
MODEL TAC 3140-63/CITEL 

Module chống sét 

3 x DS150E - bảo vệ L sơ cấp 
1 x DS100EG - bảo vệ N 
3 x DSH63 - lọc sét (cuộn cảm) 
3 x DUC / DUC 31 - lọc nhiễu (tụ lọc C) 
3 x DS41 - bảo vệ L thứ cấp 

Xuất xứ module chống sét CITEL - Pháp 

Điện áp danh định Un 400Vac (L-L) 230Vac (L-GND) 

Điện áp làm việc cực đại Uc 440Vac (L-L) 255Vac (L-GND) 

Tần số danh định 50 - 60Hz 

Dòng tải tối đa IL 63A / pha 

Dòng phóng cực đại (sóng 8/20µs) mỗi cực Imax 
Sơ cấp: 140kA (L-N) 
Thứ cấp: 40kA (L-G) 

N-G: 150kA 

Dòng phóng xung trực tiếp (sóng 10/350µs) Iimp 
Sơ cấp: 15kA (L-G) 

N-G: 50kA 

Thời gian nhạy đáp tr <25ns 

Kiểu bảo vệ L-N, L-G, N-G 

Bảo vệ qua dòng, ngắn mạch MCB 3P 63A 

Nhiệt độ làm việc -40o C đến +85o C 

Báo hiệu tình trạng hoạt động Đèn báo 

Kiểu đấu nối trên mạng điện Nối tiếp 

Kích thước tủ 400 x 600 x 150mm 

Vỏ tủ Tủ sắt sơn tĩnh điện, IP54 

Cỡ dây đấu nối L/N/GND Max: 25mm2 

Tiêu chuẩn đáp ứng:  IEC61643-1, EN 61643-11, UL 1449 ed.2 và NF EN 61643-11 

 Cắt sét đa cấp kết hợp lọc nhiễu L-C/RFI

 Khả năng chống sét mạnh mẽ.

 Mạng điện 3 pha 220/380V. Dòng tải 63A/pha.

 Thời gian đáp ứng thấp (< 25 ns)

 Module chống sét nhập khẩu từ CITEL - Pháp

 Bảo vệ cho P Data Center, thiết bị điện tử …

Tủ Cắt Lọc Sét Type 1+2 cho Nguồn Điện 3 Pha 

TAC 3140-63A/CT 

TACpro Surge Protection  www.thyan.vn 

Tủ cắt lọc sét lan truyền TAC 3140-63A/CT kết hợp “2 tầng bảo vệ” với mạch lọc L-C phối hợp để triệt tiêu các xung 
điện áp đột biến và tạp nhiễu cho nguồn điện AC 3 pha 220/380V một cách an toàn và liên tục. Được lắp đặt nối tiếp 
với đường nguồn điện, kết nối với dây pha, dây trung tính và dây đất, không làm ảnh hưởng đến hệ thống điện đã 
lắp đặt. 

Sử dụng các Module chống sét lan truyền nhập khẩu trực tiếp từ CITEL (Pháp) – đáp ứng các tiêu chuẩn IEC61643-
1, EN 61643-11, UL 1449 ed.2 và NF EN 61643-11. 

Thông số kỹ thuật 

Sản phẩm dược lắp ráp bởi ThyAn theo ủy quyền của Citel - Pháp 

Citel SPDs Inside 
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