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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT

Tập Đoàn Tiến Đại Phát (viết tắt là TDP ) dưới sự quản lý của ban lãnh đạo có năng lực, một đội ngũ
kỹ sư, công nhân lành nghề cùng các chuyên gia cố vấn giàu kinh nghiệm, công ty đang trên đà phát triển, tạo
vị thế thương hiệu trong ngành thiết bị dạy nghề Điện – Tự động hóa có uy tín nhất trên thị trường Viêt Nam.

Năm 2010 Công ty đã và đang đưa ra thị trường nhiều thiết bị dạy học hiện đại trong các lĩnh vực điện
dân dụng, điện công nghiệp, tự động hóa, cơ điện tử, cơ khí động lực… các sản phẩm công nghệ cao của
Công ty có chất lương ngang bằng với sản phẩm của các nước phát triển.

Công ty đã tập chung đầu tư nguồn nhân lực với trên 300 chuyên gia về kỹ thuật và sư phạm được đào
tạo trong nước và nước ngoài, đầu tư dây truyền và công nghệ hiện đại của các nước như Đức, Nhật, Pháp…
đã nghiên cứu sản xuất ra nhiều thiết bị dạy học chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng được các tiêu chí mà mục
tiêu của chương trình khung đào tạo yêu cầu cũng như nhu cầu của xã hội đó là:

Việc Tập Đoàn Tiến Đại Phát đưa ra thị trường nhiều thiết bị dạy học đáp ứng với mục tiêu đào tạo
theo chương trình khung của nhà nước và mục tiêu cạnh tranh chất lượng đào tạo của các trường đã đáp ứng
được nhu cầu đầu tư thiết bị dạy học chất lượng cao của các nhà trường, giúp cho các nhà trường tiết kiệm
được nguồn kinh phí đầu tư mua sắm, đồng thời có được thiết bị chất lượng cao và được hưởng dịch vụ sau
bán hàng của công ty tốt nhất.

- Thiết bị đáp ứng được mục tiêu của từng mô đun (môn học), mục tiêu của từng bài học
- Thiết bị có tính đa năng cao: Nhiều bài tập được tích hợp trên một sản phẩm, có thể nâng cấp mà
không cần đầu tư mới bởi vì thiết bị đã được thiết kế có tính chất phát triển theo cấp trình độ.
- Thiết bị phát huy tối đa khả năng áp dụng các phương pháp dạy học tích cực của người thầy, khuyến
khích người học phát triển tư duy nhanh.
- Thiết bị giúp người học tiếp cận kiến thức lý thuyết nhanh vì được thiết kế trực quan và mô phạm,
người học phát triển kỹ năng nghề nghiệp tốt và chính xác, giúp người học có thái độ làm việc công
nghiệp…

TDP đảm bảo sẽ tư vấn giải pháp công nghệ cho quý khách hàng, tư vấn xây dựng các phòng thí
nghiệm phù hợp và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là các quý trường thuộc các bậc học: Đại học,
Cao đẳng, Trung cấp… trong các lĩnh vực: Điện công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt và điều khiển công nghiệp,
Đo lường điện, Vận hành máy điện, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí…
Chế độ bảo hành, chuyển giao công nghệ chu đáo với phương châm tận tụy với khách hàng để tôn vinh
thương hiệu doanh nghiệp.

- Thiết bị được thiết kế với độ chính xác và an toàn tuyệt đối cho người dạy và học.
- Thiết bị có kiểu dáng và màu sắc đẹp, hiện đại, thiết bị đã tiếp thu những thành tựu khoa học về lĩnh
vực thiết bị dạy học của các nước phát triển Châu Âu và Châu Á.
- Thiết bị có chất lượng đồng đều vì được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại có sự kiểm soát
nghiêm ngặt đến từng chi tiết nhỏ nhất.
- Để làm được các chỉ số trên TDP đã có thương hiệu với nhiều đối tác chuyên cung cấp thiết bị, linh
kiên nổi tiếng trên thế giới như: Siemens, Omron, CMC, LG, Huynhdai… vì vậy, sản phẩm của
công ty luôn có độ bền và ổn định rất cao.
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
CÁC THIẾT BỊ DÙNG CHUNG
I. BỘ BÀN THÍ NGHIỆM.

II. BỘ BÀN THỰC HÀNH TÍCH CỰC.

Thông số kỹ thuật :
- Bàn thí nghiệm :
+ Kích thước (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
+ Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
+ Khung bàn được làm từ nhôm định hình tiêu, anot hóa bề mặt và lắp ráp linh hoạt thuận
tiện theo rãnh dọc.
+ Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi chiều cao.
- Khung gá ba tầng :
+ Kích thước (WxDxH) : 1440x125x925 (mm).
+ Thanh đứng và thanh ngang được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt.

Thông số kỹ thuật :
- Bàn thí nghiệm kiểu lục giác :
+ Kích thước (WxDxH) : 3000x2598x775 (mm).
+ Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
+ Khung bàn được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt.
- Hộp nguồn :
+ Kích thước (WxDxH) : 1383x1195x360 (mm).
+ Nguồn đầu vào : 3 pha 380V/50Hz.
+ Nguồn ra : - Nguồn 3 pha : 380VAC/50Hz.
- Nguồn 1 pha : 220VAC/50Hz.

- Tủ đựng dụng cụ :
+ Kích thước (WxDxH) : 450x720x550 (mm).
+ Tủ đựng được làm bằng gỗ ép công nghiệp có màu ghi sáng.
- Hộp nguồn :
+ Kích thước (WxDxH) : 1500x320x200 (mm).
+ Nguồn đầu vào : 3 pha 380V/50Hz.
+ Nguồn ra : - Nguồn 3 pha : 380VAC/50Hz.
- Nguồn 1 pha : 220VAC/50Hz.
- Nguồn ra 1 chiều : ± 5VDC, ± 12VDC, ± 24VDC.
+ Đồng hồ hiển thị điện áp.
+ Đồng hồ hiển thị dòng điện.
+ Bảo vệ ngắn mạch quá tải.
- Kích thước hộp mô đun tiêu chuẩn.
+ Hộp 144 (WxDxH) : 144x297x116 (mm).
+ Hộp 284 (WxDxH) : 284x297x116 (mm).
+ Hộp 424 (WxDxH) : 424x297x116 (mm).
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III. BỘ JACK CẮM AN TOÀN.
- Kích thước : có nhiều chiều dài khác nhau cung cấp cho từng mô đun cụ thể.
- Có 2 loại giắc cắm an toàn D4 và D2.
- Chất liệu chân cắm bằng đồng phủ Niken, vỏ bằng nhựa PA.
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
BỘ THỰC HÀNH KỸ THUẬT NGUỘI

BỘ THỰC HÀNH ĐIỆN GIA DỤNG

Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Phân loại các dụng cụ đo.
- Bài 2: Tìm hiểu và sử dụng thước lá,
thước cặp, panme, thước đứng, compa và êke.
- Bài 3: Vạch dấu mặt phẳng và khối.
- Bài 4: Tìm hiểu cấu tạo và công dụng
của đục, giũa, cưa kim loại, máy khoan bàn.
- Bài 5: Đục rãnh và mặt phẳng kim loại.
- Bài 6: Sử dụng các phương pháp giũa
khi gia công.
- Bài 7: Giũa hai mặt phẳng song song,
mặt phẳng thành 1 góc, mặt cong.
- Bài 8: Cưa thanh kim loại vuông, tròn,
dẹt, ống.
- Bài 9: Khoan thủng lỗ theo vạch dấu
với bước tiến mũi khoan bằng tay.
- Bài 10: Khoan lỗ kín theo vạch dấu.
- Bài 11: Khoan lỗ theo ống dẫn hướng.
- Bài 12: Tìm hiểu thêm về mũi khoét và
mũi doa.
- Bài 13: Cắt ren bằng taro và bàn ren.

Nội dung các bài thực hành :
- Thực hành tìm hiểu cấu tạo chung, nguyên
lý hoạt động, công dụng, cách tháo lắp đúng
quy trình, đo và kiểm tra thông số điện và
xác định nguyên nhân hư hỏng thường gặp
của :

Danh mục thiết bị chính :
- Bàn thực hành.
- Máy khoan đứng.
- Máy mài 2 đá.
- Van uốn ống.
- Êtô .
- Đe.
- Êke.
- Thước cặp.
- Panme đo trong.
- Panme đo ngoài.

- Thước lá.
- Thước đứng.
- Mũi vạch.
- Đột dấu.
- Đục bằng.
- Đục rãnh.
- Đục đầu tròn.
- Giũa dẹt.
- Giũa tam giác.
- Giũa tròn.

I. Thiết bị cấp nhiệt.
+ Máy sấy tóc.
+ Bếp điện.
+ Bàn là.
+ Nồi cơm điện.
+ Ấm điện.
+ Lò nướng bánh.
+ Máy đun nước nóng.
II. Máy biến áp gia dụng.
+ Mô hình Ổn áp.
+ Mô hình máy biến áp nguồn.
+ Mô hình survolteur.

- Giũa bán nguyệt.
- Cưa tay.
- Bộ mũi khoan D5 - 13.
- Mũi khoét.
- Mũi doa.
- Bộ taro ren.
- Khối V.
- Xô nhựa.
- Ống thép D20.
- Thép trụ D10.
- Thép trụ D30.

- Búa nguội.
Thông số kỹ thuật chung :
- Kích thước bàn (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
- Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
- Khung bàn được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt và lắp ráp linh hoạt thuận
tiện theo rãnh dọc.
- Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi chiều cao.
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III. Động cơ điện gia dụng.
+ Máy bơm nước.
+ Động cơ máy giặt.
+ Quạt trần.
+ Máy hút bụi.
+ Quạt bàn.
Thông số kỹ thuật chung :
- Kích thước bàn (WxDxH) : 1500x800x750
(mm).
- Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ
melanime hai mặt, dày 25 (mm).
- Khung bàn được làm từ nhôm định hình,
anot hóa bề mặt và lắp ráp linh hoạt thuận
tiện theo rãnh dọc.
- Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc
chân tăng thay đổi chiều cao.
Thiết bị dùng chung :
- Tủ đựng thiết bị.
- Bộ bàn thực hành.
- Dụng cụ thực hành.
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
BỘ THỰC HÀNH ĐO LƯỜNG ĐIỆN
Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Tìm hiểu các khái niệm về đo lường điện.
- Bài 2: Tìm hiểu các sai số trong đo lường điện.
- Bài 3: Tìm hiểu nguyên lý cấu tạo của cơ cấu.
đo điện động, cơ cấu từ điện, cơ cấu điện từ, cơ cấu
đo cảm ứng.
- Bài 4: Đo dòng điện và điện áp một chiều.
- Bài 5: Đo dòng điện và điện áp xoay chiều.
- Bài 6: Đo điện trở, điện cảm, điện dung.
- Bài 7: Đo tần số, công suất, hệ số công suất và
điện năng.
- Bài 8: Tìm hiểu và sử dụng VOM, Mega ôm,
Tera ôm, Ampe kìm, Dao động ký (Oscillosope).
- Bài 9: Tìm hiểu và sử dụng máy biến điện áp
và máy biến dòng điện.
Danh mục thiết bị chính :
- Bàn thực hành.
- Khung gá ba tầng.
- Bộ nguồn ngang.
- Bộ giắc cắm an toàn.
- Mô đun nguồn cấp 1 chiều.
- Mô đun nguồn AC/DC.
- Mô đun nguồn 1 pha AC điều
chỉnh được.
- Mô đun cơ cấu đo điện từ.
- Mô đun cơ cấu đo từ điện.
- Mô đun cơ cấu đo điện động.
- Mô đun cơ cấu đo cảm ứng.
- Mô đun cấp nguồn 3 pha.
- Mô đun đồng hồ đo tốc độ.
- Mô đun máy biến dòng điện.
- Mô đun máy biến áp.
- Mô đun tải điện trở.
- Mô đun tải điện dung.
- Mô đun tải điện cảm.

- Mô đun động cơ 3 pha roto lồng sóc.
- Mô đun đồng hồ đo dòng điện xoay chiều
1 pha.
- Mô đun đồng hồ đo điện áp xoay chiều
1 pha .
- Mô đun đồng hồ đo điện áp xoay chiều
3 pha .
- Mô đun đồng hồ đo công suất 1 pha .
- Mô đun đồng hồ đo công suất 3 pha.
- Mô đun đồng hồ đo tần số.
- Mô đun đồng hồ đo φ phi 3 pha.
- Mô đun đồng hồ đo cos phi 1 pha.
- Mô đun công tơ điện 1 pha.
- Mô đun công tơ điện 3 pha ( hữu công).
- Mô đun công tơ điện 3 pha (vô công).
- Mô đun đồng hồ đo dòng điện một chiều số.
- Mô đun đồng hồ đo điện áp một chiều số.
- Mô đun đồng hồ đo dòng điện xoay chiều số.
- Mô đun đồng hồ đo điện áp xoay chiều số.
- Mô đun đồng hồ đo công suất 1 pha số.

Thông số kỹ thuật chung :
- Bàn thực hành:
+ Kích thước bàn (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
+ Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
+ Khung bàn được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt và lắp ráp linh hoạt thuận
tiện theo rãnh dọc.
+ Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi chiều cao.
- Khung gá ba tầng:
+ Kích thước (WxDxH) : 1440x125x925 (mm).
+ Thanh đứng, thanh ngang được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt.
- Hộp mô đun có kích thước : 144x262x116 (mm), 284x262x116 (mm), 424x262x116 (mm).
- Mặt mô đun có kích thước : 144x297x4 (mm), 284x297x4 (mm), 424x297x4 (mm).

9

BỘ THỰC HÀNH LẬP TRÌNH CỠ NHỎ
Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Tìm hiểu tổng quan cấu trúc của Logo.
- Bài 2: Tìm hiểu trực quan nối cứng, nối mềm của Logo.
- Bài 3: So sánh trực quan giữa Logo và các thiết bị khác.
- Bài 4: Tìm hiểu các khối xử lý bên trong Logo.
- Bài 5: Tìm hiểu các địa chỉ ngõ vào/ra của Logo.
- Bài 6: Tìm hiểu cấu trúc bộ nhớ của Logo.
- Bài 7: Tìm hiểu các hàm chức năng cơ bản.
- Bài 8: Tìm hiểu các hàm chức năng đặc biệt.
- Bài 9: Tìm hiểu cách lập trình trực tiếp trên Logo.
- Bài 10: Kết nối Logo với thiết bị lập trình.
- Bài 11: Kết nối truyền thông giữa các logo.
- Bài 12: Cài đặt phần mềm lập trình trên máy tính.
- Bài 13: Tìm hiểu và kết nối Logo với mô hình để
điều khiển tuần tự nhiều động cơ.
- Bài 14: Tìm hiểu và kết nối Logo với mô hình để
điều khiển đảo chiều quay tự động.
- Bài 15: Tìm hiểu và kết nối Logo với mô hình để
điều khiển băng tải theo thời gian tự động.
- Bài 16: Tìm hiểu và kết nối Logo với mô hình để gắp sản phẩm.
- Bài 17: Tìm hiểu và kết nối Logo với mô hình đểđo độ cao của vật.
- Bài 18: Tìm hiểu và kết nối Logo với mô hình để phân loại sản phẩm
theo kích thước của vật.
Danh mục và chức năng của thết bị :
- Trạm 1 : Trạm cấp phôi.
+ Chức năng : Cung cấp phôi với các độ cao khác nhau cho hệ thống.
+ Đặc tính kỹ thuật : - Kích thước (WxDxH) : 49x140x40 (mm).
- Phần tử điều khiển : Logo 24RC.
- Cơ cấu chấp hành : Xi lanh và cảm biến.
- Ngõ vào xử lý số.
- Trạm 2 : Vận chuyển phôi.
+ Chức năng : Vận chuyển phôi từ trạm cung cấp đến trạm kiểm tra phôi.
+ Đặc tính kỹ thuật : - Kích thước (WxDxH) : 49x130x40 (mm).
- Phần tử điều khiển : Logo 24RC.
- Cơ cấu chấp hành : Tay quay và cảm biến.
- Ngõ vào xử lý Analog.
- Trạm 3 : Kiểm tra phôi.
+ Chức năng : Kiểm tra độ dày mỏng của phôi.
+ Đặc tính kỹ thuật : - Kích thước (WxDxH) : 49x133x40 (mm).
- Phần tử điều khiển : Logo 24RC.
- Cơ cấu chấp hành : Cảm biến và xy lanh.
- Ngõ vào xử lý số.
- Trạm 4 : Phân loại phôi.
+ Chức năng : Phân loại phôi đã được trạm kiểm tra cung cấp.
+ Đặc tính kỹ thuật : - Kích thước (WxDxH) : 49x98x40 (mm).
- Phần tử điều khiển : Logo 24RC.
- Cơ cấu chấp hành : Xy lanh và cảm biến.
- Ngõ vào xử lý Analog.
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
BỘ THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN
Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Phân loại máy điện.
- Bài 2: Tìm hiểu nguyên lý thuận nghịch của máy điện.
- Bài 3: Tìm hiểu quá trình phát nhiệt và làm mát
của máy điện.
- Bài 4: Tìm hiểu nguyên lý làm việc của máy biến áp.
- Bài 5: Tìm hiểu nguyên lý cấu tạo của máy biến áp
1 pha, 3 pha.
- Bài 6: Tìm hiểu và đọc các thông số của máy biến áp.
- Bài 7: Đấu nối máy biến áp theo các tổ đấu dây.
- Bài 8: Đo dòng điện không tải của máy biến áp.
- Bài 9: Đo dòng điện có tải của máy biến áp.
- Bài 10: Ghép 2 máy biến áp làm việc song song.
- Bài 11: Tìm hiểu máy biến áp đặc biệt.
- Bài 12: Tìm hiểu máy biến dòng điện.
- Bài 13: Tìm hiểu nguyên lý cấu tạo máy điện không
đồng bộ.
- Bài 14: Lắp mạch mở máy động cơ không đồng bộ 3
pha roto lồng sóc khởi động trực tiếp.
- Bài 15: Lắp mạch mở máy động cơ không đồng bộ 3
pha roto dây quấn khởi động qua điện trở phụ.
- Bài 16: Lắp mạch mở máy động cơ không đồng bộ 3
pha roto lồng sóc khởi động qua máy biến áp.
- Bài 17: Đo và tìm hiểu đường đặc tính cơ máy điện
đồng bộ.
- Bài 18: Lắp mạch điều chỉnh điện áp của máy phát
điện đồng bộ.
- Bài 19: Lắp mạch hoà 2 máy phát đồng bộ bằng
phương pháp đèn quay.
- Bài 20: Lắp mạch hoà đồng bộ theo phương pháp tự
đồng bộ.
- Bài 21: Tìm hiểu cấu tạo nguyên lý làm việc của máy
điện 1 chiều.
- Bài 22: Lắp mạch chứng minh tính thuận nghịch của
máy điện 1 chiều.
- Bài 23: Lắp mạch điều khiển tốc độ động cơ điện 1
chiều bằng phương pháp thay đổi điện áp nguồn.
Danh mục thiết bị chính :
- Bàn thực hành.
- Khung gá ba tầng.
- Bộ nguồn ngang.
- Bộ giắc cắm an toàn.
- Mô đun cấp nguồn 1 chiều.
- Mô đun cấp nguồn 3 pha.
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- Mô đun máy biến áp 3 pha.
- Mô đun máy biến áp 1 pha tự ngẫu.
- Mô đun máy biến áp 1 pha.
- Mô đun cuộn kháng - máy biến áp tự ngẫu.
- Mô đun contactor 3 pha.
- Mô đun relay bảo vệ điện áp.
- Mô đun công tắc đảo chiều 3 pha.
- Mô đun máy biến dòng điện.
- Mô đun cầu chì.
- Mô đun nút nhấn.
- Mô đun relay thời gian.
- Mô đun đồng hồ đo dòng 1 chiều số.
- Mô đun đồng hồ đo áp 1 chiều số.
- Mô đun đồng hồ đo dòng xoay chiều số.
- Mô đun đồng hồ đo áp xoay chiều số.
- Mô đun đồng hồ công suất 1 pha số.
- Mô đun kích từ động cơ đồng bộ.
- Mô đun biến tần.
- Mô đun tải điện trở.
- Mô đun tải điện dung.
- Mô đun tải điện cảm.
- Mô đun điện trở khởi động động cơ roto dây quấn.
- Mô đun động cơ 1 chiều nam châm vĩnh cửu.
- Mô đun động cơ kích từ độc lập.
- Mô đun động cơ 1 pha.
- Mô đun động cơ 3 pha roto lồng sóc.
- Mô đun động cơ 3 pha roto dây quấn.
- Mô đun động cơ 3 pha cực lồi (đồng bộ).
- Mô đun mở đèn đồng bộ.
- Mô đun điều chỉnh mở đèn đồng bộ tự động.
- Mô đun công tắc chuyển mạch 3 pha.
- Mô đun đồng hồ đo tốc độ.
Thông số kỹ thuật chung :
- Bàn thực hành :
+ Kích thước bàn (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
+ Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
+ Khung bàn được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt và lắp ráp linh hoạt thuận
tiện theo rãnh dọc.
+ Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi chiều cao.
- Khung gá ba tầng:
+ Kích thước (WxDxH) : 1440x125x925 (mm).
+ Thanh đứng, thanh ngang được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt.
- Hộp mô đun có kích thước : 144x262x116 (mm), 284x262x116 (mm), 424x262x116 (mm).
- Mặt mô đun có kích thước : 144x297x4 (mm), 284x297x4 (mm), 424x297x4 (mm).
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
BỘ THỰC HÀNH SỬA CHỮA VẬN HÀNH MÁY ĐIỆN

Nội dung các bài thực hành :
- Tìm hiểu nguyên lý cấu tạo, tháo lõi thép,quấn dây, lắp
ghép các lá thép vào cuộn dây, sơn tẩm cách điện, chạy
thử nghiệm, kiểm tra điện áp, dòng điện và sửa chữa
các pan hư hỏng của máy biến áp 1 pha.
- Tìm hiểu nguyên lý cấu tạo, khảo sát vẽ lại sơ đồ, quấn
dây, chạy thử và sửa chữa các pan hư hỏng của :
+ Động cơ quạt bàn.
+ Động cơ quạt trần.
+ Động cơ bơm nước.
+ Động cơ máy mài.
+ Động cơ roto lồng sóc .
+ Động cơ roto dây quấn.
Danh mục thiết bị chính :
- Bộ bàn thực hành.
- Thiết bị thực hành.
- Dụng cụ thực hành.
- Tủ đựng thiết bị.
- Máy biến áp 1 pha.
- Quạt bàn
- Quạt trần.
- Máy bơm nước 1 pha.
- Máy mài tay.
- Máy biến áp 3 pha.
- Động cơ không đồng bộ 3 pha.
- Động cơ không đồng bộ 1 pha.
- Động cơ không đồng bộ 3 pha roto dây quấn.
Thông số kỹ thuật chung :
- Kích thước bàn (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
- Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
- Khung bàn được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt và lắp ráp linh hoạt thuận
tiện theo rãnh dọc.
- Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi chiều cao.

BỘ THỰC HÀNH KỸ NĂNG LẮP ĐẶT ĐIỆN
.
.
Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Tìm hiểu tổng quan về lắp đặt điện.
- Bài 2: Lắp đặt giá đỡ cáp.
- Bài 3: Lắp đặt dây cáp điện trên giá đỡ.
- Bài 4: Lắp đặt thiết bị chiếu sáng công nghiệp
trên panel.
- Bài 5: Lắp đặt hệ thống đi dây nổi trên panel.
- Bài 6: Lắp đặt hệ thống đi dây chìm trên panel.
- Bài 7: Lắp đặt tủ điện phân phối.
- Bài 8: Lắp đặt tủ điện điều khiển.
- Bài 9: Lắp đặt thiết bị điều khiển chuyển đổi
nguồn ATS tự động trong tủ điện.
- Bài 10: Lắp đặt máy phát điện 1 pha.
- Bài 11: Lắp đặt thiết bị chống sét hạ thế trong
tủ điện.
- Bài 12: Làm và đấu nối đầu dây cáp hạ thế.
- Bài 13: Kết nối và lập trình cho bộ chuyển đổi
nguồn ATS tự động.
Danh mục thiết bị chính:
- Bộ bàn thực hành.
- Khung lưới gá thiết bị.
- Tủ đựng thiết bị, dụng cụ
liền bàn.
- Giá đỡ cáp, ghen luồn dây,
ống luồn dây PVC.
- Attomat 1 pha 2 cực.
- Attomat 1 pha.
- Đèn huỳnh quang.
- Đèn cao áp thuỷ ngân.
- Đèn khí trơ.
- Đèn compact.
- Đèn halogen.
- Công tắc 1 chiều.
- Công tắc 2 chiều.
- Công tắc 3 chiều.
- Relay thời gian.
- Relay BV thấp áp.

- Dimmer điều chỉnh sáng tối.
- Nút ấn.
- Chấn lưu.
- Chuông điện.
- Relay 24h.
- Đèn báo pha.
- Công tắc chuyển mạch.
- Đồng hồ đo dòng điện.
- Đồng hồ đo điện áp.
- Biến dòng.
- Nút ấn có đèn.
- Công tắc 3 vị trí.
- Còi đèn.
- MCCB 3P.
- Contactor 3P.
- Relay nhiệt.
- Logo RC230.
- Relay trung gian.

Thông số kỹ thuật chung :
- Kích thước bàn (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
- Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
- Khung bàn được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt và lắp ráp linh hoạt thuận
tiện theo rãnh dọc.
- Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi chiều cao.
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
BỘ THỰC HÀNH CUNG CẤP ĐIỆN
Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1 : Tìm hiểu nguyên lý cấu tạo máy phát điện đồng
bộ.
- Bài 2: Lắp mạch điều chỉnh tốc độ cho máy phát điện
đồng bộ.
- Bài 3: Lắp mạch điều chỉnh dòng kích từ máy phát điện
đồng bộ.
- Bài 4: Lắp mạch và kiểm tra không tải máy phát điện
đồng bộ.
- Bài 5: Lắp mạch và kiểm tra có tải máy phát điện đồng
bộ.
- Bài 6: Lắp mạch chuyển đổi nguồn bằng tay.
- Bài 7: Lắp mạch tự chuyển đổi nguồn.
- Bài 8: Tìm hiểu nguyên lý làm việc của máy biến áp.
- Bài 9 : Tìm hiểu nguyên lý làm việc của cuộn dây cảm
kháng.
- Bài 10: Đo thông số máy biến áp.
- Bài 11: Lắp mạch máy biến áp không tải.
- Bài 12: Lắp mạch máy biến áp ngắn mạch.
- Bài 13: Lắp mạch máy biến áp ngắn mạch qua cuộn dây
cảm kháng.
- Bài 14: Lắp mạch máy biến áp có phụ tải đối xứng.
- Bài 15: Lắp mạch máy biến áp có phụ tải không đối xứng.
- Bài 16: Lắp mạch bù hệ số công suất cho hệ thống bằng
tay.
- Bài 17: Lắp mạch bù hệ số công suất cho hệ thống tự
động.
- Bài 18: Lắp mạch máy biến áp làm việc song song.
- Bài 19: Lắp mạch máy biến áp làm việc có relay bảo vệ.
- Bài 20: Lắp mạch máy biến áp mạch vòng kín.
- Bài 21: Lắp mạch bảo vệ tối ưu cho hệ thống mạch vòng
kín.
- Bài 22: Lắp mạch đo công suất hữu công.
- Bài 23: Lắp mạch đo công suất vô công.
- Bài 24: Lắp mạch điện cơ bản trong chiếu sáng công
nghiệp.
- Bài 25: Lắp mạch điện đèn huỳnh quang.
- Bài 26: Lắp mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân.
- Bài 27: Lắp mạch điện đèn khí trơ.
- Bài 28: Lắp mạch điện đèn compact.
- Bài 29: Lắp mạch điện đèn halogen.
- Bài 30: Lắp mạch điện đèn qua relay thời gian.
- Bài 31: Lắp mạch điện đèn một chiều.
- Bài 32: Lắp mạch điện đèn hai chiều.
- Bài 33: Lắpmạch điện đèn ba chiều.
- Bài 34: Lắp mạch điện chuông.
- Bài 35: Lắp mạch điện điều chỉnh sáng tối của đèn.
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Danh mục thiết bị chính :
- Bàn thực hành.
- Khung gá ba tầng.
- Bộ nguồn ngang.
- Bộ giắc cắm an toàn.
- Mô đun đèn huỳnh quang trái.
- Mô đun đèn huỳnh quang phải.
- Mô đun đèn cao áp thủy ngân.
- Mô đun đèn khí trơ.
- Mô đun đèn compact.
- Mô đun đèn halogen.
- Mô đun công tắc 1 chiều.
- Mô đun công tắc 2 chiều.
- Mô đun công tắc 3 chiều.
- Mô đun điều chỉnh sáng.
- Mô đun chấn lưu.
- Mô đun nút nhấn chuông.
- Mô đun chuông điện.
- Mô đun timer 24h.
- Mô đun công tắc đảo chiều 3 pha.
- Mô đun đèn sợi đốt.
- Mô đun động cơ KĐB 3 pha roto
lồng sóc.
- Mô đun máy phát 3 pha cực lồi.
- Mô đun ổ cắm.
- Mô đun nguồn 3 pha.
- Mô đun nguồn AC/DC.
- Mô đun relay bảo vệ điện áp.
- Mô đun biến tần.
- Mô đun contactor 3 pha.
- Mô đun nút nhấn không đèn.

- Mô đun tải điện trở.
- Mô đun tải điện dung.
- Mô đun tải điện cảm.
- Mô đun đồng hồ đo dòng điện DC số.
- Mô đun đồng hồ đo điện áp DC số.
- Mô đun đồng hồ đo dòng điện AC số.
- Mô đun đồng hồ đo điện áp AC số.
- Mô đun công suất 1 pha số.
- Mô đun đồng hồ đo tốc độ.
- Mô đun cầu chì.
- Mô đun máy biến áp hệ thống 3 pha.
- Mô đun máy biến áp 3 pha.
- Mô đun cuộn kháng.
- Mô đun chấn lưu điện tử.
- Mô đun trung gian.
- Mô đun tụ bù công suất.
- Mô đun điều khiển bù công suất.
- Mô đun tụ cấp 1 ÷ 3.
- Mô đun tụ cấp 4 ÷ 6.
- Mô đun biến dòng.
- Mô đun công tơ hữu công 3 pha.
- Mô đun công tơ vô công 3 pha.
- Mô đun nguồn DC 0 ÷ 220v.
- Mô đun công tơ 1 pha.
- Mô đun máy biến áp 1 pha.
- Mô đun Funtion box.
- Mô đun công tắc nguồn 2 pha.
- Mô đun chuyển đổi nguồn tự
động ATS.
- Mô đun máy biến áp cảm ứng 1 pha.
- Mô đun relay xung.

Thông số kỹ thuật chung :
- Bàn thực hành :
+ Kích thước bàn (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
+ Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
+ Khung bàn được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt và lắp ráp linh hoạt thuận
tiện theo rãnh dọc.
+ Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi chiều cao.
- Khung gá ba tầng :
+ Kích thước (WxDxH) : 1440x125x925 (mm).
+ Thanh đứng, thanh ngang được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt.
- Hộp mô đun có kích thước : 144x262x116 (mm), 284x262x116 (mm), 424x262x116 (mm).
- Mặt mô đun có kích thước : 144x297x4 (mm), 284x297x4 (mm), 424x297x4 (mm).
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
BỘ THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN
Nội dung các bài thực hành :
- Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều :
+ Bằng điện trở nối phần ứng.
+ Bằng thay đổi từ thông kích từ
+ Bằng thay đổi điện áp nguồn cấp.
- Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3
pha roto lồng sóc bằng phương pháp :
+ Thay đổi điện áp qua máy biến áp tự ngẫu.
+ Qua cuộn kháng.
+ Đổi nối Y - D.
+ Đổi nối D - YY.
+ Thay đổi tần số.
- Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3
pha roto dây quấn bằng điện trở phụ.
- Lắp mạch mở máy trực tiếp động cơ không đồng bộ 3
pha roto lồng sóc :
+ Không đảo chiều.
+ Có đảo chiều.
+ Có đảo chiều,có liên động.
- Lắp mạch mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha roto
lồng sóc :
+ Qua cuộn kháng bằng tay.
+ Qua cuộn kháng bằng nguyên tắc thời gian.
+ Qua máy biến áp tự ngẫu bằng tay.
+ Qua máy biến áp tự ngẫu bằng nguyên tắc thời gian.
+ Qua đổi nối Y - D bằng tay.
+ Qua đổi nối Y - D bằng nguyên tắc thời gian.
+ Qua đổi nối YY - D.
+ Qua đổi nối D - YY.
+ Qua đổi nối YY - Y.
- Lắp mạch hãm ngược cho :
+ Động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc.
+ Động cơ 1 chiều.
+ Động cơ roto dây quấn.
+ Động cơ không đồng bộ 3 pha theo nguyên tắc tốc độ
- Lắp mạch hãm động năng cho :
+ Động cơ không đồng bộ 3 pha.
+ Động cơ một chiều theo nguyên tắc thời gian.
- Lắp mạch mở máy và hãm động năng cho động cơ
không đồng bộ 3 pha.
- Lắp mạch mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha roto
dây quấn :
+ Qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian.
+ Qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc dòng điện.
- Lắp mạch mở máy động cơ 1 chiều :
+ Qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian.
+ Qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc tốc độ.
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- Lắp mạch điện bảo vệ :
+ Ngắn mạch.
+ Quá tải.
+ Quá tải đối xứng.
+ Quá tải không đối xứng.
+ Kém áp.
+ Quá áp.
+ Qua các liên động điện.
- Thực hành tìm pan sự cố mạch điện :
+ Máy tiện T616.
Danh mục thiết bị chính :
- Bàn thực hành.
- Khung gá ba tầng.
- Bộ nguồn ngang.
- Bộ giắc cắm an toàn.
- Mô đun động cơ một chiều kích từ độc lập.
- Mô đun điện trở phụ.
- Mô đun động cơ không đồng bộ 3 pha.
- Mô đun động cơ 2 cấp tốc độ D/YY.
- Mô đun công tắc đổi nối Y/D.
-Mô đun động cơ roto dây quấn.
- Mô đun điện trở phụ roto dây quấn.
- Mô đun biến tần.
- Mô đun nút nhấn.
- Mô đun atomat 3 pha.
- Mô đun contactor 1 pha.
- Mô đun cotactor 3 pha.
- Mô đun khởi động từ.
- Mô đun timer thời gian.
- Mô đun đồng hồ đo tốc độ.
- Mô đun relay dòng điện.
- Mô đun biến dòng.
- Mô đun relay bảo vệ dòng điện.
- Mô đun relay bảo vệ điện áp.

+ Máy tiện 1K62.
+ Máy phay 6H81.
+ Máy doa 2A613.
+ Máy khoan 2A125.
+ Máy khoan 2A55.
+ Máy mài 3B722.
+ Băng tải 3 băng.
+ Lò điện
+ Cầu trục
+ Thang máy 3 tầng.

- Mô đun cầu chì.
- Mô đun đồng hồ đo dòng điện DC hiển thị kim.
- Mô đun đồng hồ đo điện áp DC hiển thị kim.
- Mô đun đồng hồ đo dòng điện AC hiển thị kim.
- Mô đun đồng hồ đo điện áp AC hiển thị kim.
- Mô đun cuộn kháng - máy biến áp tự ngẫu.
- Mô đun cấp nguồn 1 chiều.
- Mô đun máy biến áp tự ngẫu 3 pha.
- Mô đun nguồn cấp 3 pha.
- Mô đun điện trở hãm.
- Mô đun điện trở mở máy cho động cơ.
- Mô đun điều chỉnh Y - YY.
- Mô đun hộp đánh pan sự cố mạch điện tiện T616.
- Mô đun hộp đánh pan sự cố mạch điện tiện 1K62.
- Mô đun hộp đánh pan sự cố mạch điện phay 6H8.
- Mô đun hộp đánh pan sự cố mạch điện doa 2A613.
- Mô đun hộp đánh pan sự cố mạch điện khoan 2A125.
- Mô đun hộp đánh pan sự cố mạch điện khoan 2A55.
- Mô đun hộp đánh pan sự cố mạch điện Máy mài 3B722.
- Mô đun hộp đánh pan sự cố mạch điện băng tải 3 băng.
- Mô đun hộp đánh pan sự cố mạch điện lò điện.
- Mô đun hộp đánh pan sự cố mạch cầu trục.
- Mô đun hộp đánh pan sự cố mạch thang máy 3 tầng.

Thông số kỹ thuật chung :
- Bàn thực hành :
+ Kích thước bàn (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
+ Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
+ Khung bàn được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt và lắp ráp linh hoạt thuận
tiện theo rãnh dọc.
+ Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi chiều cao.
- Khung gá ba tầng :
+ Kích thước (WxDxH) : 1440x125x925 (mm).
+ Thanh đứng, thanh ngang được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt.
- Hộp mô đun có kích thước : 144x262x116 (mm), 284x262x116 (mm), 424x262x116 (mm).
- Mặt mô đun có kích thước : 144x297x4 (mm), 284x297x4 (mm), 424x297x4 (mm).
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
BỘ THỰC HÀNH PLC
Nội dung các bài thực hành :
- Tìm hiểu :
+ Tổng quan cấu trúc của bộ PLC.
+ Trực quan nối cứng nối mềm của PLC.
+ Các khối xử lý bên trong PLC.
+ Các địa chỉ ngõ vào/ra của PLC.
+ Cấu trúc bộ nhớ của PLC.
- So sánh trực quan giữa PLC và các thiết bị
khác.
- Kết nối PLC với các thiết bị ngoại vi và thiết
bị lập trình.
- Các phép toán nhị phân và phép toán số của
PLC.
- Các xử lý tín hiệu tương tự (Analog) của
PLC.
- Kết nối các ngõ vào ra tương tự (Analog).
- Tìm hiểu và kết nối PLC với mô đun:
+ Điều khiển chữ số và đèn quảng cáo.
+ Đèn giao thông.
+ Điều khiển cân bằng mức nước tự động.
+ Gia công áp lực.
+ Truyền cán.
+ Bình trộn chất lỏng tự động.
+ Truyền tải sản phẩm.
+ Phân loại thư.
+ Điều khiển robot trong dây truyền sản
xuất.
+ Điều khiển băng tải sắp xếp sản phẩm.
+ Thang máy dân dụng.
+ Động cơ bước.
+ Máy giặt tự động.
+ Dây truyền sản xuất điện.
+ Điều khiển con trượt.
+ Máy phay X62W.
+ Máy khoan 3050.
+ Điều khiển động cơ Y/Δ.
+ Mô hình HMI.
+ Lò nhiệt.
+ Đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư.
+ Điều khiển động cơ roto lồng sóc.
+ Điều khiển động cơ tuần tự.
+ Điều khiển động cơ servo.
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Danh mục thiết bị chính :
- Bàn thực hành.
- Khung gá ba tầng.
- Bộ nguồn ngang.
- Bộ giắc cắm an toàn.
- Mô đun CPU S7 - 1200.
- Mô đun điều khiển đơn vị.
- Mô đun đèn giao thông.
- Mô đun điều khiển cân bằng
mực nước tự động.
- Mô đun gia công áp lực.
- Mô đun truyền cán.
- Mô đun bình trộn chất lỏng
tự động.
- Mô đun truyền tải sản phẩm.
- Mô đun phân loại thư.
- Mô đun mô hình tay máy.
- Mô đun điều khiển băng tải
xếp sản phẩm.
- Mô đun thang máy 4 tầng.
- Mô đun động cơ bước.

- Mô đun máy giặt tự động.
- Mô đun dây chuyền sản xuất
điện.
- Mô đun điều khiển con trượt.
- Mô đun máy phay Z62W.
- Mô đun máy khoan Z3050
- Mô đun nút nhấn.
- Mô đun relay DC.
- Mô đun điều khiển motor.
- Mô đun CPU S7 - 300.
- Mô đun HMI.
- Mô đun điều khiển đèn giao
thông ở ngã tư.
- Mô đun động cơ servo.
- Mô đun động cơ KĐB 3 pha
roto lồng sóc.

- Mô đun Atomat 3 pha.
- Mô đun Contactor 3 pha.
- Mô đun nút nhấn.
- Mô đun relay trung gian

Thông số kỹ thuật chung :
- Bàn thực hành :
+ Kích thước bàn (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
+ Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
+ Khung bàn được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt và lắp ráp linh hoạt thuận
tiện theo rãnh dọc.
+ Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi chiều cao.
- Khung gá ba tầng :
+ Kích thước (WxDxH) : 1440x125x925 (mm).
+ Thanh đứng, thanh ngang được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt.
- Hộp mô đun có kích thước : 144x262x116 (mm), 284x262x116 (mm), 424x262x116 (mm).
- Mặt mô đun có kích thước : 144x297x4 (mm), 284x297x4 (mm), 424x297x4 (mm).

20

TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
BỘ THỰC HÀNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Nội dung các bài thực hành :
- Tìm hiểu và thiết lập đường đặc tính cơ của :
+ Động cơ điện một chiều.
+ Động cơ xoay chiều 1 pha.
+ Động cơ xoay chiều 3 pha.
- Tìm hiểu và kiểm chứng đường đặc tính cơ của động cơ
về momen tốc độ với phần mềm chuyên dụng.
- Tìm hiểu đặc tính :
+ Động cơ điện một chiều trạng thái khởi động và hãm.
+ Động cơ không đồng bộ ba pha trạng thái khởi động
và hãm.
+ Động cơ đồng bộ ba pha trạng thái khởi động và hãm.
- Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ :
+ Bằng phương pháp thay đổi sơ đồ mạch.
+ Bằng phương pháp thay đổi thông số động cơ.
+ Bằng phương pháp thay đổi điện áp nguồn.
+ Bằng phương pháp nối tầng.
- Tìm hiểu :
+ Hệ điều chỉnh tốc ổn định tốc độ bằng phản hồi âm
điện áp.
+ Tính năng cấu trúc tham số bộ khởi động mềm.
+ Tính năng cấu trúc tham số bộ biến tần.
+ Tính năng cấu trúc tham số bộ điều khiển động cơ
Servo.
- Lắp mạch :
+ Khởi động mềm cho động cơ không đồng bộ ba pha
roto lồng sóc.
+ Dừng mềm cho động cơ không đồng bộ ba pha roto
lồng sóc.
+ Kết nối Biến tần cho động cơ không đồng bộ ba pha
roto lồng sóc.
+ Thay đổi tốc độ đông cơ với biến tần.
+ Kết nối bộ điều khiển cho động cơ Servo.
+ Kết nối bộ điều khiển cho động cơ một chiều.
+ Điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều thông qua điều
chỉnh điện áp.
+ Điều chỉnh tốc độ và momen động cơ một chiều.
+ Điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều theo nguyên lý
PWM có phản hồi.
- Thiết lập :
+ Thông số giới hạn dòng khởi động cho bộ khởi động
mềm.
+ Thông số bộ điều khiển cho động cơ Servo.
+ Thông số động cơ vào biến tần.
+ Tốc độ làm việc và tốc độ dừng cho động cơ Servo.
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- Vận hành chạy :
+ Động cơ qua khởi động mềm.
+ Động cơ với biến tần.
+ Động cơ Servo.
Danh mục thiết bị chính :
- Bàn thực hành.
- Khung gá ba tầng.
- Bộ nguồn ngang.
- Bộ giắc cắm an toàn.
- Mô đun động cơ một chiều nam châm vĩnh cửu.
- Mô đun động cơ một chiều kích từ độc lập.
- Mô đun động cơ xoay chiều một pha.
- Mô đun động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha
roto lồng sóc.
- Mô đun động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha
roto dây quấn.
- Mô đun động cơ đồng bộ 3 pha cực lồi.
- Mô đun động cơ Sevo (để lấy đặc tính cơ).
- Mô đun lấy đặc tính cơ.
- Mô đun Encoder.
- Mô đun nguồn đa chức năng.
- Mô đun điều áp xoay chiều ba pha.
- Modul khởi động mềm.
- Mô đun điều khiển động cơ điện một chiều.
- Mô đun biến tần.
- Mô đun công tắc Y/D.
- Mô đun công tắc đảo chiều 3 pha.
- Mô đun trở khởi động động cơ.
- Mô đun Servo (trục vitme).
- Mô đun chỉnh lưu để nối tầng.
- Mô đun đồng hồ đo dòng một chiều số.
- Mô đun đồng hồ đo áp một chiều số.
- Mô đun đồng hồ đo dòng xoay chiều số.
- Mô đun đồng hồ đo áp xoay chiều số.
- Mô đun đồng hồ đo tốc độ động cơ.
Thông số kỹ thuật chung :
- Bàn thực hành :
+ Kích thước bàn (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
+ Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
+ Khung bàn được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt và lắp ráp linh hoạt thuận
tiện theo rãnh dọc.
+ Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi chiều cao.
- Khung gá ba tầng :
+ Kích thước (WxDxH) : 1440x125x925 (mm).
+ Thanh đứng, thanh ngang được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt.
- Hộp mô đun có kích thước : 144x262x116 (mm), 284x262x116 (mm), 424x262x116 (mm).
- Mặt mô đun có kích thước : 144x297x4 (mm), 284x297x4 (mm), 424x297x4 (mm).
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
BỘ THỰC HÀNH KHÍ NÉN
Các bài tập thí nghiệm các phần tử khí nén cơ bản :
- Bài 1: Xilanh khí nén tác động đơn.
- Bài 2: Xilanh khí nén tác động kép.
- Bài 3: Van logic OR.
- Bài 4: Van logic AND.
- Bài 5: Van điều khiển lưu lượng.
- Bài 6: Van xả nhanh.
- Bài 7: Van điều khiển hướng.
- Bài 8: Relay thời gian.
Các bài tập thực hành mạch điều khiển khí nén cơ bản :
- Bài 9: Mạch an toàn Two - Hand (dùng hai tay).
- Bài 10: Mạch điều khiển từ xa xilanh tác động đơn.
- Bài 11: Mạch điều khiển từ xa xilanh tác động kép.
- Bài 12: Mạch điều khiển xilanh đi ra bằng tay và đảo chiều
có trễ.
- Bài 13: Mạch điều khiển xilanh đi ra bằng hai tay và đảo
chiều tự động.
- Bài 14: Mạch điều khiển xilanh tiến chậm và đảo chiều
nhanh.
- Bài 15: Mạch điều khiển chu trình thuận nghịch của xilanh
khí nén tác động kép.
- Bài 16: Mạch điều khiển có nút dừng khẩn cấp
- Bài 17: Mạch ngắt khởi động khóa liên động.
- Bài 18: Mạch điều khiển quá trình uốn chi tiết sử dụng 2
xilanh khí nén.
- Bài 19: Mạch điều khiển tuần tự cho 2 xilanh.
- Bài 20: Mạch điều khiển nạp nguyên liệu và khoan dùng 3
xilanh.
- Bài 21: Mạch điều khiển tuần tự cho 3 xilanh khi nén.
Các bài tập thực hành mạch điều khiển điện khí nén :
- Bài 22: Mạch điều khiển một chu trình thuận nghịch của
xilanh sử dụng một nút ấn và van điện từ đơn.
- Bài 23: Mạch điều khiển một chu trình thuận nghịch của
xilanh sử dụng nhiều nút ấn và van điện từ đơn.
- Bài 24: Mạch điều khiển một chu trình thuận nghịch của
xilanh sử dụng công tắc hành trình và van điện từ đơn.
- Bài 25: Mạch điều khiển chu trình thuận nghịch liên tục
của xilanh sử dụng các công tắc hành trình và van điện từ
đơn.
- Bài 26: Mạch điều khiển một chu trình thuận nghịch của
xilanh sử dụng bộ định thời và van điện từ đơn.
- Bài 27: Mạch điều khiển chu trình thuận nghịch liên tục
của xilanh sử dụng bộ định thời và van điện từ đơn.
- Bài 28: Mạch điều khiển một chu trình thuận nghịch của
xilanh sử dụng nút ấn và van điện từ kép.
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- Bài 29: Mạch điều khiển một chu trình thuận nghịch của xilanh sử dụng
các công tắc hành trình và van điện từ kép.
- Bài 30: Mạch điều khiển một chu trình thuận nghịch của xilanh sử dụng
bộ định thời và van điện từ kép.
- Bài 31: Mạch điều khiển một chu trình thuận nghịch của xilanh sử dụng
bộ định thời, công tắc hành trình và van điện từ kép.
- Bài 32: Mạch điều khiển chu trình thuận nghịch liên tục của xilanh sử
dụng bộ bộ định thời, các cổng tắc hành trình và van điện từ kép.
- Bài 33: Mạch điều khiển hai xilanh theo trình tự (A+B+B-A-) sử dụng
van điện từ đơn.
- Bài 34: Mạch điều khiển hai xilanh theo trình tự (A+A-B+B-) sử dụng
van điện từ đơn.
- Bài 35: Mạch điều khiển hai xilanh theo trình tự (A+A-B+B-) sử dụng
van điện từ kép.
- Bài 36: Mạch điều khiển hai xilanh theo trình tự (A+A+/Timing/AB-) sử
dụng van điện từ đơn.
- Bài 37: Mạch điều khiển hai xilanh theo trình tự (A+A+Timing/A-B-) sử
dụng van điện từ kép.
- Bài 38: Mạch điều khiển hai xilanh theo trình tự (A+B+C+C-B-A-) sử
dụng van điện từ đơn.
- Bài 39: Mạch điều khiển ba xilanh theo trình tự (A+A-B+C+B-C-) sử
dụng van điện từ đơn.
- Bài 40: Mạch điều khiển sử dụng chuyển mạch áp suất.
Danh mục thiết bị chính :
- Bộ bàn thực hành và khung
gá thiết bị.
- Van khí 5/2 tác động kép.
- Van 5/2 dạng nút ấn.
- Van 3/2 dạng nút ấn NC.
- Van 3/2 dạng công tắc 2 vị trí
NC.
- Van 3/2 dạng công tắc hành
trình 2 hướng NC.
- Xilanh tác động đơn.
- Xilanh tác động kép.
- Van OR.
- Van tiết lưu một chiều.

- Van trễ .
- Van điện từ đơn 5/2.
- Van điện từ kép 5/2.
- Mô đun nguồn DC.
- Mô đun nút ấn.
- Mô đun relay trung gian.
- Mô đun relay thời gian.
- Mô đun công tắc hành
trình.
- Công tắc áp suất.
- Mô đun công tắc xoay.
- Van AND.
- Van xả nhanh.

Thông số kỹ thuật chung :
- Kích thước bàn (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
- Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
- Khung bàn được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt và lắp ráp linh hoạt
thuận tiện theo rãnh dọc.
- Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi chiều cao.
Thiết bị dùng chung :
- Ống khí.
- Dao cắt ống khí.
- Đầu nối T.
- Bộ dây cắm an toàn 2mm.

- Đồng hồ áp suất.
- Nguồn cấp khí.
- Bộ lọc điều áp.
- Khối phân phối khí.
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
BỘ THỰC HÀNH CẢM BIẾN

BỘ THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Nội dung các bài thực hành :
- Thực hành lắp mạch thí nghiệm cảm biến :
+ Cảm biến nhiệt PT100.
+ Cảm biến nhiệt NTC, PTC.
+ Cảm biến tiệm cận điện cảm.
+ Cảm biến tiệm cận điện dung.
+ Cảm biến siêu âm.
+ Cảm biến tuyến tính đo kích thước.
+ Cảm biến đo lưu lượng bằng phương
pháp chênh lệch áp suất.
+ Cảm biến đo lưu lượng bằng phương
pháp dòng lưu lượng.
+ Cảm biến tốc độ bằng phương pháp điện áp.
+ Cảm biến tốc độ bằng phương pháp tín hiệu xung.
+ Cảm biến đo góc quay.
+ Cảm biến ánh sáng.
+ Cảm biến quang điện phản xạ khuếch tán.
+ Cảm biến quang điện phản xạ gương.
+ Cảm biến quang điện thu phát.
+ Cảm biến cáp quang.
+ Cảm biến áp suất.
+ Cảm biến trọng lượng.

Nội dung các bài thực hành :
Tổng quan về diện tử công suất.
- Khảo sát khâu tích phân - tỷ lệ dùng OP - AMP.
- Lắp và khảo sát đặc tính của :
+ Diode công suất.
+ Tranzitor công suất.
+ Mosfet công suất.
+ Thyristor công suất.
+ IGBT công suất .
+ UJT công suất .
+ GTO công suất .
Chỉnh lưu.
- Lắp và khảo sát mạch chỉnh lưu :
+ Hình tia 1 pha không điều khiển.
+ Hình cầu1pha không điều khiển.
+ Hình tia 3 pha không điều khiển.
+ Hình cầu 3 pha không điều khiển.
+ Hình tia 1 pha có điều khiển.
+ Hình cầu 1 pha bán điều khiển.
+ Hình cầu 1 pha có điều khiển hoàn toàn.
+ Hình tia 3 pha có điều khiển.
+ Hình cầu 3 pha bán điều khiển.
+ Hình cầu 3 pha có điều khiển hoàn toàn.
Biến đổi DC - DC (DC - DC converter).
- Mạch điều khiển biến đổi DC - DC.
Phương thức điều rộng xung (pwm).
- Mạch điều khiển góc pha với tải công suất AC dùng
TCA780, 785 và dùng biến áp xoay.
- Lắp và khảo sát mạch xung áp đơn và điều khiển động cơ
theo phương pháp PWM.

Danh mục thiết bị chính :
- Động cơ DC 24V.
- Mạch nguồn DC 0 ÷ 24V .
- Cảm biến tiệm cận điện cảm.
- Cảm biến tiệm cận điện dung.
- Cảm biến tiệm cận quang loại phản xạ gương ( thu ).
- Cảm biến tiệm cận quang loại phản xạ gương ( phát ).
- Cảm biến tiệm cận quang loại khuếch tán ( thu ).
- Cảm biến tiệm cận quang loại khuếch tán ( phát ).
- Cảm biến tiệm cận quang loại xuyên suốt ( thu ).
- Cảm biến tiệm cận quang loại xuyên suốt ( phát ).
- Cảm biến sợi quang.
- Sợi quang loại khuếch tán.
- Sợi quang loại xuyên suốt.
- Cảm biến ánh sáng.
- Cảm biến tiệm cận siêu âm loại phản xạ + cáp nối.
- Cảm biến tiệm cận siêu âm loại xuyên suốt.
- Cảm biến siêu âm tương tự đo khoảng cách.

- Đồng hồ đo mức.
- Cảm biến nhiệt PT - 100.
- Cảm biến cặp nhiệt ngẫu.
- Cảm biến nhiệt NTC.
- Cảm biến nhiệt PTC.
- Bộ diều khiển nhiệt độ.
- Bộ hiển thị nhiệt độ.
- Cảm biến lưu lượng.
- Cảm biến áp suất.
- Bộ hiển thị áp suất cơ Bộ đếm /
time.
- Cảm biến trọng lượng .
- Bộ hiển thị trọng lượng.
- Máy phát tốc.
- Encoder + mạch hiển thị.
- Biến trở đo góc quay.
- Biến tần 0,75kw.
- Hộp chia nguồn.

Thông số kỹ thuật chung :
- Kích thước bàn thực hành (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
- Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
- Khung bàn được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt và lắp ráp linh hoạt thuận tiện theo rãnh dọc.
- Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi chiều cao.
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Danh mục thiết bị chính :
- Bàn thực hành.
- Khung gá ba tầng.
- Bộ nguồn ngang.
- Bộ giắc cắm an toàn.
- Mô đun điều khiển số.
- Mô đun điện trở shunts.
- Mô đun tải trở.
- Mô đun tải cảm.
- Mô đun điều chỉnh nguồn 3 pha.
- Mô đun nguồn cách ly 3 pha và
nguồn 1 chiều.
- Mô đun nguồn chỉnh lưu.
- Mô đun điện dung.
- Mô đun nghịch lưu 3 pha.
- Mặt nạ các mô đun chỉnh lưu.
- Mặt nạ các mô đun nghịch lưu.
- Mặt nạ các mô đun điều khiển.

Thông số kỹ thuật chung :
- Bàn thực hành :
+ Kích thước bàn (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
+ Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày
25 (mm).
+ Khung bàn được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt và lắp ráp
linh hoạt thuận tiện theo rãnh dọc.
+ Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi
chiều cao.
- Khung gá ba tầng :
+ Kích thước (WxDxH) : 1440x125x925 (mm).
+ Thanh đứng, thanh ngang được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề
mặt.
- Hộp mô đun có kích thước : 144x262x116 (mm), 284x262x116 (mm),
424x262x116 (mm).
- Mặt mô đun có kích thước : 144x297x4 (mm), 284x297x4 (mm),
424x297x4 (mm).
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
BỘ THỰC HÀNH THỦY LỰC
Nội dung các bài thực hành :
Các bài tập thí nghiệm các phần tử Thủy lực cơ bản.
- Bài 1: Xác định đặc tính của bơm.
- Bài 2: Xác định đặc tính của van tràn.
- Bài 3: Xác định đặc tính của Van giảm áp.
- Bài 4: Xác định đặc tính của van tiết lưu.
- Bài 5: Van 1 chiều.
- Bài 6: Van một chiều điều khiển được hướng chặn.
- Bài 7: Xác định tổn thất qua các đường ống.
- Bài 8: Van điều khiển trực tiếp bằng tay 4/2, 4/3.
- Bài 9: Điều khiển xilanh thuỷ lực tác động đơn.
- Bài 10: Điều khiển xilanh thuỷ lực tác động kép.
- Bài 11: Điều khiển động cơ thủy lực.
Các bài tập Điều khiển Điện - Thủy lực cơ bản
- Bài 12: Mạch điều khiển nối tiếp.
- Bài 13: Mạch điều khiển song song.
- Bài 14: Mạch điều khiển tuần tự (1).
- Bài 15: Mạch điều khiển tuần tự (2).
- Bài 16: Mạch điều khiển có giảm chấn.
- Bài 17: Mạch điều khiển có giảm áp.
- Bài 18: Mạch điều khiển có điều chỉnh vận tốc dòng vào.
- Bài 19: Mạch điều khiển có điều chỉnh vận tốc dòng ra.
- Bài 20: Mạch điều khiển 2 vận tốc.
- Bài 21: Mạch điều khiển đồng tốc.
- Bài 22: Mạch điều khiển có duy áp suất.
- Bài 23: Mạch điều khiển có bình tích áp suất.
- Bài 24: Mạch điều khiển động cơ thủy lực.
- Bài 25: Mạch điều khiển có relay áp suất.
Các bài tập điều khiển điện - thủy lực nâng cao.
- Bài 26: Mạch điều khiển trực tiếp sửa dụng van điện từ đơn.
- Bài 27: Mạch điều khiển gián tiếp có duy trì sử dụng van điện từ đơn.
- Bài 28: Mạch điều khiển xilanh sử dụng công tắc giới hạn và van
điện từ đơn.
- Bài 29: Mạch điều khiển xilanh hoạt động liên tục sử dụng công tắc
giới hạn và van điện từ đơn.
- Bài 30: Mạch điều khiển xilanh sử dụng bộ định thời gian và van
điện từ đơn.
- Bài 31: Mạch điều khiển xilanh hoạt động liên tục sử dụng bộ định
thời gian và van điện từ đơn.
- Bài 32: Mạch điều khiển xilanh sử dụng nút nhấn và van điện từ kép
- Bài 33: Mạch điều khiển xilanh sử dụng công tắc giới hạn và van
điện từ kép.
- Bài 34: Mạch điều khiển xilanh hoạt động liên tục sử dụng công tắc
giới hạn và van điện từ kép.
- Bài 35: Mạch điều khiển xilanh sử dụng bộ định thời gian và van
điện từ kép.
- Bài 36: Mạch điều khiển xilanh hoạt động liên tục sử dụng bộ định
thời gian, các công tắc giới hạn và van điện từ kép.
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- Bài 37: Mạch điều khiển tuần tự 2 xilanh (A+B+B-A-) sử dụng van điện từ
đơn.
- Bài 38: Mạch điều khiển tuần tự 2 xilanh (A+/B+A-/B-) sử dụng van điện
từ đơn.
- Bài 39: Mạch điều khiển tuần tự 2 xilanh (A+B+A-B-) sử dụng van điện từ
kép.
- Bài 40: Mạch điều khiển tuần tự 2 xilanh (A+B+/A-B-/) sử dụng van điện
từ kép.
Danh mục thiết bị chính :
- Đồng hồ áp suất.
- Bình tích áp.
- Lưu lượng kế.
- Xilanh thủy lực tác động đơn.
- Xilanh thủy lực tác động kép.
- Động cơ thủy lực.
- Van tràn điều khiển trực tiếp.
- Van tràn điều khiển gián tiếp.
- Van giảm áp 2 cổng.
- Van tuần tự.
- Van cân bằng.
- Van một chiều.
- Van một chiều có thể điều
khiển hướng chặn.
- Van tiết lưu một chiều.
- Van tiết lưu hai chiều.
- Van tiết lưu có bù áp suất.
- Bộ cản dòng.
- Van tay 3/2.
- Van tay 4/2.

- Van tay 4/3 (A-B-P-T khóa).
- Van tay 4/3 (P-T nối thông).
- Van điện từ 2/2 NC.
- Van điện từ đơn 4/2.
- Van điện từ kép 4/3 (A-B-P-T
khóa).
- Van điện từ kép 4/3 (P-T nối
thông).
- Van khóa dòng 2/2.
- Bộ chia dầu T.
- Ống dẫn dầu 1500 (mm).
- Ống dẫn dầu 1000 (mm).
- Ống dẫn dầu 600 (mm).
- Quả trọng lực
- Công tắc hành trình điện.
- Relay áp suất (dạng công
tắc).
- Bộ nút nhấn.
- Bộ nguồn DC 24V.
- Relay trung gian.
- Relay thời gian.

Thông số kỹ thuật chung :
- Kích thước bàn (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
- Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
- Khung bàn được làm từ nhôm định hình tiêu, anot hóa bề mặt và lắp ráp linh
hoạt thuận tiện theo rãnh dọc.
- Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi chiều cao.
Thiết bị dùng chung :
- Bàn thực hành (Kiểu chữ A).
- Tủ đựng dụng cụ 4 ngăn.
- Khay đựng thiết bị.
- Giá treo dây dầu, dây điện.
- Ghế thực hành.
- Nguồn cấp dầu thủy lực.
- Bộ phân phối dầu (P,T)
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
BỘ THỰC HÀNH KỸ THUẬT QUẤN DÂY

BỘ THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN

Nội dung các bài thực hành :
- Thực hành tìm hiểu nguyên lý cấu tạo, cách
tháo lõi thép, dây, sơ đồ dây quấn, cách quấn
dây, sơn tẩm và sấy khô sau đó chạy thử nghiệm
của:
+ Máy biến áp 1 pha.
+ Máy biến áp 3 pha.
+ Động cơ quạt bàn.
+ Động cơ quạt trần.
+ Động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc.

Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Lập trình điều khiển hiển thị LED đơn, LED 7
đoạn.
- Bài 2: Lập trình điều khiển hiển thị LCD 16x2, GLCD,
LED matrix.
- Bài 3: Lập trình với phím đơn, phím ma trận 4x4.
- Bài 4: Lập trình với ngắt ngoài INT, Timer/Counter.
- Bài 5: Lập trình giao tiếp ADC, DAC.
- Bài 6: Lập trình điều khiển động cơ một chiều, động
cơ bước.
- Bài 7: Lập trình giao tiếp RAM, ROM.
- Bài 8: Lập trình giao tiếp I2C, RS232.
- Lập trình điều khiển băng tải, đèn giao thông, thang
máy...

Danh mục thiết bị chính :
- Bàn thực hành
- Khung gá ba tầng
- Bộ nguồn ngang.
- Máy biến áp 1 pha.
- Quạt bàn.
- Quạt trần.
- Máy biến áp 3 pha.
- Động cơ không đồng bộ 3 pha.
Thông số kỹ thuật chung :
- Bàn thực hành :
+ Kích thước bàn (WxDxH) : 1500x800x750 (mm).
+ Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melanime hai mặt, dày 25 (mm).
+ Khung bàn được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt và lắp ráp linh hoạt thuận
tiện theo rãnh dọc.
+ Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển hoặc chân tăng thay đổi chiều cao.
- Khung gá ba tầng :
+ Kích thước (WxDxH) : 1440x125x925 (mm).
+ Thanh đứng, thanh ngang được làm từ nhôm định hình, anot hóa bề mặt.
- Hộp mô đun có kích thước : 144x262x116 (mm), 284x262x116 (mm), 424x262x116 (mm)
- Mặt mô đun có kích thước : 144x297x4 (mm), 284x297x4 (mm), 424x297x4 (mm).

Danh mục thiết bị chính :
- Đồng hồ vạn năng chỉ thị số.
- Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim.
- Bộ dây cắm IDCx10.
- Vali thí nghiệm vi điều khiển.
- Mô đun relay.
- Mô đun ADC, DAC.
- Mô đun conveyor.
- Mô đun bottom matrix.
- Mô đun I2C, Sensor, EXT ROM-RAM, SD card.
- Mô đun GLCD 128x64.
- Mô đun LED Matrix 8x32.
- Mô đun Trafﬁc.
- Mô đun Elevator.
- Mô đun 89xx.
- Mô đun AVR16.
- Mô đun PIC.
- Mô đun PSOC.
- Mô đun FPGA.
- Mô đun ARM.
Thông số kỹ thuật của vali thí nghiệm :
- Kích thước (WxDxH) : 450x380x155(mm).
- Điện áp vào :150 ÷ 240VAC, có cầu chì bảo vệ
ngắn mạch.
- Trên mặt vali có sẵn các nguồn 1 chiều ±5VDC,
±12VDC.
- Có sẵn các tải đèn, động cơ 1 chiều, động cơ bước,
LED hiển thị...
- Có sẵn các nguồn tín hiệu logic...
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Thông số kỹ thuật chung mô đun:
- Kích thước hộp (WxDxH) : 224x133x30 (mm).
- Vỏ hộp làm bằng nhựa PE màu đen có độ bền cao.
- Dưới đáy hộp có 4 lỗ cắm D4 bằng để cố định mô
đun khi gắn lên vali thí nghiệm.
- Tất cả các mô đun được cấp sẵn nguồn ±5VDC,
±12VDC.
- Các sơ đồ mạch điện được in rõ dàng chi tiết trên
mặt mô đun.
- Các linh kiện được lắp ngay trên mặt mô đun.
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BỘ THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN - KỸ THUẬT MẠCH

Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Nhận biết và kiểm tra chất lượng linh kiện thụ động, linh kiện bán dẫn, linh kiện đặc biệt.
- Bài 2: Khảo sát mạch chỉnh lưu nửa chu kì, 2 nửa chu kì, chỉnh lưu cầu, chỉnh lưu nguôn đối xứng,
chỉnh lưu nhân áp...
- Bài 3: Khảo sát mạch định thiên cố định, định thiên có hồi tiếp, khuếch đại tín hiệu nhỏ cho BJT và
FET...
- Bài 4: Khảo sát mạch khuếch đại : vi sai, dùng OP-AMP, Kascode, Darlington, công suất đơn, công
suất dùng IC LA4440, công suất chế độ AB ghép tải bằng tụ điện, khuếch đại công suất chế độ AB ghép
tải trực tiếp...
- Bài 5: Khảo sát mạch lọc nguồn, ổn áp : tuyến tính dùng diode zenner, dùng IC 78xx, 79xx, Lm317.
- Bài 6: Khảo sát mạch dao động: ghép biến áp, dịch pha, thạch anh, cầu Wien, 3 điểm, Blocking, đa hài,
tạo xung vuông, tạo xung tam giác, biến đổi xung...
- Bài 7: Khảo sát mạch lọc, mạch vi phân, tích phân,mạch tạo điện áp có cực tính thay đổi, mạch bảo vệ
Transistor công suất, mạch ghim áp, xén áp...
- Bài 8: Khảo sát mạch đảo chiều động cơ, mạch tắt mở đèn tự động bằng quang trở, mạch bảo vệ nguồn,
Triger schmitt, mạch cộng, trừ điện áp, PI, PID...
- Bài 9: Kiểm tra chất lượng linh kiện thụ động SMD, linh kiện bán dẫn SMD, linh kiện đặc biệt SMD...
- Bài 10: Khảo sát mạch tạo xung, ổn áp kiểu xung, mạch điều khiển động cơ bước...
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Danh mục thiết bị chính :
- Vali thí nghiệm điện tử cơ bản.
- Đồng hồ vạn năng chỉ thị số.
- Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim.
- Máy hiện sóng.
- Máy phát xung.
- Bộ dây cắm an toàn D2.
- Linh kiện bán dẫn 1.
- Linh kiện bán dẫn 2.
- Linh kiện đặc biệt.
- Linh kiện thụ động : Điện trở.
- Linh kiện thụ động : Điện trở công suất.
- Linh kiện thụ động : Biến trở.
- Linh kiện thụ động : Tụ điện.
- Linh kiện thụ động : Cuộn cảm.
- Khối mạch chỉnh lưu hình tia.
- Khối mạch chỉnh lưu hình cầu.
- Khối mạch chỉnh lưu nhân áp.
- Khối mạch định thiên cho BJT.
- Khối mạch định thiên có hồi tiếp cho BJT.
- Khối mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ chế độ A, B,
C.
- Khối mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT.
- Khối mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET.
- Khối mạch khuếch đại vi sai.
- Khối mạch khuếch đại dùng OP - AMP.
- Khối mạch khuếch đại Kascode - Darlington.
- Khối mạch khuếch đại công suất.
- Khối mạch khuếch đại công suất đẩy kéo chế độ
AB.
- Khối mạch lọc nguồn dùng phần tử L, C.
- Khối mạch ổn áp tuyến tính.
Thông số kỹ thuật của vali thí nghiệm :
- Kích thước (WxDxH) : 450x380x155(mm).
- Điện áp vào :150 ÷ 240VAC, có cầu chì bảo vệ
ngắn mạch.
- Trên mặt vali có sẵn các nguồn 1 chiều ±5VDC,
±12VDC.
- Có sẵn các tải đèn, động cơ 1 chiều, động cơ
bước, loa...
- Có sẵn các nguồn tín hiệu như micro, quang trở.

- Khối mạch ổn áp dùng IC.
- Khối mạch dao động ghép biến áp.
- Khối mạch dao động dịch pha.
- Khối mạch dao động thạch anh - cầu Wien.
- Khối mạch dao động 3 điểm.
- Khối mạch dao động đa hài.
- Khối mạch dao động đa hài đơn ổn và lưỡng ổn.
- Khối mạch tạo xung dùng OP - AMP.
- Khối mạch lọc tích cực bậc 2.
- Khối mạch tích phân vi phân.
- Khối mạch biến đổi trở kháng âm và tạo điện áp có
cực tính thay đổi.
- Khối mạch biển đổi xung.
- Khối mạch lọc chon lọc và nén chọn lọc.
- Khối mạch bảo vệ Transistor công suất.
- Khối mạch xén áp, ghim áp.
- Khối mạch đảo chiều động cơ.
- Khối mạch tắt mở đèn tự động dùng quang trở.
- Khối mạch bảo vệ nguồn.
- Khối mạch khảo sát chế độ khóa của Transistor.
- Khối mạch Trigo schmit.
- Khối mạch cộng trừ dùng OP - AMP.
- Khối mạch PI - PID.
- Khối mạch ổn áp xung.
- Linh kiện thụ động SMD.
- Linh kiện bán dẫn SMD.
- Linh kiện đặc biệt SMD.
- Khối mạch tạo xung SMD.
- Panel Testboard.
- Khối mạch điều khiển động cơ bước.

Thông số kỹ thuật chung hộp mô đun:
- Kích thước (WxDxH) : 224x133x30 (mm).
- Vỏ hộp làm bằng nhựa PE màu đen có độ bền cao.
- Dưới đáy hộp có 4 lỗ cắm D4 bằng để cố định mô
đun khi gắn lên vali thí nghiệm.
- Tất cả các mô đun được cấp sẵn nguồn ±5VDC,
±12VDC.
- Các sơ đồ mạch điện được in rõ dàng chi tiết trên
mặt mô đun.
- Các linh kiện được lắp ngay trên mặt mô đun.
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
BỘ THỰC HÀNH KỸ THUẬT SỐ
Danh mục thiết bị chính :
- Vali thí nghiệm kỹ thuật số.
- Đồng hồ vạn năng chỉ thị số.
- Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim.
- Bộ dây cắm an toàn D2.
- Cấu tạo cổng logic cơ bản.
- Cổng logic cơ bản 1.
- Cổng logic cơ bản 2.
- Cổng logic cơ bản 3.
- Flip - Flop cơ bản.
- Flip - Flop ngõ vào Preset và Clear.
- Mạch đếm 1.
- Mạch đếm 2.

- Khối ghi dịch.
- Khối mã hóa.
- Khối giải mã.
- Bộ giải mã phân kênh đa năng.
- Bộ dồn kênh.
- Khối giao tiếp TTL - CMOS.
- Khối giao tiếp điều khiển tải.
- Chuyển đổi tương tự - số .
- Chuyển đổi số - tương tự.
- Bộ nhớ ghi xóa bằng điện(EEPROM).
- Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên(RAM).
- Panel testboard.

Thông số kỹ thuật của vali thí nghiệm :
- Kích thước (WxDxH) : 450x380x155(mm).
- Điện áp vào :150 ÷ 240VAC, có cầu chì bảo vệ
ngắn mạch.
- Trên mặt vali có sẵn các nguồn 1 chiều ±5VDC,
±12VDC.
- Có sẵn các tải đèn, động cơ 1 chiều, động cơ
bước, LED hiển thị...
- Có sẵn các nguồn tín hiệu logic...

Thông số kỹ thuật chung của hộp mô đun :
- Kích thước (WxDxH) : 224x133x30 (mm).
- Vỏ hộp làm bằng nhựa PE màu đen có độ bền
cao.
- Dưới đáy hộp có 4 lỗ cắm D4 bằng inox để cố
định mô đun khi gắn lên vali thí nghiệm.
- Tất cả các mô đun được cấp sẵn nguồn ±5VDC,
±12VDC.
- Các sơ đồ mạch điện được in rõ dàng chi tiết trên
mặt mô đun.
- Các linh kiện được lắp ngay trên mặt mô đun.

BỘ THỰC HÀNH VI MẠCH SỐ LẬP TRÌNH (GAL)
Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Khảo sát mối quan hệ logic, cấu tạo các họ logic thông dụng, các cổng logic cơ bản.
- Bài 2: Lắp ráp và khảo sát mạch logic với điều kiện ràng buộc.
- Bài 3: Khảo sát Trigger SR, JK, D, T.
- Bài 4: Khảo sát mạch đếm tiến, lùi không đồng bộ, mạch đếm tiến, lùi đồng bộ, bộ đếm nhị phân, thập
phân, bộ đếm với modul bất kỳ, bộ đếm với số đếm đặt trước...
- Bài 5: Khảo sát thanh ghi dịch nối tiếp song song...
- Bài 6: Khảo sát bộ mã hóa từ 4 sang 2, bộ mã hóa nhị phân 3 bit, bộ mã hóa thập phân - BCD...
- Bài 7: Khảo sát bộ giải mã 2 sang 4, giải mã 3 đường – 8 đường, giải mã BCD- thập phân, giải mã
BCD ra LED 7 thanh.
- Bài 8: Khảo sát bộ dồn kênh 2 sang 1, dồn kênh 4 sang 1, dồn kênh 8 sang 1...
- Bài 9: Khảo sát bộ phân kênh 1sang 4, phân kênh 1sang 8...
- Bài 10: Khảo sát mạch giao tiếp TTL - CMOS.
- Bài 11: Khảo sát mạch giao tiếp TTL với tải.
- Bài 12: Khảo sát bộ chuyển đổi tương tự - số ADC 0804.
- Bài 13: Khảo sát bộ chuyển đổi số - tương tự DAC0808, DAC điện trở.
- Bài 14: Khảo sát bộ nhớ bán dẫn RAM, ROM.
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Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Lập trình ứng dụng điều khiển led đơn.
- Bài 2: Lập trình ứng dụng điều khiển led 7 thanh A chung.
- Bài 3: Lập trình ứng dụng điều khiển led 7 thanh K chung.
- Bài 4: Lập trình ứng dụng điều khiển motor STEP.
- Bài 5: Lập trình ứng dụng điều khiển động cơ DC.
- Bài 6: Lập trình ứng dụng điều khiển đèn giao thông.
- Bài 7: Lập trình ứng dụng đếm sản phẩm.
Danh mục thiết bị chính :
- Mạch nạp đa năng TOPWIN 2013.
- Vali thí nghiệm GAL.
Thông số kỹ thuật của vali thí nghiệm :
- Kích thước (WxDxH) : 450x380x155(mm).
- Điện áp vào : 150 ÷ 240VAC, có cầu chì bảo vệ ngắn mạch.
- Trên mặt vali có sẵn các nguồn 1 chiều +5VDC, +12VDC.
- Có sẵn các tải động cơ 1 chiều, động cơ bước, LED hiển
thị...
- Có sẵn các nguồn tín hiệu logic...
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
BỘ THỰC HÀNH KỸ THUẬT XUNG

Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Khảo sát các mạch dao động: ghép biến
áp, dịch pha, 3 điểm, thạch anh, cầu wien, đa hài,
blocking, tạo xung răng cưa...
- Bài 2: Khảo sát mạch vi phân, tích phân dùng
OP - AMP.
- Bài 3: Khảo sát các mạch biến đổi xung.
- Bài 4: Khảo sát các mạch xén áp và ghim áp.
- Bài 5: Khảo sát các mạch Trigo schmitt.

Thông số kỹ thuật của vali thí nghiệm :
- Kích thước (WxDxH) : 450x380x155(mm).
- Điện áp vào : 150 ÷ 240VAC, có cầu chì bảo vệ
ngắn mạch.
- Trên mặt vali có sẵn các nguồn 1 chiều ±5VDC,
±12VDC.
- Có sẵn các tải đèn, động cơ 1 chiều, động cơ
bước, LED hiển thị...
- Có sẵn các nguồn tín hiệu logic...

Danh mục thiết bị chính :
- Đồng hồ vạn năng chỉ thị số.
- Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim.
- Máy phát xung.
- Máy hiện sóng.
- Bộ dây cắm an toàn D2.
- Khối mạch vi phân, tích phân dùng OP - AMP.
- Khối mạch tạo xung dùng OP - AMP.
- Khối mạch biến đổi xung.
- Khối mạch dao động đa hài đơn ổn và lưỡng ổn.
- Khối mạch dao động đa hài.
- Khối mạch dao động ghép biến áp.
- Khối mạch dao động dịch pha.
- Khối mạch dao động thạch anh và dao động cầu
wien.
- Khối mạch dao động 3 điểm.
- Khối mạch ghim áp và xén áp.
- Khối mạch trigo schmit.

Thông số kỹ thuật chung của hộp mô đun:
- Kích thước (WxDxH) : 224x133x30 (mm).
- Vỏ hộp làm bằng nhựa PE màu đen có độ
bền cao.
- Dưới đáy hộp có 4 lỗ cắm D4 bằng để cố
định mô đun khi gắn lên vali thí nghiệm.
- Tất cả các mô đun được cấp sẵn nguồn ±5VDC,
±12VDC.
- Các sơ đồ mạch điện được in rõ dàng chi tiết
trên mặt mô đun.
- Các linh kiện được lắp ngay trên mặt mô đun.
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MÔ HÌNH DÀN TRẢI TỦ LẠNH GIÁN TIẾP

Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Tìm hiểu cấu tạo của tủ lạnh gián tiếp.
- Bài 2: Tìm hiểu nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh và hệ thống điện trong tủ lạnh.
- Bài 3: Vận hành và kiểm tra thông số làm việc cơ bản của hệ thống như : Kiểm tra áp suất làm việc
(P0,Pk), điện áp và dòng điện làm việc.
- Bài 4: Đo,kiểm tra các thiết bị điện trong tủ lạnh.
- Bài 5: Đấu nối hệ thống điện.
- Bài 6: Sửa chữa các pan về điện.
- Bài 7: Hút chân không, nạp ga cho tủ lạnh.
- Bài 8: Thực hiện được đánh và sửa chữa pan cơ bản cho hệ thống lạnh nhờ các van chặn tay và
relay áp suất.
Danh mục thiết bị chính :
- Khung sơn tĩnh điện.
- Tủ lạnh LG.
- Cáp tiết lưu.
- Phin sấy, lọc.
- Mắt gas.
- Máy nén khí.
- Đồ hồ đo áp suất thấp, áp suất cao.
- Relay bảo vệ áp suất kép.
- Aptomat nguồn.
- Đồ hồ vô kế, đồng hồ ampe kế.
- Van chặn tay.

Thiết bị dùng chung :
- Mô hình thiết kế dàn trải tủ lạnh gián tiếp 155 lít.
- Khung mô hình làm bằng sắt sơn tĩnh điện có kích
thước (WxDxH) : 1600x800x1300 (mm).
- Chân tủ sử dụng bánh xe có phanh.
- Môi chất lạnh R134a.
- Hệ thống van chặn tạo lỗi D6.
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM

MÔ HÌNH KHO LẠNH

Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Tìm hiểu cấu tạo của máy điều hòa 2 khối 1chiều.
- Bài 2: Tìm hiểu nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh
và hệ thống điện trong máy điều hòa.
- Bài 3: Vận hành và kiểm tra thông số làm việc cơ bản
của hệ thống như: kiểm tra áp suất làm việc (P0, Pk), điện
áp và dòng điện làm việc.
- Bài 4: Thực hành đo,kiểm tra các thiết bị điện.
- Bài 5: Thực hành đấu nối hệ thống điện.
- Bài 6: Thực hiện sửa chữa các pan về điện.
- Bài 7: Thực hành các thao tác cơ bản với hệ thống lạnh
như: dồn gas, hút chân không, nạp gas cho hệ thống
lạnh
- Bài 8: Thực hiện được đánh và sửa chữa pan cơ bản cho
hệ thống lạnh nhờ các van chặn tay và relay áp suất.

Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Tìm hiểu cấu tạo của kho lạnh.
- Bài 2:Tìm hiểu nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh
và hệ thống điện trong kho lạnh.
- Bài 3: Vận hành và kiểm tra thông số làm việc cơ bản
của hệ thống như : kiểm tra áp suất làm việc (P0, Pk),
điện áp và dòng điện làm việc, nhiệt độ làm việc tại
những điểm công nghệ của hệ thống.
- Bài 4: Thực hành đấu nối hệ thống điện.
- Bài 5: Sửa chữa các pan về điện.
- Bài 6:Thực hành các thao tác cơ bản với hệ thống
lạnh như: dồn gas, hút chân không, nạp gas cho hệ
thống kho lạnh.
- Bài 7 : Thực hiện được đánh và sửa chữa pan cơ bản
cho hệ thống lạnh nhờ các van chặn tay.

Danh mục thiết bị chính :
- Khung sơn tĩnh điện.
- Máy điều hòa LG.
- Cáp tiết lưu.
- Phin sấy, lọc.
- Mắt gas.
- Máy nén .
- Đồ hồ đo áp suất thấp, áp suất cao.
- Relay bảo vệ áp suất kép.
- Aptomat nguồn.
- Đồng hồ đo dòng điện, đồng hồ
đo điện áp.

Danh mục thiết bị chính :
- Vỏ kho bằng vách panel cách nhiệt PU.
- Cánh cửa kho bằng Inox.
- Khung gía bằng sắt sơn tĩnh điện.
- Máy nén bán kín.
- Dàn ngưng tụ.
- Dàn bay hơi.
- Van tiết lưu.
- Phin sấy lọc.
- Mắt gas.
- Bình chứa cao áp.
- Bình tách lỏng
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Thông số kỹ thuật chung :
- Nguồn điện 220V/50Hz.
- Mô hình sử dụng máy điều hòa có công suất lạnh
9000Btu/h của hãng LG.
- Khung bàn bằng sắt sơn tĩnh điện có kích thước
(WxDxH): 1800x800x700 (mm).
- Khung gá thiết bị bằng nhôm định hình có kích thước
(WxDxH): 1800x120x820 (mm).
- Chân mô hình sử dụng bánh xe có phanh.
- Môi chất lạnh R22.

Danh mục thiết bị chính :
- Nguồn điện 3 pha - 5 dây.
- Vỏ kho có kích thước (WxDxH) :
2000x2000x2400 (mm).
- Tổ máy có kích thước (WxDxH) :
1000x1000x1500 (mm).
- Công suất máy 3PH.
- Môi chất lạnh R22.
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM

Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Tìm hiểu cấu tạo của một hệ thống điều hòa trung tâm sử dụng AHU trực tiếp.
- Bài 2: Tìm hiểu nguyên lý làm việc của hệ thống điều hòa trung tâm.
- Bài 3: Vận hành và kiểm tra thông số làm việc cơ bản của hệ thống như : Nhiệt độ, độ ẩm của không khí
xử lý.
- Bài 4: Kiểm tra thông số làm việc của hệ thống lạnh (P0, Pk), điện áp và dòng điện làm việc.
- Bài 5: Khảo sát, nghiên cứu các quá trình xử lý không khí của hệ thống.
- Bài 6: Thực hành hút chân không, nạp gas cho hệ thống lạnh điều hòa trung tâm.
- Bài 7: Thực hiện kỹ năng lắp đặt cơ bản hệ thống điều hòa trung tâm.
- Bài 8: Thực hành sửa chữa các hư hỏng thường gặp, thay thế các thiết bị điện, các thiết bị đường ống
gió.
Danh mục thiết bị chính :
- Nguồn vả tủ điện.
- Tủ giám sát và điều khiển.
- Tổ hợp dàn ngưng máy nén.
- Bộ xử lý không khí (AHU).
- Hệ thống kênh gió và miệng gió.
- Hệ thống phin lọc khí.
- Hệ thống tiêu âm đường ống.
- Hệ thống đồng hồ hiển thị nhiệt độ,
áp suất.
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Thông số kỹ thuật chung :
- Nguồn điện 3 pha -5 dây.
- Tổng thể khối AHU có kích thước
(WxDxH) : 2500x700x850 (mm).
- Cửa gió cấp bằng nhôm sơn tĩnh điện
có kích thước : 300x300 (mm).
- Cửa gió hồi bằng nhôm sơn tĩnh điện
có kích thước : 250x400 (mm).
- Tổ hợp máy nén dàn ngưng 3HP.
- Môi chất lạnh R22.

MÔ HÌNH DÀN TRẢI ĐIỀU HÒA INVERTER 2 KHỐI 2 CHIỀU
Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Tìm hiểu cấu tạo của máy điều hòa 2 khối 2
chiều.
- Bài 2: Tìm hiểu nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh
và hệ thống điện trong máy điều hòa.
- Bài 3: Vận hành và kiểm tra thông số làm việc cơ bản
của hệ thống như: kiểm tra áp suất làm việc (P0, Pk),
điện áp và dòng điện làm việc, nhiệt độ làm việc tại
những điểm công nghệ của hệ thống.
- Bài 4: Thực hành đo, kiểm tra các thiết bị điện động lực
và điều khiển.
- Bài 5: Thực hành đánh pan thông qua bộ pan với các lỗi
cơ bản.
- Bài 6: Thực hiện sửa chữa các pan về điện.
- Bài 7: Thực hành các thao tác cơ bản với hệ thống lạnh
như: dồn gas, hút chân không, nạp gas cho hệ thống
lạnh.
- Bài 8: Thực hành thay đổi chế độ tiết lưu.
- Bài 9: Thực hiện được đánh và sửa chữa pan cơ bản cho
hệ thống lạnh nhờ các van chặn tay.
Danh mục thiết bị chính :
- Bộ bàn sơn tĩnh điện.
- Tủ đựng thiết bị.
- Máy điều hòa HISENSE.
- Cáp tiết lưu.
- Phin sấy, lọc.
- Mắt gas.
- Máy nén.
- Đồ hồ đo áp suất thấp, áp suất cao.
- Đồng hồ hiển thị nhiệt độ.
- Relay bảo vệ áp suất.
- Aptomat nguồn.
- Đồng hồ volt kế, đồng hồ ampe kế
- Van chặn tay.

Thông số kỹ thuật chung :
- Nguồn điện: 220V/50Hz.
- Mô hình sử dụng máy điều hòa có công suất
lạnh 12.000Btu/h của hãng HISENSE.
- Bộ bàn bằng sắt sơn tĩnh điện có kích thước
(WxDxH):1260x1000x860 (mm).
- Khung gá thiết bị bằng sắt sơn tĩnh điện có
kích thước (WxDxH):1260x380x880 (mm).
- Chân mô hình sử dụng bánh xe có phanh.
- Môi chất lạnh R22.
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TẬP ĐOÀN TIẾN ĐẠI PHÁT
MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Ô
TRUNG
TÔ. TÂM
Nội dung các bài thực hành :
- Bài 1: Tìm hiểu cấu tạo của máy điều hòa không khí
trên ô tô.
- Bài 2: Tìm hiểu nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh
và hệ thống điện của điều hòa ô tô.
- Bài 3: Vận hành và kiểm tra thông số làm việc cơ bản
của hệ thống như: kiểm tra áp suất làm việc (P0, Pk),
điện áp và dòng điện làm việc.
- Bài 4: Thực hành đo,kiểm tra các thiết bị điện.
- Bài 5: Thực hành đấu nối hệ thống điện.
- Bài 6: Thực hiện sửa chữa các pan về điện.
- Bài 7: Thực hành các thao tác cơ bản với hệ thống
lạnh như : Hút chân không, nạp gas cho hệ thống điều
hòa không khía ô tô.
- Bài 8: Thực hiện được đánh và sửa chữa pan cơ bản
cho hệ thống lạnh nhờ các van chặn tay và relay áp
suất.
Danh mục thiết bị chính :
- Bộ khung mô hình bằng sơn
tĩnh điện.
- Hộp điều khiển.
- Dàn bay hơi.
- Dàn ngưng tụ.
- Máy nén
- Van tiết lưu.
- Động cơ kéo máy nén

Thông số kỹ thuật chung :
- Nguồn điện 3 pha -5 dây.
- Công suất động cơ kéo máy nén 1,5HP.
- Nguồn điện sử dụng cho hệ thống điều
hòa 24VDC.
- Kích thước tổng thể mô hình
(WxDxH) : 1500x1600x1300(mm).
- Môi chất lạnh R134a.

* Ghi chú : Tất cả hình ảnh và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
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