
Hướng Dẫn về Trung Hòa Carbon: 
Bắt Đầu

Các quan tâm về môi trường liên quan đến tự động hóa đang thu hút nhiều chú 

ý hơn khi các quốc gia lớn công bố chính sách trung hòa carbon.

Dưới đây là các sản phẩm và dịch vụ của Oriental Motor có các gợi ý về cách 

bắt đầu những nỗ lực để đạt được trung hòa carbon.



Bắt Đầu với Các Động Cơ Tiết Kiệm Năng Lượng
Giảm Khí Thải CO2 bằng Động Cơ Không Chổi Than
Việc sử dụng động cơ tiết kiệm năng lượng trong vận chuyển, 
khuấy trộn, cuộn và các hình thức điều chỉnh tốc độ khác có thể 
giảm lượng khí thải CO bằng cách giảm mức tiêu thụ điện năng. 
Động cơ không chổi than là động cơ điều khiển tốc độ hiệu suất 
cao, nhỏ với cảm biến trên bo mạch và mạch chuyên dụng (bộ 
truyền động) thực hiện điều khiển phản hồi.
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Mức Tiêu Thụ Điện Hàng Năm (So sánh ở công suất đầu ra 60 W)
Mức Tiêu Thụ 

Điện
(kWh/năm)

CO2

(kg/năm)
Chi Phí Điện 
(JPY/năm)

Động Cơ AC 439,2 228 6.588

Động Cơ Không Chổi Than 273,6 142 4.104

• Được tính toán ở thời gian truyền động là 12 giờ một ngày, 300 ngày vận hành mỗi năm, hệ số 
chuyển đổi khí thải CO2 điện năng là 0,519 kg–CO2/kWh và giá tiện ích điện là 15 JPY/kWh

[Động Cơ Xoay Chiều] Đầu ra 60 W, 200 V một pha, 60 Hz
[Động Cơ Không Chổi Than] Dòng BMU, công suất 60 W

Mức Tiêu Thụ Điện Năng Giảm 165 kWh/năm

Lượng khí thải CO2 Giảm 86 kg/năm, tức 37%

Động cơ không chổi than được tích hợp nam châm vĩnh cửu có 
hiệu quả hơn điều khiển biến tần ba pha (động cơ cảm ứng).

Hiệu Quả Cao

Tác Dụng của Việc Sử Dụng Động Cơ Không Chổi Than

Động cơ không chổi than mỏng và công suất cao. Điều này góp 
phần thu gọn kích thước và giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Ít Sử Dụng Tài Nguyên Thiên Nhiên Hơn

Tìm hiểu thêm về Dòng BLV Loại R mới

50,4 mm

135 mm

3,2 kg

1,2 kg

Động Cơ Xoay 
Chiều 
90 W

Động Cơ Không Chổi Than
120 W

84,6 mm

□
90

□
90

Ngắn hơn 62%

Nhẹ hơn 62%

Tìm hiểu thêm về động cơ không chổi than

https://www.orientalmotor.com.sg/products/sc/bl_blvr_f/
https://www.orientalmotor.com.sg/om/inventory/brushless-dc-motors/Starting%20with%20energy%20saving%20motors.html


Bắt Đầu với Các Tủ Điều Khiển
Giảm Mức Tiêu Thụ Điện Năng với Quạt Thổi 
Hướng Trục Tiêu Thụ Điện Năng Thấp
Các quạt làm mát cung cấp hệ thống thông gió và dòng không khí thích hợp để làm mát các nguồn nhiệt của tủ điều khiển bằng gió 
cưỡng bức. Quạt EC Dòng EMU giảm mức tiêu thụ điện năng nhờ sử dụng động cơ không chổi than tích hợp. Với tuổi thọ dự kiến 
dài 60.000 giờ, dài hơn khoảng 2,2 lần so với sản phẩm thông thường, điều này cũng đồng nghĩa với việc sử dụng ít tài nguyên thiên 
nhiên hơn.

Mức Tiêu Thụ Điện Năng Hàng Năm (So với kích thước 
khung 120 mm)

Mức Tiêu Thụ 
Điện

(kWh/năm)

Lượng khí thải 
CO2

(kg/năm)

Chi Phí Điện
(JPY/năm)

Sản Phẩm Thông Thường 49,9 22,6 968

Series EMU 16,9 7,6 327

• Được tính toán với thời gian truyền động hàng ngày là 16 giờ, 240 ngày hoạt động mỗi năm, hệ số 
chuyển đổi khí thải CO2 điện năng là 0,453 kg–CO2/kWh và giá tiện ích điện là 19,4 JPY/kWh

•So sánh EMU1238 với MU1238A-11B

Mức Tiêu Thụ Điện Năng Hàng Năm (So với kích thước 
khung 120 mm)

Mức Tiêu Thụ 
Điện

(kWh/năm)

Lượng khí thải 
CO2

(kg/năm)

Chi Phí Điện
(JPY/năm)

Quạt làm mát riêng nó 51,8 23,5 1.004

Khi sử dụng bộ điều nhiệt 22,8 10,3 442

• Được tính toán với thời gian truyền động hàng ngày là 16 giờ, 240 ngày hoạt động mỗi năm, hệ số 
chuyển đổi khí thải CO2 điện năng là 0,453 kg–CO2/kWh và giá tiện ích điện là 19,4 JPY/kWh

Mức Tiêu Thụ Điện Năng Giảm 33 kWh/năm

Lượng khí thải CO2 Giảm 15 kg/năm, tức khoảng 66%

Mức Tiêu Thụ Điện Năng Giảm 29 kWh/năm

Lượng khí thải CO2 Giảm 13 kg/năm, tức khoảng 44%

Chỉ Sử Dụng Bộ Điều Nhiệt để Làm Mát Khi Cần Thiết
Bằng cách kết hợp quạt làm mát đã có trong tủ điều khiển với bộ điều nhiệt, việc làm mát trở nên hiệu quả hơn.
Cơ cấu này sẽ dừng quạt làm mát khi vỏ máy đã nguội, giảm mức tiêu thụ điện năng từ quạt.

<Ví dụ về ứng dụng>
•Cài đặt chiết áp (nhiệt độ vận hành của bộ điều nhiệt) 40°C
• Quạt làm mát MU1428S-11 × 1 

(Quạt làm mát dày 140 mm–28 mm)
•Kích thước tủ điều khiển Rộng: 470 × Cao: 470 × Sâu: 160 mm
•Sự sinh nhiệt của nguồn nhiệt 200 W

Quạt EC

Dòng EMU

Bộ điều nhiệt quạt

AM2-XA1

Tác Dụng Của Việc Sử Dụng Dòng EMU

Tác Dụng của Việc Sử Dụng Bộ Điều Nhiệt

Chạm mức nhiệt độ đã cài đặt 
trong tủ điều khiển

Tủ điều khiển 
được làm mát

TẮT liên hệ

Nguồn nhiệtNguồn nhiệt

Đã đừng quạtĐang quay quạt

BẬT liên hệ

Có thể vận hành gián đoạn

Tìm hiểu thêm về 
Dòng EMU

Tìm hiểu thêm
về bộ điều nhiệt

https://www.orientalmotor.com.sg/om/inventory/brushless-dc-motors/Starting%20with%20control%20cabinets.html
https://www.orientalmotor.com.sg/om/inventory/brushless-dc-motors/Starting%20with%20control%20cabinets.html


Các Cân Nhắc Thiết Kế Thiết Bị Mới
Điện Khí Hóa Xi Lanh Khí
Oriental Motor có dòng sản phẩm , đặc trưng bởi Dòng AZ cung cấp các thiết bị truyền động quay & tuyến tính hỗ trợ quá 
trình điện khí hóa và nâng cao hiệu quả của các ứng dụng xi lanh khí. Dòng AZ không chỉ thực hiện điều khiển tốc độ với độ chính xác 
định vị cao mà còn có thể điều khiển mô-men xoắn được tạo ra của động cơ để đáp ứng giá trị mong muốn (hoạt động chuyển động 
đẩy, v.v.).

Dòng AZ Hỗ Trợ Nhiều Loại Cơ Chế và Hoạt Động

Có đầy đủ dòng sản phẩm bộ truyền động tương thích với các mạng tự động hóa nhà máy (factory automation, FA) khác nhau. Bộ 
truyền động tuyến tính & quay với bộ điều khiển dòng AZ trên bo mạch cho phép tiêu chuẩn hóa bộ truyền động điều khiển và giám 
sát tập thể trong thiết bị có các sản phẩm tương thích với mạng.

Kiểm Soát Tiêu Chuẩn Hóa Các Hoạt Động Khác Nhau

Việc sử dụng các chức năng giám sát và thông tin trong những sản phẩm tương thích với mạng làm tăng tỷ lệ vận hành của thiết bị. 
Việc này làm giảm lượng điện lãng phí do thiết bị ngừng hoạt động không mong muốn và cũng giảm tổng mức tiêu thụ điện năng của 
nhà máy.

Tăng Tỷ Lệ Vận Hành và Giám Sát

Ví dụ) Giám sát tải tích lũy
Với Dòng AZ, bộ giám sát tải tích lũy cho phép nắm bắt hệ số tải 
của động cơ theo diện tích và được phát hiện dưới dạng một giá 
trị. Điều này thuận tiện khi cần hiểu rõ những thay đổi dài hạn về 
tải do hư hại theo thời gian hoặc các yếu tố khác.

Ví dụ) Sử dụng màn hình cho hai hoạt động cùng lúc
Xi lanh khí cần một cảm biến để xác định kích thước của tải. 
Dòng EH với Dòng AZ trên bo mạch sử dụng thông tin bộ mã 
hóa của động cơ để đồng thời nhận dạng và xác định kích 
thước.

Xi Lanh Điện Nhỏ 
Gọn

Dòng DR

Hệ Thống Thanh 
Răng và Bánh Răng 
Truyền

Dòng L

Xi Lanh Điện Nhỏ 
Gọn

Dòng DRS2

Thiết Bị Truyền 
Động Quay Rỗng

Dòng DG2

Xi Lanh Điện

Dòng EAC

Bộ Kẹp Điện

Dòng EH

Mô hình vận hành

Đầu ra
CHUYỂN ĐỘNG TẮT

BẬT

Tải tích lũy Giảm
tuổi thọ

Cài đặt thông
tin tải tích lũy

①
ỔN

(Trong khả năng
chịu được)

②
KHÔNG ỔN

(Ngoài khả năng
chịu được)

③
KHÔNG ỔN
(Không tải
được gì)

Tìm hiểu thêm về
thiết bị truyền động

tuyến tính & quay

https://www.orientalmotor.com.sg/products/st/astep_azdcflex_f/


Thiết Bị Nhỏ Gọn và Nhẹ
Oriental Motor có nhiều loại sản phẩm có thể giúp làm cho thiết bị và robot nhỏ hơn và nhẹ hơn.
Thiết bị nhỏ gọn hơn, nhẹ hơn nghĩa là đầu ra động cơ thấp hơn, dẫn đến tiêu thụ điện năng ít hơn.

Đạt Được Thiết Bị Nhỏ Gọn và Nhẹ Với Bộ Truyền Động Mới Nhất

Các sản phẩm tương thích với tự động hóa theo mô-đun là một nhóm sản phẩm có chung khái niệm là nhỏ, nhẹ và chạy bằng pin. 
Chúng tối ưu cho các thiết bị tự hành và cơ sở di động, đồng thời có thể giúp đạt được các dây chuyền tự động hóa linh hoạt và tự 
động hóa di động, vốn đang có nhu cầu ngày càng tăng.

Dòng AZ không chỉ thực hiện điều khiển tốc độ với độ 
chính xác định vị cao mà còn có thể điều khiển mô-men 
xoắn được tạo ra của động cơ đến giá trị mong muốn 
(hoạt động chuyển động đẩy, v.v.). Bộ truyền động mini 
thuộc Dòng AZ có thiết kế nhỏ gọn để cho phép gắn 
không gian chật hẹp và có thể được lắp trực tiếp vào 
thiết bị bằng hai vít.

Các động cơ không chổi than Dòng BLV có khả năng kiểm soát tốc độ 
tuyệt vời. Cả động cơ và bộ truyền động loại R hiện đều nhỏ hơn và nhẹ 
hơn nhiều. Thiết bị này phù hợp với không gian hạn chế trong thiết bị. 
Mức tiêu thụ điện năng cũng có thể được theo dõi.

160 mm

65 mm
75 mm

29 mm

100 mm

45 mm

Sản Phẩm Thông Thường
Dòng BLV 

Dòng BLV
Loại R

Thể tích và khối lượng

giảm 80%

Khối lượng 0,6 kg Khối lượng 0,12 kg

Khoảng 60 g

Một quả trứng vừa phải

56 g

24 mm

53 mm
47 mm

Các Sản Phẩm Tương Thích với Tự Động Hóa Theo Mô-Đun có Các Yếu Tố Cần Thiết để Đạt Được Thiết Bị Tự Động 
Hóa Linh Hoạt
•Tự động vận chuyển các mặt hàng mà không cần sử dụng băng tải cố định.
•Cấu hình dây chuyền sản xuất với thiết bị nhỏ gọn và nhẹ được mô-đun hóa.
•Mở rộng phạm vi chuyển động mà không cần chạy đường dây cung cấp điện xoay chiều.

Các yếu tố cần thiết

Pin Vận Hành/Đầu Vào Một Chiều
Nhẹ & Nhỏ Gọn

Oriental Motor

Các Sản Phẩm Tương Thích Với Tự Động Hóa Theo Mô-Đun 
có thể có giải pháp.

Động Cơ Không Chổi Than

Dòng BLV Loại R
Các Sản Phẩm Tương Thích 
với Tự Động Hóa Theo Mô-Đun

Cảm Biến Tuyệt Đối Không Dùng 
Pin Tích Hợp

Dòng AZ của   
Bộ Truyền Động mini
Sản Phẩm Tương Thích với Tự 
Động Hóa Theo Mô-Đun

Các Sản Phẩm Tương Thích với Tự Động Hóa Theo Mô-Đun

Ví Dụ Sử Dụng
Tìm hiểu thêm về tự 

động hóa di động

https://www.orientalmotor.com.sg/products/sc/bl_blvr_f/


Các Cân Nhắc Sử Dụng Sản Phẩm
Giảm Mức Tiêu Thụ Điện Năng bằng Động Cơ 
Bước Mô-Men Xoắn Cao
Sử dụng hiệu quả động cơ mô-men xoắn cao có thể giảm tiêu thụ điện năng bằng cách cho phép sử dụng động cơ nhỏ hơn hoặc giảm 
năng lượng/dòng điện cần thiết để thực hiện công việc. Sau khi sửa đổi thiết kế từ tính và thiết kế cấu trúc của động cơ bước Dòng 
PKP, việc này tạo ra một lượng mô-men xoắn đáng kể so với các sản phẩm thông thường có cùng kích thước. Ngoài ra, mô-men xoắn 
có thể được tăng lên ở dải tốc độ cao bằng cách sử dụng động cơ dây quấn lưỡng cực sử dụng hiệu quả các cuộn dây đầy đủ của 
động cơ.

So Sánh Đặc Tính Tốc Độ–Mô-Men Xoắn và Lượng Khí Thải CO2

Có thể sử dụng mô-men xoắn cao của Dòng PKP để đạt được dòng điện chạy với cùng mô-men xoắn như một sản phẩm thông 
thường nhằm giảm lượng khí thải CO2.

Ảnh hưởng của việc sử dụng Dòng PKP

Lượng Khí thải CO2 Thấp hơn tới 56%

Nhiệt Độ Tăng Thấp hơn 30˚C

Động Cơ Bước

Dòng PKP (2 pha/5 pha)

Bộ Truyền Động Lưỡng Cực cho Động Cơ Bước 2 Pha 
Bộ Truyền Động cho Động Cơ Bước 5 Pha

Dòng CVD

Cũng có những bộ truyền động có thể tối đa hóa hiệu suất 
của Dòng PKP.
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Sản Phẩm Thông Thường PKP264

•So sánh PK264D28A với PKP264D28A2

So Sánh Sự Gia Tăng Nhiệt Độ Động Cơ
Có thể ngăn chặn sự tăng nhiệt độ trong động cơ bằng cách giảm dòng điện chạy trong Dòng PKP. Điều này làm tăng tuổi thọ của 
động cơ.
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Dòng Điện Đầu Vào Bộ Truyền Động

Mô-Men Xoắn Kéo Ra

fs 

Tốc độ 0,1 kHz (30 vòng/phút)
Mô-men Xoắn Tải Không tải

Thời gian vận hành
24 giờ một ngày, 365 ngày 

một năm
Các điều kiện vận 

hành
50% vận hành, 50% chờ

Điện Áp Nguồn Điện 24 VDC
Hệ Số CO2 0,519 kg–CO2/kWh

Nhiệt Độ Bão Hòa Tăng
[°C]

Sản Phẩm Thông Thường 64,6

PKP264D28A2 34,2

Sản Phẩm Thông Thường
Dòng điện đang chạy: 2,8 A/pha

PKP264D28A2
Dòng điện đang chạy: 1,82 A/pha

Thấp hơn
56%

Thấp hơn
30°C

Tìm hiểu thêm về 
Dòng PKP

Tìm hiểu thêm về lý do 
dùng mô-men xoắn cao

Tìm hiểu thêm về 
Dòng CVD

https://www.orientalmotor.com.sg/products/st/cvk_f/
https://www.orientalmotor.com.sg/om/technical/stepper-motors/2-phase-vs-5-phase-stepper-motors.html
https://www.orientalmotor.com.sg/products/st/cvk_f/


Chọn Sản Phẩm Tối Ưu
Chọn động cơ tốt nhất khi hướng đến mục tiêu 
trung hòa carbon bằng cách sử dụng Dịch Vụ Lựa 
Chọn và Định Cỡ của Oriental Motor
Sử dụng động cơ vượt thông số kỹ thuật có thể tiêu tốn nhiều điện năng hơn mức cần thiết. Oriental Motor cung cấp các dịch vụ lựa 
chọn và định cỡ khác nhau có thể cắt giảm thời gian và sức lao động cần thiết để chọn động cơ phù hợp.

Có một Công Cụ Lựa Chọn Động Cơ trên trang web của Oriental Motor để chọn động cơ tốt nhất từ dòng sản phẩm mới nhất.

Nhân viên chuyên gia của chúng tôi có thể thay mặt khách hàng đưa ra sự lựa chọn. Họ sẽ trả lời trong ít nhất hai giờ. (Trong giờ làm 
việc của công ty)
Vui lòng gửi yêu cầu qua trang web hoặc qua fax.

Giờ làm việc: 9:00 sáng∼5:00 chiều (trừ cuối tuần và ngày lễ)

Tham khảo ý kiến   của nhân viên để giúp đưa ra lựa chọn phù hợp khi không chắc chắn.
Các thiết bị ngoại vi cần thiết cũng sẽ được giới thiệu và giải thích.
Hình minh họa, dữ liệu CAD và bản vẽ thiết bị cũng được hỗ trợ, do đó, những yêu cầu có thể được thực hiện 
ngay cả khi các cơ chế phức tạp.

Công Cụ Lựa Chọn Động Cơ

Hỏi các Chuyên Gia của chúng tôi

Chọn Động Cơ Tối Ưu từ Nhiều 
Loại Sản Phẩm

Các Kết Quả Lựa Chọn có thể 
Được Lưu và Chỉnh Sửa trong 
Công Cụ

Truy Cập Ngay Phần Thông Tin 
Sản Phẩm từ Kết Quả Lựa Chọn
Di chuyển đến các trang sản phẩm từ kết quả lựa chọn để kiểm tra thông số kỹ thuật và kích 
thước. Cửa hàng trực tuyến cũng cung cấp hỗ trợ ước tính và mua hàng.

Các kết quả lựa chọn có thể được giữ lại trong công cụ. Chúng cũng có thể được lưu một 
phần, mang lại sự yên tâm.
●Cửa hàng trực tuyến cũng cung cấp hỗ trợ ước tính và mua hàng.

●Động Cơ Xoay Chiều Tiêu Chuẩn
●Động Cơ Không Chổi Than
●Động Cơ Trợ Lực

●Động Cơ Điều Khiển Tốc Độ Xoay Chiều
●Động Cơ Bước/
●Thiết Bị Truyền Động Quay Rỗng

Sản Phẩm 
Mục Tiêu

Chỉ ba Bước để Đưa Ra Sự Lựa Chọn! Mua Hàng Cũng Dễ Dàng và Nhanh Chóng.

Chọn Cơ Chế

Chọn Sản Phẩm

Đầu Ra và Sử Dụng Kết Quả Lựa Chọn

Nhập Các Điều Kiện Cơ Chế và Điều Kiện Vận Hành

Chọn từ bảy loại cơ chế. Cũng có thể tính toán thủ công bằng cách nhập mô-men xoắn tải và quán tính.

Điều kiện của 
cơ chế
Nhập các điều kiện cần 
thiết cho mỗi cơ chế, 
chẳng hạn như kích 
thước và khối lượng.

Bảng So Sánh 
chức năng của 
dòng
Các sản phẩm có thể 
được so sánh theo loại 
hoặc tính năng. Chọn 
nhiều sản phẩm trước khi 
thực hiện lựa chọn cuối 
cùng.

Xác nhận chi tiết sản phẩm từ kết quả lựa chọn. Ước tính và mua hàng cũng có thể được thực hiện thông qua cửa hàng trực 
tuyến.

Kiểm tra thông tin sản phẩm, nhận ước tính và mua hàng

Có thể in ra các mô hình sản phẩm và công thức tính toán tạm thời từ các 
kết quả lựa chọn.

Các điều kiện 
vận hành
Nhập các điều kiện cần 
thiết để vận hành, chẳng 
hạn như tốc độ di 
chuyển, thời gian tăng 
tốc và lượng hành trình.

Danh sách các 
kết quả lựa 
chọn
Cuối cùng, khi hệ số an 
toàn đã được thiết lập, 
danh sách các kết quả 
lựa chọn sẽ được hiển 
thị.

Vít Băng chuyền Bảng chỉ mục Thanh răng và bánh 
răng chuyền

Cấp liệu cuộn Cánh tay Giá quay

BƯỚC1

BƯỚC2

BƯỚC3

MỤC TIÊU

Hỏi các Chuyên
Gia của chúng tôi

Chọn động cơ bằng Công Cụ Lựa Chọn Động Cơ

https://sizing.orientalmotor.co.jp/top?siteCd=sg&lang=en
https://www.orientalmotor.com.sg/service/softwaredl/sizing_m/


Các Sản Phẩm Được Giới Thiệu

Động Cơ Không Chổi Than

Dòng BMU
Động cơ không chổi than và bộ điều 
khiển nhỏ gọn, công suất cao, hiệu quả 
cao được trang bị bảng hiển thị kỹ thuật 
số và nút xoay cài đặt để vận hành đơn 
giản. Dễ dàng đấu dây bằng cách kết nối 
động cơ và bộ truyền động.
•Đầu ra 30∼400 W

Các quạt EC

Dòng EMU
Giảm tiêu thụ điện năng thông qua việc 
sử dụng động cơ không chổi than tích 
hợp. Với việc hỗ trợ dải điện áp rộng, 
quạt có thể sử dụng một pha  
100-240 VAC (50/60 Hz).
•Kích thước khung 92 mm, 120 mm

Xi Lanh Điện Nhỏ Gọn

Dòng DR
Các xi lanh điện nhỏ gọn với kích thước 
khung là 20 mm hoặc 28 mm này có tích 
hợp  và vít me bi để đạt được 
chuyển động tuyến tính.

Động cơ bước

Dòng PKP
Có nhiều kích thước khung cho Dòng 
PKP, từ 20 mm đến 85 mm. Chọn động 
cơ đáp ứng tốt nhất các thông số kỹ thuật 
thiết kế.

Cảm Biến Tuyệt Đối Không Dùng 
Pin Tích Hợp

AZ Dòng AZ của  
Bộ Truyền Động mini

Với giao thức giao tiếp RS-485, bộ truyền 
động mini Dòng AZ nhỏ hơn và nhẹ hơn 
so với các bộ truyền động kiểu hộp truyền 
thống. Bộ truyền động mini cũng có thể 
được vận hành bằng pin và truyền động 
toàn bộ dây chuyền động cơ Dòng AZ và 
các thiết bị truyền động quay hoặc tuyến 
tính của chúng tôi. 
•Loại đầu vào: 24∼48 VDC

Sản Phẩm Tương Thích Với Tự 
Động Hóa Theo Mô-Đun

Động Cơ Không Chổi Than

Dòng BLV Loại R

Có khả năng vận hành tốc độ thấp từ 1 
vòng/phút, cung cấp chuyển động mượt 
mà, cả động cơ và bộ truyền động giờ 
đây đều nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều. Điều 
này góp phần thúc đẩy sự phát triển 
của các thiết bị chạy bằng pin nhỏ gọn 
hơn. Tương thích với giao thức giao tiếp 
Modbus RTU & CANopen.
•Đầu Ra: 100 W, 200 W
•Loại đầu vào: 24∼48 VDC

Sản Phẩm Tương Thích Với Tự Động 
Hóa Theo Mô-Đun



ORIENTAL MOTOR ASIA PACIFIC PTE. LTD.

2 Kakit Bukit Ave 1 #05-06
Singapore 417938
TEL: +65-6745-7344  FAX: +65-6745-9405
http://www.orientalmotor.com.sg/

ORIENTAL MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

63 Athenee Tower, 6th Floor Unit 603, Wireless Rd,
Headquarters & Bangkok Office

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
TEL: +66-2-251-1871 FAX: +66-2-251-1872

 

ORIENTAL MOTOR (INDIA) PVT. LTD.

No.810, 8th Floor, Prestige Meridian-1 No.29, 
M.G.Road, Bangalore, 560001, India
TEL: +91-80-41125586 FAX: +91-80-41125588
http://www.orientalmotor.co.in/

http://www.orientalmotor.com.th/

ORIENTAL MOTOR (MALAYSIA) SDN. BHD.

No.1 Medan Syed Putra Utara 59200

Headquarters & Kuala Lumpur Office

Penang Office

A-13-1, North Point Offices, Mid Valley City,

Kuala Lumpur, Malaysia
TEL: +60-3-22875778  FAX: +60-3-22875528

1-4-14 Krystal Point II, Lebuh Bukit Kecil 6, Bayan Lepas, 
11900 Penang, Malaysia
TEL: +60-4-6423788       FAX: +60-4-6425788

http://www.orientalmotor.com.my

http://www.orientalmotor.com.my

Oriental Motor Sales Offices

Distributor Vietnam

DAI PHU CAT TRADING SERVICE CO., LTD

Floor 12, Hai Au Building, 39B Truong Son Street, 
Ward 4, Tan Binh District
TEL: +84 8 39771936   FAX: +84 8 3977 1935
info@dpcvietnam.com
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