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Máy điều khiển hệ thống điện sạc xung 

KIKUSUI PFX2500 

 
 

 

 

 

Đặc điểm của Máy điều khiển hệ thống điện sạc xung KIKUSUI PFX2500 

- Tiến hành đánh giá vật mẫu thí nghiệm là những loại linh kiện điện tử 

lưu trữ như pin sạc, kết hợp cùng với nguồn điện một chiều và thiết 

bị phụ tải điện tử, để điều khiển và đo sạc xung trong điện áp/dòng 

điện sạc xung của pin sạc một cách chính xác, tính năng cao, dung 

lượng lớn. 

- Phương thức hoạt động dựa vào phần mềm quản lí, hỗ trợ khả năng 

tiến hành thí nghiệp liên tục và đồng bộ máng hằng nhiệt.  

- Có thể thông qua biểu đồ theo thời gian thực để biên tập số liệu dễ 

dàng. 
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Ưu điểm của Máy Máy điều khiển hệ thống điện sạc xung KIKUSUI 

PFX2500 

- Điện áp lớn nhất 600,000V. Dòng lớn nhất: 500,000A (PFX2532: 

200.000A) 

- Có thể sạc xung liên tục (khống chế sạc xung tốc độ cao) (2512/2532). 

- Không chỉ đối với điện áp, máy cũng có thể đo sự tích tụ điện năng 

một cách chính xác. 

- Chức năng sạc xung với 10000 bước. 

- Có thể giám sát nhiệt độ trong quá trình sạc xung. 

- Thực hiện tốc độ lấy mẫu lớn nhất 1ms (2512/2532). 

- Chức năng ngăn chặn hiện tượng sạc quá tải thông qua điện áp, điện 

lượng và nhiệt độ một cách an toàn, không bị tổn thất. 

- Thông qua cảm biến thăm dò vào dao động, đóng đầu vào, để ngăn 

chặn pin bị tổn hại. 

- Hệ thống LAN tiêu chuẩn (2512/2532). 

 

 

 

 

http://www.hapoin.com/


Shanghai Hapoin Enterprise 
 

Address：B-606 SOHO Zhongshan Square No.1065 West Zhongshan Road,Shanghai P.R China 6th 

Floor North SOHO 

TEL: 021-51098500  FAX: 021-33321109  URL: www.hapoin.com  

Thông số của Máy Máy điều khiển hệ thống điện sạc xung KIKUSUI 

PFX2500 

PFX2511  Điện áp lớn nhất: 60.0000V/ dòng lớn nhất: 50.0000A。214.5Wx124（155）

Hx400（440）Dmm/khoảng 7kg 

PFX2512  Điện áp lớn nhất: 60.0000V/ dòng lớn nhất: 50.0000A。214.5Wx124（155）

Hx400（440）Dmm/ khoảng 7kg 

PFX2532  Điện áp lớn nhất: 60.0000V/ dòng lớn nhất: 200.000A。429.5Wx128（145）

Hx550（600）Dmm/ khoảng 17kg 

PFX2121  Đơn vị điều khiển PFX2511   PFX2000  
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