
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ KÍCH ĐIỆN  

SIN CHUẨN CỦA APOLLO MODEL HI10K 

I: Những chú ý khi sử dụng bộ kích điện sin chuẩn HI10K 

+ Bộ kích điện có công suất max là 8000W khi sử dụng bộ lưu điện được bền chúng ta không 
được dùng tải có công suất vượt quá 8000W mà lên sử dụng tải <60% công suất của bộ lưu điện 
( Công suất sử dụng tầm 4800W) 

+ Để bộ lưu điện ở nơi thoáng mát , thông thoáng, không ẩm thấp, tránh để bộ lưu điện dưới ánh 
sáng mặt trời trực tiếp 

+ Không sử dụng tải có dòng khởi động lớn hơn 8000W, như động cơ công suất lớn , các máy có 
dòng khởi động ban đầu lớn 

+ Dây đấu nối đầu vào AC và đầu ra AC phải dùng dây có tiết diện > 6mm trở lên , chúng ra lên 
làm Attomat để ngắt điện lưới đầu vào và đầu ra của bộ kích điện để đảm bảo an toàn 

II: Đấu nối  

+ Bộ kích điện sử dụng điện áp đầu vào DC là 48VDC , chúng ta phải mắc nối tiếp 4 bình 
12VDC với nhau để tạo thành 1 tổ bình 48VDC 

                              

                                                      

 

 

 

 

 

Tổ bình ắc quy 

48VDC 



+ Sau khi đã kết nối 4 bình ắc quy với nhau, chúng ta tiến hành kết nối ắc quy vào bộ kích điện , dây màu 
đỏ vào cực dương của tổ bình và vào cực dương ký hiệu trên bộ kích điện 

                                               

+ Dây màu đen của tổ bình được kết nối vào cực âm ký hiệu trên bộ kích điện 

                                             

+ Sau khi đã kết nối ắc quy vào bộ kích điện, chúng ta đấu dây điện đầu và đầu ra của bộ kích điện  

                                           

 

 

III: Bật bộ kích điện 

Sau khi đã đấu nối ắc quy và dây đầu vào đầu ra cho bộ kích điện, chúng ta bật cho bộ kích điện hoạt 
động bằng chế độ ắc quy trước bằng cách bật công tắc về vị trí “UNIT ON” 



                                                               

Sau khi bật bộ kích điện lên chúng ta gạt attomat đầu ra “OUTPUT” của bộ kích điện lên vị trí “ON” 

                                                      

Lúc này màn hình LCD của bộ kích điện sẽ hiển thị các thông số  

 

 

Sau khi bộ kích điện đã hoạt động ổn định , chúng ta tiến hành cấp điện lưới cho bộ kích điện , bật 
Attomat cấp điện lưới đầu vào “INPUT” về vị trí on 



                                         

Lúc này màn hình LCD của bộ kích điện sẽ hiển thị các thông số  

 

 

IV: Tắt bộ kích điện 

Trước tiên để tắt bộ kích điện chúng ta phải ngắt nguồn điện lưới AC cấp vào bộ kích điện, gạt attomat 
“AC INPUT” về vị trí OFF. Gạt tiết attomat “AC OUPUT” về vị trí “OFF”,  sau đó bật công tắc ON/OFF 
về vị trí giữa “UNIT OFF” để tắt bộ kích điện  

                                                     


