiêu chuẩn UL94 V-0
Germany - Tiêu chuẩn: UL Recognized, UL Listed, CSA certified, RoSH,
IEC, CE, US
Các model như sau:

GDB60801Z

1 Đầu vào 80A, 6 đầu ra

165,100

GDB61151Z

1 Đầu vào 115A, 6 đầu ra

305,500

GDB61153Z

3 đầu vào 115A, 6 đầu ra

664,500

GDB61601Z

553,100

GDB61753Z

1 đầu vào 160A, 6 đầu ra
Littelfuse/
Germany 3 đầu vào 175A, 6 đầu ra

GDBAD451Z

1 đầu vào 200A, 4 đầu ra

579,100

GDB63101Z

1 đầu vào 310A, 11 đầu ra

711,900

GDBAD741Z

1 đầu vào 335A, 8 đầu ra

1,084,800

897,900

Thanh cài răng lược
Thanh cài răng lược 1 pha

18mm2,
160A,
600Vac/1000
Vdc

- Điện áp 600Vac/dc, 1000Vdc
- Dòng định mức

601,000

+ Loại 18mm2: 160A (center fed), 80A (end fed)
Littelfuse/...

+ Loại 25mm2: 200A (center fed), 160A (end fed)
- Chiều dài thanh: 1009mm, 57 pole

25mm2,
200A,
600Vac/1000
Vdc

- Dòng ngắn mạch: 10kA hoặc 100kA (khi dùng với cầu chì Littelfuse)801,100
- Vật liệu: đồng nguyên chất
- Tiêu chuẩn: UL, IEC, CE, RoSH, Lead (Pb) free
Thanh cài răng lược 3 pha

18mm2,
160A,
600Vac/1000
Vdc

- Điện áp 600Vac/dc, 1000Vdc
- Dòng định mức
Littelfuse/...

25mm2,
200A,
600Vac/1000
Vdc

Power feed
lug

1,822,800

+ Loại 18mm2: 160A (center fed), 80A (end fed)
+ Loại 25mm2: 200A (center fed), 160A (end fed)
- Chiều dài thanh: 1009mm, 57 pole
- Dòng ngắn mạch: 10kA hoặc 100kA (khi dùng với cầu chì Littelfuse)
1,936,600
- Vật liệu: đồng nguyên chất
- Tiêu chuẩn: UL, IEC, CE, RoSH, Lead (Pb) free
Phụ kiện (tùy chọn) cho thanh cài răng lược
- Power feed lug:

<Liên hệ>

+ Định mức: 115A 1000Vac/dc
+ Loại 1 pha (BB17, BB19) và 3 pha (BB18, BB20)
End caps

Littelfuse/ - Endcaps:
+ 1 pha (EDCP42)

<Liên hệ>

+ 3 pha (EDCP7)
Pole
protective
covers

- Pole Protective Covers:
+ model CTPT5
- Tiêu chuẩn: UL, IEC, CE, RoSH, Lead (Pb) free

www.wetek.com.vn

<Liên hệ>

