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1. Chỉ dẫn an toàn
1.1.

Ký hiệu
Nguy hiểm
Đây là ký hiệu cho các trường hợp nguy hiểm, nếu không tránh có thể gây ra các
tác hại lớn làm hỏng thiết bị, gây chấn thương cho người thậm chí có thể nguy
hiểm tới tính mạng.

Cảnh báo
Đây là ký hiệu cảnh báo cho các trường hợp có nguy cơ xảy ra sai hỏng, gây ra
vận hành sai cho hệ thống.
Chú ý
Đây là ký hiệu chỉ dẫn cho các trường hợp có thể gây ra các tác động không
mong muốn cần lưu ý khi vận hành.

1.2.

An toàn chung

Hệ thống cần được lắp đặt và vận hành theo đúng hướng dẫn lắp đặt và sử dụng để tránh nguy
cơ gây hỏng thiết bị, các sự cố về điện hoặc mất an toàn điện.
Không tự ý sửa chữa, thay đổi kết cấu, đấu nối thiết bị mà không theo hướng dẫn của nhà sản
xuất, cung cấp giải pháp. Việc sửa chữa, thay thế thiết bị phải do cá nhân, tổ chức được uỷ quyền thực
hiện để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và duy trì chế độ bảo hành theo quy định.
Không trực tiếp thao tác, tiếp xúc phía trong tủ điện điều khiển, thực hiện đấu nối khi chưa ngắt
điện để đảm bảo an toàn điện, tránh nguy cơ bị điện giật.
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2. Hướng dẫn sử dụng nhanh

1. TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP:
Xoay khóa chuyển mạch MODE về vị trí OFF để cắt điện
toàn hệ thống
2. LƯU Ý:
Luôn để các nút nhấn ở vị trí nhả trong chế độ vận hành tự
động.
3. VẬN HÀNH BẰNG TAY:
Bước 1: Xoay khóa chuyển mạch MODE về vị trí MAN
Bước 2: Bật tắt điện từng khu vực bằng cách ấn các nút ấn
tương ứng
4. VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG:
Xoay khóa chuyển mạch MODE về vị trí AUTO

1. IN EMERGENCY CASE:
Put switch MODE to OFF to switch off all system

2. IMPORTANT NOTE:
Always release all buttons in automatic mode.

3. MANUAL CONTROL:
Step 1: Puts switch MODE to MAN position.
Step 2: Push the button to turn on/off the corresponding
area.
4. AUTOMATIC CONTROL.
Put switch MODE to AUTO position.

P a g e 4 | 19

3. Kiến trúc hệ thống

4. Vận hành
4.1.

Trường hợp sự cố

Nếu hệ thống có sự cố hãythực hiện theo các bước sau:
-

Chuyển khóa MODE về chế độ OFF,
Tắt các Aptomat của lộ điện sự cố (và aptomat tổng nếu cần thiết)
Dùng bút thử điện kiểm tra lại để xác định đã ngắt toàn bộ điện của tủ điều khiển IOT.
Kểm tra và khắc phục sự cố, sau khi hoàn thành cần đo đạc kiểm tra lại.
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-

Nhả hết các nút nhấn trên mặt tủ.
Bật lại các aptomat.
Chuyển khóa MODE về chế độ MAN.
Thử kiểm tra bằng cách bật nút ấn trên mặt tủ để kiểm tra chế độ MAN
Chuyển sang chế độ AUTO và thử điều khiển trên phần mềm và Mobile App.

4.2.

Chế độ điều khiển bằng tay

Khóa chuyển mạch MODE trên mặt tủ điều khiển ở vị trí MAN

Khi ở chế độ này, người dùng có thể trực tiếp bật tắt các lộ điện cho từng phòng làm việc, từng
khu vực bằng cách nhấn nút điều khiển trên mặt tủ. Điều khiển từ phần mềm SMCS sẽ bị vô hiệu hoá khi
hệ thống chuyển chế độ điều khiển bằng tay.
Các nút điều khiển trên tủ được bố trí như hình sau:

Giải thích công dụng các nút điều khiển:
Các nút nhấn đã tích hợp đèn báo để điều khiển bật/tắt và phản hồi trạng thái của các lộ điện.
Mỗi nút có chức năng điều khiển (bật/tắt điện) cho từng phòng hoặc khu vực làm việc (được ghi rõ tên ở
phía trên nút nhấn).
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Để bật điện, nhấn nút khiến cho nút bị nhấn sâu vào trong và giữ nguyên trạng thái đó. Khi khu
vực tương ứng được cấp điện thì đèn báo trên nút sẽ phát sáng.
Để tắt điện, nhấn vào nút đang có đèn sáng (vị trí bị thụt sâu) khi đó nút sẽ được nhả ra (nhô
cao hơn). Đèn báo tích hợp trong nút sẽ tắt.
Hãy xem sơ đồ bố trí các phòng, khu vực làm việc để biết vị trí tương ứng với từng nút điều
khiển trên tủ.

4.3.

Chế độ tự động

Khóa chuyển mạch MODE trên mặt tủ điều khiển ở vị trí AUTO

Trong chế độ tự động, toàn bộ hệ thống điện được giám sát và điều khiển qua hệ thống SMCS
được điều khiển bằng phần mềm.

4.3.1. Hệ thống phần mềm SMCS
Hệ thông phần mềm SMCS được thiết kế làm việc trên môi trường mạng cục bộ có kết nối
Internet. Phần mềm tiếp nhận và xử lý các thông tin từ tủ điều khiển, các bộ điều khiển đóng ngắt điện,
các bộ đo công suất, hệ thống cảm biến, hệ thống điều khiển đa chức năng kết nối giám sát và điều
khiển cửa ra vào (Access Control).
Phần mềm được tổ chức hoạt động theo mô hình khách chủ, phân chia thành hai phân hệ. Phân
hệ cung cấp dịch vụ, giám sát và điều khiển tủ, các thiết bị gọi là Server và phân hệ cung cấp giao diện
cho người dùng vận hành hệ thống gọi là Client.
Phân hệ cung cấp dịch vụ chạy dưới dạng dịch vụ tự động trên máy chủ có kết nối mạng cục bộ
đến tủ điều khiển và các thiết bị, cảm biến.
Phân hệ giao diện người dùng có thể được cài đặt trên các máy tính PC kết nối mạng cục bộ
trong cùng hệ thống, giao tiếp được với phân hệ cung cấp dịch vụ chạy trên máy chủ. Phân hệ này có thể
cài đặt và cùng chạy trên nhiều máy khác nhau trong cùng mạng theo các tài khoản được cung cấp.
Các hướng dẫn vận hành tiếp theo dưới đây được thao tác trên phân hệ giao diện người dùng.
Hình ảnh giao diện có dạng như hình sau:
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4.3.2. Bật tắt các lộ điện
Để bật tắt các lộ điện, người dùng cần kích hoạt tab “Controlling”, giao diện điều khiển có dạng
như sau:

Thanh điều
khiển

Giám sát và điều khiển trực quan
trên sơ đồ
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Giao diện điều khiển chia làm hai vùng chính: vùng thứ nhất ở phía trái cửa sổ làm việc là Thanh
điều khiển. Vùng thứ hai ở bên phải của sổ, có kích thước lớn nhất là vùng giám sát và điều khiển trực
quan theo sơ đồ bố trí các phòng, khu vực làm việc, các cảm biến, bộ điều khiển.
Bật điện:
Sử dụng thanh điều khiển:
Tác động vào nút gạt trên thanh điều khiển để nút thay đổi trạng thái từ hình biểu thị trạng thái
tắt

sang hình biểu thị trạng thái bật
.
Sử dụng giao diện sơ đồ:
Tại giao diện sơ đồ, nhấn chuột vào khung chữ nhật nền vàng có tên của thiết bị/lộ điện cần bật
như Room10 ở hình sau:

Xuất hiện hộp điều khiển tương ứng có dạng:

Tác động nút gạt tương tự như kỹ thuật bật điện trên Thanh điều khiển để bật điện. Biểu tượng
bên cạnh nút điều khiển cho biết trạng thái hiện thời của lộ điện. Biểu tượng có mầu vàng khi lộ điện đã
có điện. Trong ví dụ ở hình trên, lộ điện Phòng 2.12 đang ở trạng thái tắt. Gạch công tác điều khiển sang
vị trí ON sẽ bật điện cho phòng.
Việc bật điện có thể gây nguy hiểm tới con người khi có hoạt động sửa chữa điện tại vị
trí cần bật điện hoặc gây cháy nổ do chập điện. Do vậy cần kiểm tra để đảm bảo không
có nguy cơ chập điện, không có người đang tiếp xúc, đấu nối điện trước khi bật điện.

Tắt điện:
Sử dụng thanh điều khiển:
Tác động vào nút gạt trên thanh điều khiển để nút thay đổi trạng thái từ hình biểu thị trạng thái
bật

sang hình biểu thị trạng thái tắt
Sử dụng giao diện sơ đồ:

.
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Tại giao diện sơ đồ, nhấn chuột vào khung chữ nhật nền vàng có tên của thiết bị/lộ điện cần bật
như Room10 ở hình sau:

Xuất hiện hộp điều khiển tương ứng có dạng:

Tác động nút gạt tương tự như kỹ thuật bật điện trên Thanh điều khiển để bật điện. Như ở ví dụ
này, lộ điện Phòng 2.9 đang có điện. Gạt công tác điều khiển từ vị trí ON (hiện hành) sang vị trí OFF sẽ
tắt điện Phòng 2.9.

Thao tắt điện có thể gây ra các tác động không mong muốn, làm mất điện cấp cho thiết
bị, phòng làm việc,… và gián tiếp là nguy cơ làm mất dữ liệu khi máy tính bị ngắt điện
đột ngột. Cần kiểm tra để đảm bảo việc ngắt điện đó không gây tác hại trước khi thực
hiện.

4.3.3. Điều khiển các thanh PDU
Thanh PDU được lắp trên các tủ Rack để cấp nguồn cho các thiết bị viễn thông, máy chủ… Từng
ổ điện trên thanh PDU có thể được điều khiển bật tắt điện từ xa qua phần mềm.
Để thực hiện việc bật hay tắt điện cho từng ổ điện của một than PDU, người dùng cần kích hoạt
bảng điểu khiển thanh PDU bằng cách click chuột trên biểu tượng tương ứng ở thanh công cụ:

Thanh PDU1

Thanh PDU2

Giao diện điều khiển có dạng như sau:
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Bật ổ điện:
nhấn chuột vào nút gạt tướng ứng với ổ điện muốn bật để chuyển từ trạng thái tắt
sang trạng thái bật
. Sau khi thao tác xong, đợi trong giây lát hệ thống sẽ có phản hồi về.
Việc điều khiển được thực hiện thành công thì hình ảnh đèn báo màu xanh phia trên công tắc gạt sẽ
“sáng” báo trạng thái ổ điện hiện tại là đã bật.
Tắt ổ điện:
nhấn chuột vào nút gạt tướng ứng với ổ điện muốn bật để chuyển từ trạng thái bật
sang trạng thái tắt
. Sau khi thao tác xong, đợi trong giây lát hệ thống sẽ có phản hồi về.
Việc điều khiển được thực hiện thành công thì hình ảnh đèn báo màu xanh phia trên công tắc gạt sẽ
“tối” báo trạng thái ổ điện hiện tại là đã tắt.

Thao tắt điện cho ổ điện nào đó trên thanh PDU có khả năng sẽ kéo theo làm tắt thiết bị
sử dụng nguồn diện được cung cấp từ ổ đó. Do vậy, cần kiểm tra và cân nhắc trước khi
thực hiện thao tác này. Đảm bảo nếu có thiết bị sử dụng ổ điện đó thì thiết bị ấy đã
được tắt đúng cách. Việc ngắt điện nguồn cấp đột ngột có nguy cơ làm hỏng thiết bị
hay mất dữ liệu nếu là máy tính và chưa được tắt đúng cách.
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4.3.4. Giám sát các thông số môi trường
Thông số môi trường được cung cấp bởi các cảm biến được lắp đặt trong các phòng, khu vực
cần giám sát. Số liệu bao gồm nhiệt độ, độ ẩm được báo về máy tính cài đặt phần mềm SMCS (phân hệ
Server) để lưu trữ, cập nhật lên cloud và đưa ra chỉ số giúp người vận hành quan sát hoặc dùng cho điều
khiển.
Các số liệu này có thể quan sát trên giao diện Monitor của phần mềm SMCS phân hệ cho máy
trạm có giao diện như sau (vùng khoanh đỏ):

Ngoài các tham số môi trường được cung cấp từ các cảm biến, hệ thống còn khai thác số liệu về
môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, … được cung cấp miễn phí trên Internet.
Các chỉ số môi trường có thể quan sát trực tiếp trên bàn đồ tại vị trí lắp đặt cảm biến một cách
trực quan trong giao diện “Controlling” như hình sau (phần các khung hình chữ nhật nhỏ, nền vàng):
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Ví dụ thông tin môi trường tại Phòng 2.9:

Nhiệt độ phòng 33.2oC, độ ẩm 57%.

4.3.5. Điều khiển mở, đóng cửa
Để điều khiển mở hay đóng cửa điện từ xa bằng phần mềm, người dùng có thể nhấn chuột vào
biểu tượng Access Control
ở giao diện “Controlling” sau đó nhấn nút gạt trên giao
diện điều khiển xuất hiện liền sau đó. Hình minh họa điều khiển cho Cửa tầng 3:

Trạng thái hiện tại của Cửa tầng 3 là đóng. Nhấn nút “Open” sẽ ra lệnh mở cửa, có tác dụng như
nhấn nút “Exit” của cửa. Cửa sẽ tự động đóng (khóa trở lại) sau thời gian đặt trước. Thông số này được
cài đặt trên cửa và có thể khác nhau giữa các cửa được lắp đặt cụ thể.
Khi cửa đang ở trạng thái mở, biểu tượng điều khiển cũng thay đổi. Cụ thể là tiêu đề sẽ chuyển
mầu đỏ, chữ trên hình ảnh “Access Control” sẽ là “Open” và mầu vàng. Ví dụ:
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Nếu người dùng kích hoạt bảng điều khiển, biểu tượng và các thông báo trên bảng điều khiển
cũng được thay đổi tương ứng, ví dụ:

Thận trọng khi thực hiện chức năng này vì nếu không có thể vô tình mở cửa không chủ
định khiến an ninh không được đảm bảo.

4.3.6. Lập lịch tự động bật, tắt lộ điện theo thời gian
Hệ thống có chức năng tự động bật hoặc tắt lộ điện vời thời gian đặt trước. Tính năng này giúp
tự động hóa quá trình quản lý nguồn điện cấp cho phòng làm việc hay thiết bị sử dụng điện đã ghép nối
trên lộ điện được điều khiển. Để kích hoạt giao diện quản lý lịch bật/tắt thiết bị, hãy nhấn tab
“Planning”, màn hình quản lý có dạng như sau:

1
3

2
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Giao điện quản lý lịch bật tắt thiết bị bao gồm 3 vùng chính:
-

-

-

-

Vùng 1: phần tạo mới hoặc sửa đổi lịch
Vùng 2: danh sách các lịch đã tạo
Vùng 3: Khung nhìn các lịch đã tạo theo cách sắp xếp tương tự tính năng “Calader” thường
thấy trên Windows hoặc một số hệ điều hành, phần mềm ứng dụng khác.
a) Các lệnh tại mới, sửa đổi hoặc xóa lịch
Để tạo lịch mới, hãy nhấn nút “New” ở Vùng 1
o Cập nhật thông tin của lịch
o Nhấn nút “Update” để lưu lại
Để sửa lịch đã có:
o Chọn lịch trên danh sách ở Vùng 2
o Nhấn nút “Edit” ở vùng 1
o Cập nhật thông tin của lịch
o Nhấn nút “Update” để lưu lại
Xóa lịch đã có:
o Chọn lịch trên danh sách ở Vùng 2
o Nhấn nút “Delete” ở vùng 1
b) Cập nhật thông tin một lịch

Giao diện ở Vùng 1 cho biết thông tin chi tiết của một lịch đồng thời là nới để người dùng điều
chỉnh, cập nhật hoặc nhập thông tin mới cho một lịch bật tắt thiết bị.

Lộ điện
được điều
khiển

Thời gian
bắt đầu, kết
thúc của
lịch

Xử lý (bật/tắt)
khi đến/hết
lịch đặt

Tính chất
lặp của lịch

Tên lịch

Mô tả lịch
Tạm thời vô
hiệu hóa lịch
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Sau khi người dùng nhấn nút “New” hoặc nút “Edit” giao diện nhập thông tin lịch sẽ kích hoạt
(cho phép sửa đổi). Khi đó người dùng có thể sửa đổi các mục:
-

Chọn lộ điện được điều khiển trên danh sách
Thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc của lịch
Thiết lập lệnh điều khiển tại thời điểm lịch bắt đầu và thời điểm lịch kết thúc. Lệnh có thể là
bật lộ điện (ON) và tắt lộ điện (OFF).
Tùy chọn lặp lại: lịch có thể chỉ thực hiện duy nhất một lần vào đúng ngày giờ đã đặt hoặc
lặp đi, lặp lại theo một ngày hoặc một số ngày nào đó (tùy cách chọn), hàng tuần,…
Nhập tên cho lịch để dễ phân biệt các lịch với nhau
Thiết lập trạng thái của lịch có kích hoạt hay không. Nếu mục chọn “Disable” được đánh dấu.
Lịch sẽ bị vô hiệu (không kích hoạt). Trong trường hợp đó, lộ điện đã gắn với lịch không bị
tác động của lịch nữa.

Chức năng này có tác dụng bật, tắt các lộ điện một cách tự động do vậy có tẩm ảnh
hưởng và khả năng gây nguy hiểm tương tự như bật tắt trực tiếp lộ điện trên giao
diện.

Thận trọng khi thực hiện chức năng này! Khi lịch đã thiết lập và ở trạng thái hoạt động,
hệ thống sẽ tự động điều khiển việc bật/tắt lộ điện mà không có xác nhận của người
dùng. Điều này có thể dẫn tới việc nguồn điện bị ngắt hoặc đóng mà không có người
giám sát trực tiếp có thể gây nguy hiểm cho người dùng và thiết bị nếu thời điểm bật
tắt đã lựa chọn không phù hợp nhu cầu sử dụng, vận hành hệ thống.

4.3.7. Phân tích dữ liệu trạng thái
Các dữ liệu thu thập được từ các cảm biến môi trường, trạng thái thiết bị từ quá trình vận hành
được lưu trữ lại trên máy chủ. Người dùng có thể thực hiện chức năng phân tích dữ liệu để thấy được
các số liệu như mức tiêu thủ năng lượng theo thời gian, dòng điện/điện áp cao nhất, thấp nhất, các chỉ
số về nhiệt độ, độ ẩm từ đó có thể ra các quyết sách vận hành hệ thống một cách hiệu quả, an toàn hơn.
Thao tác: mở giao diện “Analysis”, chọn khoảng thời gian muốn phân tích, chọn phạm vi cần
phân tích (theo các vùng, khu vực làm việc) rồi nhấn nút “Analysis”. Đợi trong giây lát hệ thống sẽ tiến
hành phân tích và trả về kết quả bao gồm các số liệu thống kê và đồ thị dạng như ở hình sau:
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4.3.8. Lập thống kê, báo cáo
Các bản thống kê báo cáo có thể được tạo ra và in trên giấy để lưu trữ hoặc phục vụ cho các
mục đich khác nhau. Để thực hiện chưc năng này, người dùng cần kích hoạt giao diện “Report”. Tiếp
theo lựa chọn khoảng thời gian và phạm vi lập báo cáo. Cuối cùng nhấn nút “Create report” để hoàn tất
thao tác này. Phần mềm sẽ đọc lại dữ liệu đã thu thập được, phân tích và lập các biểu đồ sau đó kết xuất
trên định dạng báo cáo định sẵn và hiển thị kết quả. Sau khi có kết quả, người dùng có thể chọn cách in
ra máy in bằng việc nhấn chuột vào nút “Print” trên thanh công cụ hoặc kết xuất và lưu trữ lại bằng cách
nhấn nút “Export” trên thanh công cụ. Giao diện sau khi lập xong thống kê, báo cáo có dạng như sau:
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5. Danh sách các thiết bị chính
STT
1

Hình ảnh

Tên và đặc tính kỹ thuật
Tủ điều khiển IoT
- Điều khiển đóng ngắt các lộ điện
- Đo công suất tiêu thụ, phản hồi trạng thái hoạt
động các lộ điện được điều khiển
- Kết nối và cập nhật thông tin trạng thái đồng
thời nhận lệnh điều khiển từ phần mềm ứng
dụng trên máy tính, smart phone (mobile App)
thông qua Gateway
- Tủ lắp tại tầng 2 có số lộ điều khiển và đo tối đa
lên đến 24 lộ (đã đấu nối 18, còn lại phản hồi
trạng thái và dự phòng)
- Tủ lắp tại tầng 2 có số lộ điều khiển và đo tối đa
lên đến 40 lộ (đã đấu nối 36, còn lại phản hồi
trạng thái và dự phòng)
- Tủ được cấp nguồn từ UPS để đảm bảo hoạt
động liên tục ngay cả khi mất điện lưới.
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2

Cảm biến môi trường
- Đo các thông số nhiệt độ, độ ẩm và phát hiện
người di chuyển
- Wifi chuẩn 802.11 b/g/n, PA +25dB
- Nguồn 5V cấp từ điện lưới qua Adapter

3

Bộ điều khiển đa năng
- Đầu vào tiếp điểm khô: 02
- Đầu ra chuyển mạch NO, NC: 04
- Wifi chuẩn 802.11 b/g/n, PA +25dB
- Nguồn 12V cấp từ điện lưới qua Adapter
Thanh nguồn (PDU)
- Số cổng điều khiển: 12
- Wifi chuẩn 802.11 b/g/n, PA +25dB
- Nguồn cấp trực tiếp từ nguồn đầu vào PDU
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