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Thanh dẫn Schneider luôn là
sự lựa chọn hàng đầu
của khách hàng

Thanh dẫn của Schneider đang trên hành
trình vòng quanh thế giới lần thứ 2 

Chứng nhận full type test của KEMA cho mỗi sản phẩm và mỗi định mức
ghi trên thanh dẫn.

Phối hợp hoàn chỉnh với
hệ thống Schneider Electric

Hơn 50,000km hệ thống thanh dẫn của Scheider đã được
bán ra trên khắp thế giới.

Nhà máy Square D tại bang Ohio U.S.A, chứng nhận ISO 9001
và ISO 14001.

Schneider Busway (Guangzhou) Ltd. được chứng nhận của
hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lí
môi trường ISO 14001 và hệ thống quản lí sức khỏe và an toàn
nghề nghiệp OHSAS 18001.

Nhà máy Dijon thành lập năm 1972, sản xuất hệ thống thanh dẫn Canalis,
chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001.

Canlis Factory, Dijon, France

Các nhà máy sản xuất thanh dẫn Schneider. 

Hơn 50 năm kinh nghiệm, với hàng trăm ngàn lắp đặt đang hoạt động trên
khắp thế giới.

Thanh dẫn là một trong các sản phẩm của Schneider Electric được thiết kế để 
cùng hoạt động tương thích. Khái niệm này bao hàm cho cả phân phối điện trung 
thế và hạ thế. Giúp tối ưu hóa trong lắp đặt và nâng cao chất lượng hệ thống điện 
nhờ tương thích cơ, điện và truyền thông.
Với dãy sản phẩm mới, những giải pháp phân phối hoàn chỉnh sẽ được kiểm tra 
theo các tiêu chuẩn. Dãy sản phẩm này thích hợp hoàn hảo đối với các ứng dụng 
truyền thống (nhà máy, kho hàng,…) và đối với việc phân phối điện từ các trạm 
biến thế đến tất cả các loại tải trong văn phòng, trung tâm thương mại, phòng thí 
nghiệm…

Hệ thống thanh dẫn I-LINE lần đầu tiên được giới thiệu bởi Square D vào năm 
1961 tại nhà máy sản xuất tại Oxford bang Ohio U.S.A. Là một trong các nhãn hiệu 
chính của Schneider Electric, Square D được công nhận trên toàn cầu với nhiều 
ứng dụng khác nhau của hệ thống thanh dẫn.

Nhà máy sản xuất thanh dẫn Schneider Guangzhou được thành lập bởi Square D, 
USA năm 1997, và bây giờ nó là một nhà sản xuất hệ thống thanh dẫn chuyên 
nghiệp, sản phẩm bao gồm cả thanh dẫn I-LINE II và một số dòng Canalis, chủ yếu 
cung cấp cho thị trường Châu Á Thái Bình Dương và thị trường Trung Đông.



4

G
iớ

i t
hi

ệu Các hệ thống phân phối Schneider Electric đưa ra những hệ thống phân phối khác nhau thích hợp với các
nhu cầu vận hành khác nhau.

Phân phối tập trung

■ Cho tất cả các vận hành liên tục:
□ Nhà máy xi-măng,
□ Dầu khí,
□ Sản phẩm hóa dầu,
□ Thép,
□ Giấy,...
■ Phân phối tập trung cho phép:
□ Tính liên tục trong hoạt động,
□ Kết hợp phân phối điện với mạng điện điều khiển và giám sát,
□ Giám sát,...

Giải pháp của Schneider Electric:
■ Các tủ điện Prisma Plus và Okken

Phân phối dạng trục

■ Cho các ngành công nghiệp trong sản xuất:
□ Cơ khí,
□ Dệt,
□ Đúc
□ Điện tử,
□ Dược phẩm,
□ Gia súc…

■ Phân phối dạng trục cho phép:
□ Thiết kế lắp đặt không cần bố trí chi tiết,
□ Có thể nâng cấp mà không cần ngừng sản xuất,
□ Lắp đặt nhanh chóng giúp xây dựng hệ thống và vận hành sớm hơn,
□ Sự tiết kiệm phụ thuộc vào số lượng tải.

Giải pháp của Schneider Electric:
■  Tủ điện Prisma Plus,
■  Hệ thống thanh dẫn của Schneider.

Phân phối kết hợp

Dùng trong các ứng dụng cần kết hợp những ưu điểm phân phối tập trung
và phân phối dạng trục
■ Các công trình thương mại và dịch vụ:
□ Văn phòng,
□ Kho bãi,
□ Bệnh viện,
□ Các trung tâm triển lãm,…
■ Các cơ sở hạ tầng:
□ Sân bay,
□ Viễn thông,
□ Trung tâm dữ liệu internet,
□ Đường hầm,…
■ Các nhà máy công nghiệp:
□ Dược phẩm,
□ Chế biến thực phẩm

Giải pháp của Schneider Electric:
■ Các tủ điện Prisma Plus và Okken,
■  Hệ thống thanh dẫn của Scheider.

Thanh dẫn Schneider luôn là
sự lựa chọn hàng đầu
của khách hàng
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Khái niệm về
phân phối dạng trục
của thanh dẫn Schneider

Điện năng luôn có tại mọi điểm trong toàn hệ thống thanh dẫn

Những đặc trưng của hệ thống Schneider Electric

Tính cạnh tranh trong lắp đặt
Đơn giản, có khả năng nâng cấp, an toàn và liên tục trong cung cấp điện và dịch vụ

Tiết kiệm bắt đầu từ việc lắp đặt

Có khả năng nâng cấp trong khi vận hành
Trong phân phối dạng trục, những yêu cầu mở rộng hoạt động và chi phí
được tổng hợp ngay từ lúc bắt đầu:
■ Thêm vào đó, di chuyển hoặc thay thế các thiết bị phải được thực hiện nhanh chóng,
không cần ngắt nguồn cung cấp năng lượng hay dừng hệ thống.
■ Khi đó, chi phí cho các thay đổi trên được giảm đáng kể do:
□ Tải gần vị trí nguồn cung cấp,
□ Vị trí các điểm nối rẽ luôn sẵn sàng,
□ Các bộ nối rẽ có thể sử dụng lại hoặc thêm mới nhanh chóng cho các tải
khi cần di chuyển hoặc thay thế.

Khả năng tái sử dụng trong trường hợp có thay đổi lớn
Khi có những điều chỉnh chính trong lắp đặt, những hệ thống thanh dẫn hiện tại
có thể dễ dàng tháo lắp và tái sử dụng.

Thanh dẫn Schneider

Thanh dẫn Schneider luôn là
sự lựa chọn hàng đầu
của khách hàng

Sự phối hợp trong toàn hệ thống Schneider Electric cung cấp sự an toàn tối đa cho 
cuộc sống và tài sản, cung cấp điện liên tục, có khả năng nâng cấp và dễ dàng lắp 
đặt.

Những đặc tính của sản phẩm được tính toán và kiểm tra trong phòng thí nghiệm 
của công ty và được công nhận bởi các phòng thí nghiệm quốc tế độc lập.

Nhờ các điểm nối rẽ (plug-in points), hệ thống thanh dẫn của Scheider giúp giảm chi 
phí lắp đặt.
Chi phí thấp khi lắp thêm mạch điện mới, tiết kiệm càng tăng khi số lượng tải càng 
tăng, kết quả tự nhiên của sự phát triển kinh doanh.

Chi phí vật liệu/lao động

Đấu dây thông thường
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Thanh dẫn Schneider, 
hoàn toàn hòa hợp
với môi trường

An toàn cho cuộc sống
và tài sản

Với hệ thống thanh dẫn của Schneider,
không có khí độc hại trong trường hợp hỏa hoạn
Hệ thống thanh dẫn chứa một lượng rất ít chất dễ cháy. Trong chế tạo sử dụng
rất ít vật liệu dễ cháy và hoàn toàn không chứa halogen.
Trong trường hợp có hỏa hoạn xảy ra, hệ thống thanh dẫn không gây ra bất kỳ loại khí
hoặc khói độc
Hệ thống thanh dẫn giúp ngăn chặn sự cháy lan truyền giữa các tầng, các bức tường…

Các ứng dụng nhạy cảm với halogen
■ Các công trình công cộng (cơ sở hạ tầng, bệnh viện, trường học,…),
■ Những công trình với khả năng thoát hiểm khó (nhà cao tầng, tàu thuyền,…)
và các tòa công cộng,
■ Những công nghệ nhạy (sản xuất các linh kiện điện tử,…).

Hệ thống thanh dẫn của Schneider không chứa PVC
Khi PVC cháy, chúng sinh ra một lượng lớn khói có khả năng gây nguy hiểm
nghiêm trọng.
■ Giảm khả năng quan sát:
□ Gây hoảng loạn,
□ Làm phức tạp cho việc công việc giải cứu,
■ Gây khói độc:
□ Khí hidro clorua (độc tính cao),
□ Carbon monoxide (gây ngạt thở).

Hệ thống thanh dẫn của Schneider giảm những nguy hiểm
do trường điện từ

Ví dụ:
Hậu quả khi cháy văn phòng rộng 100m2,
phân phối điện bằng dây cáp.
200kg cáp (khoảng 20kg PVC) sinh ra:
■ 4400 m3  khói,
■ 7.5 m3 axit clo-hidric,
■ 3.7 kg  thép bị an mòn.

Sức khỏe
Theo WHO (tổ chức y tế thế giới), làm việc trong từ trường có cường độ khoảng 0.2 
micro-Teslas có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và có khả năng gây ung thư nếu 
làm việc trong thời gian dài. Một số quốc gia đã có những tiêu chuẩn qui định các 
giới hạn trường điện từ.
Tất cả các dây dẫn điện đều sinh ra từ trường đối xứng xung quanh chúng. Thiết kế 
hệ thống thanh dẫn của Scheider làm khít lại khoảng cách các thanh dẫn trong vỏ 
bọc bằng kim loại có thể giảm bớt các bức xạ của trường điện từ.
Đặc tính trường điện từ của hệ thống thanh dẫn của Scheider hoàn toàn xác định 
và đo lường cho thấy kết quả ở mức thấp hơn mức nguy hiểm.
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Thanh dẫn Schneider,
hoàn toàn hòa hợp
với môi trường

Môi trường Hệ thống thanh dẫn của Schneider có thể tái chế hoàn toàn
■ Hệ thống thanh dẫn của Schneider có thể tái sử dụng.
Hệ thống thanh dẫn của Scheider được thiết kế cho các dịch vụ dài hạn và
có thể dễ dàng tháo gỡ, lau chùi và tái sử dụng.
■ Tất cả các vật liệu làm bao bì đều có thể tái chế (bìa cartong hoặc các tấm
polyethylence có khả năng tái chế).
■ Tất cả các sản phẩm thanh dẫn Schneider được thiết kế an toàn khi tái chế.
Trong khi PVC đòi hỏi phải dùng vôi để trung hòa axit clohidric và còn sinh ra dioxin,
một chất cực độc.

Schneider thanh dẫn giúp bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên
Sự cạn kiệt nguồn nguyên liệu (đồng, nhựa dẻo,…) là vấn đề công ty đang quan tâm. 
Vì lí do đó, công ty tối ưu hóa sử dụng các nguồn nguyên liệu trong chế tạo thanh dẫn:

■ Giảm các chất liệu nguy hiểm và gây ô nhiễm. 
■ Giảm khối lượng chất liệu cách điện,
■ Giảm việc sử dụng các chất dẻo để cải tiến các đặc tính cháy: ít năng lượng
phát ra khi cháy, theo cách đó có thể giới hạn sự lan truyền và dễ dàng dập tắt
đám cháy (do nhiệt lượng tỏa ra ít).

Ví dụ:
1kg PVC sinh ra 1kg rác thải.

Sự bảo tồn các nguồn
tài nguyên thiên nhiên

Hệ thống thanh dẫn Schneider giảm tổn thất trên đường truyền
khoảng 20%.
Hệ thống thanh dẫn Schneider giảm 4 lần lượng chất dẻo sử dụng.

Ví dụ:
34m thanh dẫn Schneider 250A được lắp 7 bộ tải 25A.

Chi phí lắp đặt điện phụ thuộc vào các chi phí: chi phí đầu tư ban đầu cho các thiết bị 
và việc lắp đặt chúng, chi phí bảo trì và chi phí do tổn thất năng lượng trong quá trình 
hoạt động.
Khái niệm phân phối dạng trục là cách kết hợp tất cả các mạch điện thành một, như vậy 
sẽ giảm tới mức tối đa chiều dài mặt cắt ngang và khối lượng của các vật liệu cách điện.

Loại phân phối
Dạng trục

Dạng tập trung

vật liệu cách điện tiêu thụ

hệ số đa dạng

hệ số đa dạng
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ứng dụng
1. Đấu nối máy biến áp/ tủ điện
2. Phân phối hàng ngang, từ trạm phân phối tới những tải trong xưởng
3. Phân phối thẳng đứng, từ trạm phân phối tới các tải trong các tầng.
4. Các ứng dụng chiếu sáng, trong bãi đậu xe, siêu thị, trung tâm triển lãm, metro,…

1
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Thanh dẫn Schneider,
đáp ứng mọi yêu cầu trong
truyền dẫn và phân phối điện
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Ứng dụng trong chiếu sáng

Phân phối theo hàng ngang.

Phân phối thẳng đứng

Đấu nối  máy biến áp/ tủ điện
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Thanh dẫn Schneider,
đáp ứng mọi yêu cầu trong
truyền dẫn và phân phối điện
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Thanh dẫn Schneider,
ưu điểm vượt trội

■ Kích thước nén của thanh dẫn Schneider có nghĩa là nó chiếm một khoảng
không gian rất nhỏ trong mỗi công trình:

□ Sử dụng rising main sẽ chiếm rất ít không gian,
□ Sử dụng để phân phối theo hàng ngang sẽ dễ dàng thích ứng với các cấu trúc
của công trình (sàn nâng, trần treo, hệ thống thông hơi,...)

■ Các chuyển hướng đã được thiết kế để tối ưu hoá khoảng không gian chiếm dụng,
trái ngược với trường hợp tương tự sử dụng cáp, cần một bán kính uốn cong lớn.

■ Bộ nối rẽ, hoàn chỉnh với các thiết bị bảo vệ, được lắp dọc theo suốt chiều dài
của hệ thống thanh dẫn sẽ giảm bớt diện tích sàn bị chiếm dụng bởi các tủ phân
phối điện.

Giải pháp nén

Một hệ thống đơn giản
và kinh tế

■  Thiết kế dễ dàng thực hiện do không đòi hỏi những bố trí chi tiết của tải. Sự lựa 
chọn các thiết bị có thể được xác định trước và tối ưu hóa.

■  Lắp đặt hệ thống thanh dẫn chỉ cần 2 hoặc 3 người làm việc trong cùng một 
khoảng thời gian tương ứng với việc lắp đặt dây cáp. Thời gian lắp đặt vì thế được 
tiết kiệm hơn.

■  Đấu nối với các trạm MV/LV được thực hiện bằng cách sử dụng các mối nối thích 
hợp. Những bộ nối rẽ có thể chuẩn bị sẵn trong phân xưởng, từ đó giảm thời gian 
làm việc tại công trường. Bộ nối rẽ được đấu nối với hệ thống thanh dẫn bằng thao 
tác cắm đơn giản. Đối với những định mức lớn hơn 500A sẽ được bắt bulông.

■  Sự lắp đặt hệ thống thanh dẫn có thể thực hiện trong quá trình xây dựng, từ đó tối 
ưu hóa trong công việc tại công trường và cho phép biết trước được những sự việc 
không mong muốn.

■  Cũng cần lưu ý rằng hệ thống thanh dẫn là một giải pháp kiểm tra nhà máy, nghĩa 
là thời gian cần cho việc kiểm tra các mối nối được giảm bớt (kiểm tra bằng mắt 
thường độ siết chặt)
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■ Thanh dẫn và các bộ nối rẽ được thiết kế bảo đảm an toàn cho người sử dụng
và thiết bị
□ Giải pháp tiếp xúc bằng đồng được mạ bạc toàn bộ.
□ Những mối nối được siết chặt bằng bu lông với lực siết được đảm bảo bằng
   đai ốc lực.
□ Hệ thống tránh lắp sai nhằm tránh lỗi lắp ráp.

Vỏ kim loại và cấp độ bảo vệ cao bảo vệ thanh dẫn trước những xâm hại bên ngoài
(ăn mòn, mòn lõi,…).

Hoạt động liên tục

Thích nghi với địa chấn

Chất lượng của các tiếp xúc điện bảo đảm hoạt động liên tục không cần bảo trì

Nhiều loại bộ nối rẽ

Thanh dẫn Schneider,
ưu điểm vượt trội

Tất cả các bộ nối rẽ I-LINE đều tương thích với hệ thống thanh dẫn I-LINE II,
không quan tâm bộ nối rẽ có hay không các MCCB hay cầu chì.

■ Bộ nối rẽ với MCCB của Merlin Gerlin, dòng định mức 15A-1000A

■ Bộ nối rẽ với MCCB của Square D, dòng định mức 15A-1600A

■ Bộ nối rẽ với cầu chì, dòng định mức 30A-1600A

■ Sự tăng nhiệt độ và khả năng chịu đựng khi xảy ra ngắn mạch của thanh dẫn 
đã được biết trước và không phụ thuộc vào sự lắp đặt. Phối hợp trong hệ 
thống của Schneider electric có thể điều khiển toàn bộ mạng lưới điện.

■ Tiêu chuẩn IEC 60 364 chương 5.523.6 qui định rằng hơn 4 dây cáp song 
song thì nên dùng thanh dẫn. Nhiều dây cáp song song dẫn tới phân phối điện 
không đồng đều và gây ra những nguy hiểm khi nhiệt độ tăng thất thường.

Thanh dẫn I-LINE II và Canalis được chứng nhận chịu được địa chấn khu vực 4, 
và được chứng minh bởi những cuộc kiểm tra về cơ khí và động lực tại EERTC 
(trung tâm nghiên cứu động đất) ở Trung Quốc, cũng như được kiểm tra đặc tính 
điện bởi CEST theo hệ thống IECEE CB.
Đối với những dự án được xây dựng trong điều kiện có địa chấn, liên hệ với các 
văn phòng Schneider gần nhất để cung cấp thêm thông tin về giá treo thanh dẫn.

Trong khi lắp đặt điện, thanh dẫn cung cấp khả năng đọc mạng điện tức thời từ đó 
có thể xác định nhanh chóng các vùng thích hợp.
Bộ nối rẽ (<40A) có thể cắm vào và tháo ra mà không cần tắt nguồn điện, hệ thống 
vẫn hoạt động liên tục.
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Những dự án chính
Petronas Towers (Malaysia)
Hong Kong International Financial Center (Hong 
Kong)
Shanghai Jin Mao Building (China)
Emirates Palace (UAE)
Grand Indonesia Building (Indonesia)
Dubai International Finance Center (UAE)
Al Shira'a Tower (Kuwait)
Beverly Hill Tower (Qatar)
Al Safwa Tower (Saudi Arabia)
Robinson Cybergate Center Tower (Philippines)
Mita Koyamacho High-rise Apartment (Japan)
International Commerce Centre (Hongkong)
Congresss Conference Building (Egypt)
......

Những dự án chính
Carrefour supermarket(World wide)
Guangzhou International Exhibition 
Centre(China)
Convention & Exhibition Centre(Hong Kong)
Asia World Expo(Hong Kong)
Central World Mall(Thailand)
Siam paragon (Thailand)
Abu Dhabi National Exhibition Center( UAE)
Mall of Arabia (Saudi Arabia)
Melbourne Convention Centre (Australia)
Mall of the Emirates (UAE)
National Convention Centre (Vietnam)
Queensgate shopping Mall (New Zealand)
National Olympic Stadium (Guangzhou, China)
Panda Distribution Facility (Saudi Arbia)
Las Vegas Sands (Macau)
......
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Thanh dẫn Schneider,
khách hàng khắp nơi tin dùng

Những điểm mạnh

■ Ngăn lửa,

■ Không chứa halogen,

■ Kích thước nhỏ,

■ Hoạt động liên tục.

Tòa nhà văn phòng
và khách sạn

Những điểm mạnh

■ Không chứa halogen,

■ Phân phối và đo lường,

■ Có khả năng mở rộng,

■ Chịu được vòi phun,

Trung tâm mua sắm
và triển lãm
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Những dự án chính:
General Motors (World wide)
Hitachi Semiconductor manufacturing 
(China)
Chartered Semiconductor manufacturing 
(Singapore)
Maruti Suzuki (India)
Jabil Plant (India)
Nikon Factory (Thailand)
Intel Plant (Malaysia)
Infineon Plant (Malaysia)
Bosch (Korea)
Seagate Factory (Singapore)
ST Microelectronics (Singapore)
Ansell Lanka (PVT) Limited (Sri Lanka)......

Những dự án chính:
Bank of China Tower (Hongkong)
China Construction Bank (China)
Citibank Hongkong (Hong Kong)
Maybank (Malaysia)
Commercial Bank (Qatar)
Saudi Telecom Company (Saudi 
Arabia)
Bharti data Centre (India)
HSBC Bank HQ (Babrain)......
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Thanh dẫn Schneider,
khách hàng khắp nơi tin dùng

Những điểm mạnh

■ Hoạt động liên tục,

■ Có thể mở rộng,

■ Độ sụt áp thấp,

■ Có thể đọc được
các thông số điện.

Các công trình công nghiệp

Những điểm mạnh

■ Hoạt động liên tục, 

■ Mật độ bộ nối rẽ cao,

■ Có khả năng mở rộng,

■ Mạng dạng nén và có thể
đọc được các thông số điện

Trung tâm dữ liệu
và ngân hàng
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Những dự án chính
Three Gorges Power 
Station(China)
Wind Farm(China)
ExxonMobil Chemical 
plant(Malaysia)
Hysco Steel(India)
Shell Chemical plant (Malaysia)
Petro Rabigh(Saudi Arabia) ......

Những dự án chính
Beijing Capital New International 
Airport(China)
Suvarnabhumi Airport (Thailand)
Tan Son Nhat Airport(Vietnam)
India Ahmedabad Airport(Inida)
Cairo Airport(Egypt)
Dubai Airport(UAE)
Jebel Ail Airport(UAE)......

Thanh dẫn Schneider,
khách hàng khắp nơi tin dùng

Những điểm mạnh

■ Hoạt động liên tục,

■ Có khả năng mở rộng,

■ Độ sụt áp thấp,

■ Có khả năng đọc được
các thông số điện

Năng lượng

Những điểm mạnh

■ Không chứa halogen,

■ Phân phối và đo lường,

■ Có khả năng mở rộng,

■ Chịu được vòi phun,.

Sân bay
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Những dự án chính
The first affiliated Hospital, 
Guangzhou(China)
Angkor International 
Hospital(Thailand)
Al-Maidan Hospital(Kuwait)
Beijing 301 Hospital(China)
Mina Hosptital (Saudi Arabia)
Dammam Hospital (Saudi Arabia)
......

Những dự án chính
Guangzhou Metro(China)
Singapore Metro

Madrid Metro (Spain)

London Metro (UK)

......

Thanh dẫn Schneider,
khách hàng khắp nơi tin dùng 

Những điểm mạnh

■ Ngăn lửa,

■ Không chứa halogen,

■ Kích thước nhỏ,

■ Hoạt động liên tục.

Bệnh viện

Những điểm mạnh

■ Không chứa halogen,

■ Phân phối và đo lường,

■ Có khả năng mở rộng,

■ Chịu được vòi phun.

Metro
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Thanh dẫn Schneider,
kiểm tra và đáp ứng
các tiêu chuẩn quốc tế

□ IEC Certification – ASTA / ASEFA /KEMA / IECEE / CNAL
□ UL Certification
□ CCC approved
□ ISO 9001, ISO14001
□ OHS18001
□ Six Sigma Program

Chất lượng và các tiêu chuẩn
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Thanh dẫn Schneider ,
đồng hành cùng khách hàng
trong các dự án

Đồng hành cùng khách hàng
trong các dự án

Đội ngũ của công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ cho khách hàng các vấn đề kỹ thuật
trong suốt quá trình lắp đặt các dự án.

■ Thiết kế các kiến trúc phân phối điện năng:
□ Thiết kế các hệ thống phân phối và vận chuyển dạng trục,
□ Tối ưu hóa kỹ thuật và tài chính khi thiết kế các hệ thống thanh dẫn,
□ Các đường liên kết máy biến áp/ tủ điện 
□ Phối hợp lắp đặt và chọn lọc.

■ Bản vẽ lắp đặt đầy đủ:
□ Bản vẽ 3D với các mã đặt hang cho các thiết bị ,
□ Bản vẽ 2D với các kích thước,
□ Bản vẽ đấu nối chi tiết.

■ Đào tạo các nhà thầu, nhà thiết kế.

Giúp đỡ kỹ thuật

THANH DẪN SCHNEIDER

“Giải Pháp Toàn Diện”
“Giải Pháp Toàn Diện”

Sản xuất

Khởi đầu
dự án

Dịch vụ sau
bán hàng

Lắp đặt
và chỉ dẫn
trên
công trường

Bản vẽ BRASS

 Bản vẽ Autocad 

Quản lí dự án
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■ Phân phối theo hàng ngang

■ Phân phối thẳng đứng
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Thanh dẫn Schneider ,
đồng hành cùng khách hàng
trong các dự án

Schneider Electric cung cấp phần mềm thiết kế toàn diện
Phần mềm BRASS, do Schneider Electric xây dựng, được phát triển để thiết kế
các hệ thống thanh dẫn I-LINE II.

BRASS, công cụ toàn diện
Phần mềm BRASS cho phép thiết kế nhanh chóng những bố trí tốt nhất cho dự án
Phần mềm cho phép:
■ Dễ dàng chọn lựa vật liệu cần thiết
■ Danh sách mã đặt hàng và số lượng chính xác của các vật liệu cần thiết

Phần mềm BRASS
cung cấp tất cả
những sự giúp đỡ cần thiết

Phần mềm tối tân
Phần mềm thiết kế BRASS cho phép thiết kế từ cách bố trí mặt bằng cho đến
chi tiết bộ phận một cách chính xác, tiện lợi và nhanh chóng.
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Giới thiệu

Canalis

Tổng quát về dãy hệ thống
thanh dẫn của Schneider
Phân phối trong chiếu sáng

Cấp độ bảo vệ IP55
Số mạch điện 1
Dòng định mức 20 A
Khoảng cách các bộ nối rẽ 1200 - 1350 - 1500 - 2400 - 2700 và 3000 mm
Chiều dài tiêu chuẩn 24 và 192 mét 
Vỏ -
Khoảng cách tối đa giữa các giá đỡ 0,70 mét

Dòng định mức 10 và 16 A

Loại Canalis KDP

20

Các bộ nối rẽ KDP-KBA-KBB

Các thành phần
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Canalis KBA Canalis KBB

IP55 IP55
1 1 or 2
25 và 40 A 25 và 40 A
500 - 1000 và 1500 mm 500 và 1000 mm
2 và 3 mét 2 và 3 mét
Thép mạ kẽm Thép mạ kẽm
3 mét 5 mét

10 và 16 A 10 và 16 A 

Giới thiệu

Canalis

Tổng quát về dãy hệ thống
thanh dẫn của Schneider
Phân phối trong chiếu sáng

21
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Giới thiệu Tổng quát về dãy hệ thống

thanh dẫncủa Schneider
Phân phối công suất

Canalis

Loại Canalis KS Canalis KS rising mains

Các thành phần
Cấp độ bảo vệ IP52/54 IP52/54
Số cực 3L + N + PE 3L + N + PE
Dòng định mức 100, 160, 250, 400, 500, 630, 800 100, 160, 250, 400, 500, 630, 800 
Khoảng cách các bộ nối rẽ 1000 mm mỗi mặt 500 mm
Chiều dài tiêu chuẩn 3 và 5 mét Tùy vào độ dốc của sàn
Vỏ White RAL 9001 White RAL 9001
Khoảng cách tối đa giữa các giá đỡ 3 mét Tùy vào độ dốc của sàn

Các bộ nối rẽ

Dòng định mức Dạng cắm 25 to 400 A 25 to 400 A
Dạng bắt bulong
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Giới thiệu Tổng quát về dãy hệ thống
thanh dẫn của Schneider
Phân phối công suất

I-LINE II

I-LINE II đồng I-LINE II tiếp xúc bằng đồng

IP40 / 41 / 54 / 55 / 65 / 66 IP40 / 41 / 54 / 65 / 66
3L + N+PE / 3L+ PE ; 3L + N+PE / 3L+ PE ; 
800 - 6000A 800 - 5000A
610mm/1220mm 610mm/1220mm
10 Feet 10 Feet
ANSI 49 ANSI 49
10Ft 10Ft

15 - 500 A 15 - 500 A
630A - 1600 A 630A - 1600 A
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Thanh dẫn Bộ nối rẽ Elbow Fittings

■ Dòng định mức: có 12 định mức từ 800A
đến 6000A
■ Chiều dài tiêu chuẩn: 10ft, 6ft, 4ft
■ Chiều dài không tiêu chuẩn: chiều dài
tối thiểu 406mm 

■ Tất cả các bộ nối rẽ I-LINE đều tương
hợp với hệ thống thanh dẫn I-LINE II 
■ Phân loại: bộ nối rẽ với MCCB, bộ nối rẽ
với cầu chì
□ Bộ nối rẽ với MCCB của Merlin Gerlin,
dòng điện định mức từ 15A tới 1000A
□ Bộ nối rẽ với cầu chì, dòng điện định mức
30A tới 1600A 

■ Các elbow tiêu chuẩn:
□ Flatwise elbow
□ Edgewise elbow
■ Các elbow không tiêu chuẩn:
□ Double elbow
□ Offset elbow
□ Elbow với bộ đấu nối máy biến áp/thanh

dẫn (flanged end)
□ Elbow với các góc đặc biệt 
□ Elbow với chiều dài đặc biệt

I line II từ 800 đến 6000A
Truyền tải và phân phối điện
công suất lớn

Giới thiệu

I-LINE II

24
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Bộ đấu nối Giá đỡ

■ Đấu nối nguồn cung cấp cho phép
hệ thống thanh dẫn kết nối các với các
tủ điện hoặc các máy biến áp
□ Flanged end
□ Qwik Flanged end
■ Đấu nối bằng cáp, truyền tải dòng điện
giữa dây cáp và hệ thống thanh dẫn
□ Hộp nối cáp đầu cuối
□ Hộp nối cáp chính giữa

■ Giá đỡ thẳng đứng
□ Giá treo cố định
□ Giá treo lò xo
■ Giá đỡ nằm ngang
□ Giá treo flatwise
□ Giá treo edgewise

I-LINE II

I line II từ 800 đến 6000A
Truyền tải và phân phối điện
công suất lớn

Giới thiệu
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Mô tả Tổng quát

Thanh dẫn

Joint Pak

I-LINE II

■ Có 12 định mức từ 800A tới 6000A
■ Tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
■ Cách điện toàn bộ chiều dài dây dẫn sử dụng tấm Mylar, lớp B, 130C
■ Số cực: 3L+PE, 3L+N+PE
■ Định áp định mức tối đa: 1000 Volts
■ Điện áp cách điện 1000 Volts

Kích thước nén, cấu trúc nhiều lớp, tất cả đều được bao bọc
■ Dạng lắp đặt phổ biến, không cần xem xét tới các hệ số giảm tải,
bất kể tại các vị trí lắp ghép
■ Sự tích tụ các chất bụi bẩn bên ngoài và các khả năng tiếp xúc có thể
gây nguy hiểm với hệ thống thanh dẫn được giảm đáng kể.
■ Không có hiệu ứng “ống khói-Chimney”

■ Cải tiến hệ thống thông hơi, đáp ứng với các định mức dòng điện cao hơn
■ Không gian lắp đặt ít hơn, tiết kiệm trong đầu tư

■ Kết nối bằng bu lông giúp việc lắp đặt thực hiện nhanh hơn
■ Những vòng đệm Belleville tạo nên sự cân bằng áp suất trên toàn bộ diện tích
tiếp xúc từ đó đảm bảo tiếp xúc điện được thực hiện tốt.
■ Tiếp xúc kép, bề mặt mạ bạc đảm bảo dòng điện liên tục
■ Giới hạn điều chỉnh +/- 3mm

Bu lông VIST-TITE

■ Thép mạ kẽm tĩnh điện, chống ăn mòn tốt
■ Sơn: sơn tĩnh điện sử dụng nhựa epoxy
■ Màu sắc: màu xám ANSI 49, những màu đặc biệt tùy chọn theo yêu cầu khách hàng.

Vỏ thanh dẫn

Hệ thống thanh dẫn I-LINE II được dùng với mục đích truyền tải và phân phối điện 
công suất lớn cho các khu công nghiệp, thương mại và các tòa nhà.
Các bộ phận được đúc sẵn có thể lắp ráp lại tạo thành tất cả các hình dạng.

Bên trong vỏ thanh dẫn của hệ thống thanh dẫn I-LINE có những vách ngăn đặc biệt 
giúp ngăn chặn sự lan truyền khói và các chất khí trong trường hợp có cháy trong 
khu vực lắp đặt hệ thống thanh dẫn. Những vách ngăn tiêu chuẩn bên trong cho 
phép hệ thống thanh dẫn có thể xuyên qua các bức tường, các tầng nhà mà không 
tạo các khe hở để lửa có thể xuyên qua được gây nên hiệu ứng “ống khói”.

Hệ thống thanh dẫn I-LINE II thích hợp cho những ứng dụng có sóng hài do tính 
đến hệ số giảm tải hợp lí. Xem “các dòng sóng hài” trong phần hướng dẫn Thiết kế.

Joint pak là một phần của hệ thống thanh dẫn I-LINE II, cho phép tháo rời nhanh 
chóng chiều dài của hệ thống thanh dẫn khi di chuyển hoặc bảo trì các thiết bị. 
Nó cũng có thể tháo ra hoặc lắp lại ở đầu khác của thanh dẫn chỉ trong vài phút.

Thiết kế hai đầu, được Square D giới thiệu năm 1967, cho phép khách hàng siết 
chặt các mối nối đúng lực bằng cách dùng các cờlê tiêu chuẩn. Đầu bên ngoài sẽ 
gãy khi được siết đúng lực. Đầu thứ hai còn lại cho phép đấu nối khi bảo trì hoặc 
dịch chuyển hệ thống thanh dẫn. Không cần mua thêm bu lông thay thế. Khi bảo trì 
các kết nối hoặc khi dịch chuyển hệ thống thanh dẫn, bu lông VIST-TITE được siết 
chặt với một lực 70lb-ft(95Nm).
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Tổng quátMô tả

I-LINE II

Thanh nối đất

■ Có thể lựa chọn thanh nối đất bằng nhôm/đồng dạng bên trong

Thanh dẫn

Đồng (Thanh dẫn bằng đồng)
■ Đồng tinh khiết 99.97%
■ Đồng mạ bạc trên toàn bộ chiều dài
■ Diện tích oxy hóa nhỏ, đảm bảo điện trở tiếp xúc và độ sụt áp thấp

Tính cách điện

■ Mỗi thanh dẫn có hai lớp cách điện.
■ Loại B, 130oC, các lớp polyester được Vendor chứng nhận (DuPont Mylar)
■ Cách điện tuyệt hảo.
■ Không sự cố trong hơn 40 năm ứng dụng
■ Lớp F được lựa chọn khi có yêu cầu
■ Không chứa Halogen, an toàn khi có hỏa hoạn.

Mức độ bảo vệ

Hệ thống thanh dẫn I-LINE II của Schneider với các loại vỏ thanh dẫn đa dạng đáp
ứng các ứng dụng và nhu cầu của khách hàng.

Loại Feeder IP40-IP66
Loại Riser IP40-IP54  
Loại có nối rẽ
(Plug-in)

IP40-IP54  

Nhôm với tiếp xúc bằng đồng (Thanh dẫn tiếp xúc đồng)
■ Sử dụng lớp phủ bằng lưỡng kim mạ bạc trên thanh dẫn bằng nhôm dưới
điều kiện dòng và áp suất lớn.
■ Quá trình nấu chảy đặc biệt các phân tử đồng và nhôm dưới điều kiện
nhiệt độ và áp suất rất cao.
■ Tất cả các vị trí tiếp xúc đều là liên kết giữa bạc với bạc.

Thanh nối đất bao bọc Thanh nối đất bên trong

■ Thanh nối đất dạng chuẩn của hệ thống thanh dẫn I-LINE II là dạng thanh nối đất 
bao bọc. Thanh nối đất bao bọc bên trong những thanh dẫn xếp lớp. Dòng định 
mức của thanh dẫn nối đất bằng 50% dòng định mức của busway.  Thanh nối đất 
xuyên suốt liên tục trong thanh dẫn

■ Schneider tin rằng nối đất là việc rất quan trọng, đảm bảo sự bảo vệ tối đa cho 
các hệ thống phân phối điện ngày càng mở rộng. Với thiết kế của Schneider, 
chúng tôi tin rằng sẽ mang lại sự bảo vệ tối đa và kinh tế nhất.
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Feeder
Truyền tải dòng điện không có các cổng nối rẽ
Tất cả các thanh dẫn và các giá đỡ của hệ thống feeder đều tương hợp hoàn
chỉnh, ứng với các định mức với hệ thống thanh dẫn có nối rẽ.
■ 12 dòng định mức từ 800A tới 6000A
■ Chiều dài tối thiểu 406mm
■ Số cực: 3L+N+PE, 3L+PE
■ 100% cho thanh trung tính, 50% cho thanh nối đất

Thanh dẫnMô tả

Thanh dẫn

Riser
Cổng nối rẽ (PIO) ở một phía, có các loại 4, 6, 10 feet

Tối đa 2 PIO cho riser 6ft

Tối đa 4 PIO cho thanh nối rẽ 6ft

Tối đa 1 PIO cho riser 4ft

Tối đa 2 PIO cho thanh nối rẽ 4ft

Tối đa 3 PIO cho mỗi riser 10ft

Tối đa 6 PIO cho thanh nối rẽ 10ft

Bộ nối rẽ
Cổng nối rẽ (PIO) ở hai phía, có các loại 4, 6, 10ft

I-LINE II
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Điều chỉnhMô tả

I-LINE II

Các chuyển hướng đơn giản

Các chuyển hướng

Elbow loại LF, LE và T

Double elbow, loại OF, OE DR và DL

□ Loại OE edgewise offset

□ Loại DR, double right elbow

□ Loại DL, double left elbow

□ Loại OF flatwise elbow

■ Dùng để chuyển hướng lên hoặc xuống, rẽ trái hoặc phải
■ Góc tiêu chuẩn 90o.
■ Các góc đặc biệt: 91º- 179º

■ Flat hoặc edgewise, có thể di chuyển lên, xuống, qua trái, phải không cần uốn
cong hệ thống thanh dẫn.

□ Loại LE, Edgewise elbow

□ Loại T, Flatwise tee

□ Loại LF, Flatwise elbow
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Điều chỉnhMô tả

I-LINE II

Đấu nối với các tủ điện và máy biến áp

Đấu nối với cáp

□ Loại FE, standard flanged end

□ Loại QF, qwik flanged end

□ Loại LEFE, edgewise elbow plus flanged end

□ Loại LFFE, flatwise elbow plus flanged end

□ Hộp nối cáp đầu cuối

□ Hộp nối cáp chính giữa

Hộp nối cáp
■ Đấu nối bằng cáp, truyền tải dòng điện giữa dây cáp và hệ thống thanh dẫn

Flanged end - loại FE
Cho phép hệ thống thanh dẫn đấu nối với các thanh đồng tủ điện hoặc đầu cực
máy biến áp, máy phát điện…

Cho phép:
■ Gắn trực tiếp vào vách của tủ điện,
■ Hoặc qua trung gian là lớp vỏ bảo vệ.

Các hệ thống thanh dẫn đầu vào dạng thẳng đứng hoặc nằm ngang
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I-LINE II

Giá đỡMô tả

Giá đỡ nằm ngang

Các giá đỡ thẳng đứng

Giá treo nằm ngang cho phép hệ thống thanh dẫn được giữ cố định và điều chỉnh
dọc theo chiều dài  của nó, cũng như hấp thụ các sự dịch chuyển

Giá treo lò xo có các ưu điểm

■ Giá treo cố định.

■ Giá treo lò xo

□ Điều chỉnh đàn hồi đảm bảo việc phân phối cho các tải ở mỗi tầng
□ Tránh truyền lực do các công trình sinh ra tác động lên hệ thống thanh dẫn
(giãn nở và chấn động)

□ Loại HF..F, giá treo flatwise

□ Loại HF..E, giá treo edgewise

□ Loại HFVS1, giá treo lò xo

□ Loại HFV, giá treo cố định, dùng cho tất cả các dòng định mức.

□ Loại HFVS2, giá treo lò xo

□ Loại HFVS8, giá treo lò xo
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I-LINE II

Những điều chỉnh đặc biệtMô tả

Thanh giảm

Mối nối giãn nở

■ Mối nối giãn nở được sử dụng trong các điều kiện
Khi hệ thống thanh dẫn đi qua vị trí mở rộng của công trình, hoặc khi hệ thống
thanh dẫn dài mà không có elbow nào hay cả hai đầu thanh dẫn được gắn cố định

■ Không cần thiết cho riser
■ Cho phép mở rộng +/- 38mm
■ Xem thêm chi tiết trang 99

■ Kết nối thanh dẫn công suất cao với thanh dẫn công suất công suất thấp
■ Cách tốt nhất để tiết kiệm vốn đầu tư
■ Những thanh giảm tiêu chuẩn không chứa cầu chì, khách hàng có thể
yêu cầu thanh giảm chứa cầu chì/ MCCB

Nắp chụp bảo vệ và cách điện phần cuối của thanh dẫn, được đấu nối tại
phần cuối cùng thanh dẫn

Nắp chụp ( end closure)

Các phụ kiện đấu nối

□ Loại EJ, hấp thụ giãn nở theo chiều ngang

□ Loại R

Thanh nối linh động
Dùng để đấu nối giữa các tấm dẫn điện, nhằm giảm chấn động do máy biến áp
gây ra

Các tấm liên kết
Các thanh dẫn của flanged end được nối với thanh đồng của tủ điện
thông qua các tấm liên kết
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Bộ nối rẽMô tả

I-LINE II

Tính tương thích
Tất cả các bộ nối rẽ I-LINE đều tương hợp với hệ thống thanh dẫn I-LINE II,
bất chấp chúng có hay không MCCB hoặc cầu chì.

Lắp đặt bộ nối rẽ

Ngàm của bộ nối rẽ
Ngàm của bộ nối rẽ đấu nối với thanh dẫn thông qua lớp tiếp xúc bằng đồng mạ
bạc. Bề mặt tiếp xúc được mạ bạc hoàn toàn để đảm bảo lực tiếp xúc đúng và
điện trở tiếp xúc thấp

Nối đất
Việc nối đất được đấu nối đầu tiên và được ngắt sau cùng nhằm bảo vệ người
thao tác tránh bị điện giật.
Tất cả các bộ nối rẽ phối hợp với lò xo nối đất bằng cách cắt xuyên qua lớp sơn và
tạo thành đất thiết bị giữa vỏ và thân thiết bị trước khi ngàm tiếp xúc với thanh dẫn

Khóa liên động
Các bộ nối rẽ từ 30A đến 250A được khóa liên động với vỏ thanh dẫn để ngăn chặn
việc lắp đặt và tháo lắp bộ nối rẽ khi bộ nối rẽ ở chế độ ON.
Tất cả các thiết bị đều có khóa liên động ngăn không cho cửa mở khi thiết bị đang ON.
Khóa cửa liên động này có thể bị phá từ bên ngoài.

Cần vận hành
Cần vận hành bên của PIU giúp cho các công việc chuyển mạch nặng nhọc trở nên
tiện lợi và an toàn hơn. Khi PIU được gắn ở các vị trí cao, bạn có thể dễ dàng thao
tác cả cụm PIU qua cần điều khiển bên.

Chức năng bảo vệ
Bộ nối rẽ của Schneider được trang bị các thiết bị bảo vệ của Schneider, cung cấp các
bảo vệ quá tải, ngắn mạch và bảo vệ nối đất sai. Dòng cắt tối đa là 150KA.

■ Vỏ bọc trong suốt bên phần mang điện - với ý nghĩa an toàn và có thể quan sát

Những điểm đặc trưng của bộ nối rẽ hệ thống thanh dẫn I-LINE II

Các bộ nối rẽ được bố trí dọc theo chiều dài của hệ thống thanh dẫn nhờ vào các 
rãnh trên vỏ thanh dẫn khớp với các móc của bộ nối rẽ. Cổng nối rẽ sẽ thẳng hàng 
với các ngàm của bộ nối rẽ. Sau khi cổng nối rẽ được gắn trên thanh dẫn, kéo cần 
gạt xuống phía cổng nối rẽ, ngàm nối rẽ sẽ tiếp xúc với thanh dẫn.
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Bộ nối rẽ

I-LINE II

Mô tả

■ Các loại bộ nối rẽ I-LINE
■ Bộ nối rẽ dùng MCCB của Merlin Gerlin, dòng điện định mức từ 15A tới 1000A
■ Bộ nối rẽ dùng MCCB của Square D, dòng điện định mức từ 15A tới 1600A
■ Bộ nối rẽ dùng cầu chì, dòng điện định mức từ 30A tới 1600A

■ Bộ nối rẽ dùng MCCB của Merlin Gerlin
■  Dạng cắm loại PNS (15-250A), PBNS (350-500A)
■  Dạng bắt bu lông loại PTNS (630-1000A) (dạng gắn nằm ngang và thẳng đứng
    khác nhau)
■  Thích hợp với Compact NSEN/NSES/NSEH/NSD/NSN/NSH/NSL (theo yêu cầu)
■  Có các loại 3 cực và 4 cực
■  Có loại bảo vệ dòng rò (Vigi)

■ Bộ nối rẽ dùng MCCB của Square D
■  Dạng cắm  loại PF (15-100A), PK (125-250A), PB (250-400A)  
■  Dạng bắt bu lông loại PT (500-1600A) (dạng gắn nằm ngang và thẳng đứng
    khác nhau)
■  Chỉ có 3 cực
■  Vỏ PIU không thể hoán đổi với vỏ của PIU cho máy cắt MG

■ Bộ nối rẽ dùng cầu chì của Square D
■  Dạng cắm loại PQ (30-200A), PS(125-250A), PBQ (250-400)
■  Dạng bắt bu lông loại PTQ (500-1600A) (dạng gắn nằm ngang và thẳng đứng
    khác nhau)
■  Được gắn trên đế cầu chì UL/IEC

Các loại bộ nối rẽ I-LINE 

Bộ nối rẽ dùng MCCB của Merlin Gerlin

Bộ nối rẽ dùng MCCB của Square D

 Bộ nối rẽ dùng cầu chì của Square D
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Mã đặt hàng và kích thước

Mã đặt hàng     36

Thanh dẫn I-LINE II đồng (CFC)

38Thanh dẫn
Các thành phần thanh dẫn      39
Elbows       41
Double elbows      43
Offset elbows      44
Elbow plus flanged end     45
Internal Grounding Elbows     46
Bộ đấu nối máy biến áp và tủ điện – flanged end       51
Hộp nối cáp       54
Giá đỡ      55

Thanh dẫn I-LINE II tiếp xúc đồng (BFC)     

Thanh dẫn       58
Các thành phần thanh dẫn      59
Elbows       61
Double elbows      63
Offset Elbow       64
Elbow plus flanged end     65
Bộ đấu nối máy biến áp và tủ điện – flanged end      66
Hộp nối cáp       69
Giá đỡ      70
Bộ nối rẽ       72
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Mã đặt hàng

Hệ thống mã đặt hàng - tổng quát vs chi tiết

Ý nghĩa của mã đặt hàng (thanh dẫn đồng I-LINE II)

■  Một ký tự mô tả một ứng dụng.
Vật liệu thanh dẫn Mã hàng
Đồng C
Loại Mã hàng
Feeder F
Riser plug-in R
Plug-in P
Tiêu chuẩn Mã hàng
IEC C
I-LINE II 2
Số cực Mã hàng
3L + PE 3
3L+N+IGB (thanh nối đất bao bọc) 5
3L+N+ING (thanh nối đất bên trong) 6
Dòng định mức Mã hàng
800 08
1000 10
1250 12
1350 13
1600 16
2000 20
2500 25
3000 30
3200 32
4000 40
5000 50
6000 60
Loại PE Mã hàng
AL G
CU GG
Kích thước của bộ phận
■  Hai ký tự xác định một loại bộ phận
Loại Mã hàng
Mã chung
Elbow EL
Flange End FE
Qwik Flange End QF
Expension Joint EJ
End Tap Box ETB
Center Tap Box CTB
Flat Tee T
Unfused Reducer R
Mã riêng
Edgewise Elbow LE
Flatwise Elbow LF
Edgewise Offset Elbow OE
Flatwise Offset Elbow OF
Double Left Elbow DL
Double Right Elbow DR
Flange End Edgewise Elbow LEFE
Flange End Flatwise Elbow LFFE
Flange End  - Double left FEDL
Flange End - Double right FEDR
Straight Length - Feeder/Plug-in/Riser ST
Phase Transition PT
Cấp độ bảo vệ  Mã hàng
IP40 --
IP54 M54
IP55*** M55
IP65*** M65
IP66*** M66
*** chỉ có giá trị cho hệ thống feeder.

Mã đặt hàng và
kích thước

C●C2●●●G●●●●M●●

Mã đặt hàng tổng quát mô tả tất cả các nét đặc trưng của hệ thống thanh dẫn (có nghĩa:
vật liệu đồng, dòng định mức, định mức IP, 3/4 cực… ngoại trừ chiều dài. Vì vậy nó không 
mô tả những phần riêng rẻ của thanh dẫn, nó chỉ dùng cho các mục đích báo giá/ hợp
đồng/hóa đơn. Đơn vị có thể là một cái (cho những phụ kiện) hoặc 1 feet (cho chiều dài). 

Mã đặt hàng chi tiết: mô tả các đặc trưng của thanh dẫn bao gồm chiều dài của các
phần riêng rẻ. Mỗi mã hàng chi tiết cho biết chiều dài chi tiết của hệ thống thanh dẫn,
đáp ứng đủ cho mục đích sản xuất. Vì thế chúng ta có thể gọi là BOM (Bill of Material)

Thanh dẫn đồng  I-LINE II

Tổng quát Chi tiết
Ví dụ 1

Ví dụ 2
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Mã đặt hàng

Hệ thống mã đặt hàng - tổng quát vs chi tiết

Ý nghĩa của mã đặt hàng (thanh dẫn tiếp xúc bằng đồng I-LINE II)

Mã đặt hàng và
kích thước

B●C2●●●G●●●●M●●

Thanh dẫn tiếp xúc bằng đồng I-LINE II 

■ Một ký tự mô tả một ứng dụng
Vật liệu thanh dẫn Mã hàng
Lưỡng kim B
Loại Mã hàng
Feeder F
Riser plug-in R
Plug-in P
Tiêu chuẩn Mã hàng
IEC C
I-LINE II 2
■ Một ký tự mô tả cực tính của thanh dẫn
Số cực Mã hàng
3L + PE 3
3L + N + IGB ((thanh nối đất bao bọc) 5
Dòng định mức Mã hàng
800 08
1000 10
1250 12
1350 13
1600 16
2000 20
2500 25
3200 32
4000 40
5000 50
Loại PE Mã hàng
AL G
Dimension of component
■ Hai ký tự xác định một loại bộ phận
Loại Mã hàng
Mã chung
Elbow EL
Flange End FE
Qwik Flange End QF
Expension Joint EJ
End Tap Box ETB
Center Tap Box CTB
Flat Tee T
Unfused Reducer R
Mã riêng
Edgewise Elbow LE
Flatwise Elbow LF
Edgewise Offset Elbow OE
Flatwise Offset Elbow OF
Double Left Elbow DL
Double Right Elbow DR
Flange End Edgewise Elbow LEFE
Flange End Flatwise Elbow LFFE
Flange End  - Double left FEDL
Flange End - Double right FEDR
Straight Length - Feeder/Plug-in/Riser ST
Phase Transition PT
Cấp độ bảo vệ Mã hàng
IP40 --
IP54 M54
IP55*** M55
IP65*** M65
IP66*** M66
*** Chỉ có giá trị cho hệ thống feeder

Tổng quát Chi tiết
Ví dụ 1

Ví dụ 2
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Chiều dài thanh feeder

Thanh dẫn

Loại Chiều dài Mã đặt hàng

3L + PE 3L + N + IGB 3L + N + ING
Cố định 10 Feet CFC23●●G10STM●● CFC25●●G10STM●● CFC26●●GG10STM●●

Sản xuất
theo yêu cầu

16 inches ~
119 inches CFC23●●G**STM●● CFC25●●G**STM●● CFC26**GG**STM●●

Thanh dẫn với các cổng nối rẽ

Loại Chiều dài Số cổng
nối rẽ
(Nos × sides)

Mã đặt hàng

3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Plug-in 4 feet 1×2 CPC23●●G4S2M●● CPC25●●G4S2M●● CPC26●●GG4S2M●●

6 feet 1×2 CPC23●●G6S2M●● CPC25●●G6S2M●● CPC26●●GG6S2M●●

2×2 CPC23●●G6S4M●● CPC25●●G6S4M●● CPC26●●GG6S4M●●

10 feet 1×2 CPC23●●G10S2M●● CPC25●●G10S2M●● CPC26●●GG10S2M●●

2×2 CPC23●●G10S4M●● CPC25●●G10S4M●● CPC26●●GG10S4M●●

3×2 CPC23●●G10S6M●● CPC25●●G10S6M●● CPC26●●GG10S6M●●

Riser 4 feet 1×1 CRC23●●G4S1M●● CRC25●●G4S1M●● CRC26●●GG4S1M●●

6 feet 1×1 CRC23●●G6S1M●● CRC25●●G6S1M●● CRC26●●GG6S1M●●

2×1 CRC23●●G6S2M●● CRC25●●G6S2M●● CRC26●●GG6S2M●●

10 feet 1×1 CRC23●●G10S1M●● CRC25●●G10S1M●● CRC26●●GG10S1M●●

2×1 CRC23●●G10S2M●● CRC25●●G10S2M●● CRC26●●GG10S2M●●

3×1 CRC23●●G10S3M●● CRC25●●G10S3M●● CRC26●●GG10S3M●●

Mặt cắt thanh dẫn

Dòng định mức(A) Type 800 1000 1250 1350 1600 2000 2500 3000 3200 4000 5000 6000

Khối lượng 

(kg/m)

3L + PE Feeder 14.8 18.0 20.5 25.0 27.2 31.4 43.3 57.6 63.5 70.3 87.9 108.9

Plug-in 17.3 21.1 23.7 28.1 30.4 34.5 46.5 60.7 65.2 76.1 91.1 111.2

3L + N + IGB Feeder 17.8 21.7 24.9 31.0 33.9 40.9 58.1 71.0 76.9 87.6 108.0 134.8

Plug-in 20.3 24.8 28.0 34.1 37.1 44.0 61.2 74.1 80.1 93.9 111.2 137.9

3L + N + ING Feeder 20.4 24.3 27.9 34.9 38.2 45.9 65.3 79.0 85.8 98.1 119.8 150.4

Plug-in 22.9 27.4 31.0 38.0 41.4 49.0 68.4 82.1 89.0 104.4 123.0 153.5

W(mm) 98 98 110 136 148 171 237 323 387 412 599 638

Hình A A A A A A A B B B C C

Đặt hàng
Hoàn chỉnh mã đặt hàng bằng cách thay thế ‘..’ bởi dòng định mức và cấp độ
bảo vệ

Ví dụ
Mã đặt hàng tổng quát của thanh feeder 1000A, 3L+N+PE
CFC2510GM54

Mã đặt hàng chi tiết cho thanh feeder 10feet 1000A, 3L+N+PE
CFC2510G10STM54

Dòng định mức

Dòng định mức **

cấp độ bảo vệ

 cấp độ bảo vệ 

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

(1) Xem bảng “mặt cắt thanh dẫn” phía dưới

**= chiều dài của thanh feeder. Nếu số lớn hơn 10, đơn vị là inch, nếu không thì đơn vị là feet

Hình A Hình B Hình C
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Đặt hàng
Hoàn chỉnh mã đặt hàng bằng cách thay thế ‘..’ bởi dòng định mức và cấp độ
bảo vệ

Ví dụ:
Mã đặt hàng tổng quát của mối nối giãn nở 1000A, 3L+N+PE:
CFC2510GEJM54

Mã đặt hàng chi tiết của mối nối giãn nở tiêu chuẩn 1000A, 3L+N+PE:
CFC2510GEJM54

Dòng định mức 

Dòng định mức

cấp độ bảo vệ

cấp độ bảo vệ

Mã đặt hàng và
kích thước

Các thành phần thanh dẫn

Loại Chiều
dài (mm)

Chiều
cao(mm)

Width (mm)
800 1000 1250 1350 1600 2000 2500 3000 3200 4000 5000 6000

Fixed  1016 508 343  343 343 343 442 442 492 492 594 594 819 819

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

Loại Chiều dài
(mm)

Mã đặt hàng
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Cố định 966 CFC23●●G38PTM●● CFC25●●G38PTM●● CFC26●●GG38PTM●●

Loại Mã đặt hàng
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Cố định CFC23●●GEJM●● CFC25●●GEJM●● CFC26●●GGEJM●●

Thanh giảm không có cầu chì

Thanh chuyển pha

Loại Chiều
dài(mm)

Mã đặt hàng 

3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING
Cố định 610 CFC23●●GR●●M●● CFC25●●GR●●M●● CFC26●●GGR●●M●●

Ghi chú: Thay thế R ●● với kí hiệu bên dưới. Ví dụ, CFC2520G R10M54.

Kích thước giữa hai bu lông
Dòng
định mức 400 600 800 1000 1250 1350 1600 2000 2500 3000 3200 4000

800 - R4 - R6 - - - - - - - - - -
1000 - R4 - R6 - R8 - - - - - - - - -
1250 - R4 - R6 - R8 -R10 - - - - - - - -
1350 - - R6 - R8 -R10 -R12 - - - - - - -
1600 - - R6 - R8 -R10 -R12 - R13 - - - - - -
2000 - - - R8 -R10 -R12 - R13 - R16 - - - - -
2500 - - - -R10 -R12 - R13 - R16 - R20 - - - -
3000 - - - -R10 -R12 - R13 - R16 - R20 - R25 - - -
3200 - - - - -R12 - R13 - R16 - R20 - R25 - R30 - -
4000 - - - - - - R13 - R16 - R20 - R25 - R30 - -
5000 - - - - - - - R16 - R20 - R25 - R30 - R32 -
6000 - - - - - - - - - R25 - R30 - R32 - R40
Ghi chú: Shneider có thanh giảm có MCCB. Liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Mối nối giãn nở
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Các phần của thanh dẫn.

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II

Tường và các góc sàn (WF).

Nắp chụp.
Loại Dòng định mức 

(A)
Kích thước (mm) Mã đặt hàng 
A

Nắp chụp 800 110 ACF38EC
1000 110 ACF38EC
1250 123 ACF43EC
1350 148 ACF53EC
1600 161 ACF58EC
2000 184 ACF67EC
2500 250 ACF93EC
3000 336 ACF13EC
3200 399 ACF15EC
4000 425 ACF17EC
5000 612 ACF24EC
6000 650 ACF25EC

Ghi chú: vui lòng thêm phần sau M.. cho cấp độ an toàn cao. Ví dụ, AFC38ECM54

Dòng định
mức (A)

Thanh dẫn Flanged End Mã đặt hàng 
A(mm) Y W Y W

800 211 152 203 254 381 ACF38WF
1000 211 152 203 254 381 ACF38WF
1250 224 152 203 254 381 ACF43WF
1350 249 178 203 279 381 ACF53WF
1600 262 203 203 305 381 ACF58WF
2000 285 229 203 356 381 ACF67WF
2500 351 279 203 483 533 ACF93WF
3000 437 381 203 483 533 ACF13WF
3200 500 432 203 584 533 ACF15WF
4000 526 457 203 584 533 ACF17WF
5000 713 660 203 813 533 ACF24WF
6000 751 686 203 813 533 ACF25WF

Bề dày của flatwise elbow wall (mm)
Dòng định
mức (A)

100 200 300 400 500 600
W(mm) Y(mm)

800 203 229 279 330 381 432 483
1000 203 229 279 330 381 432 483
1250 203 254 305 356 407 457 508
1350 203 305 356 406 457 508 559
1600 203 305 356 406 457 508 559
2000 203 356 406 457 508 559 610
2500 203 432 483 533 584 635 686
3000 203 559 610 660 711 762 813
3200 203 660 711 762 813 864 914
4000 203 686 737 787 838 889 940
5000 203 940 991 1041 1092 1143 1194
6000 203 1016 1067 1118 1168 1219 1270

Bề dày của flatwise elbow wall (mm)
Dòng định
mức (A)

100 200 300 400 500 600
Y(mm) W(mm)

800 150 305 356 406 457 509 559
1000 150 305 356 406 457 509 559
1250 150 305 356 406 457 509 559
1350 176 305 356 406 457 509 559
1600 203 305 356 406 457 509 559
2000 229 305 356 406 457 509 559
2500 279 305 356 406 457 509 559
3000 381 305 356 406 457 509 559
3200 432 305 356 406 457 509 559
4000 457 305 356 406 457 509 559
5000 660 305 356 406 457 509 559
6000 686 305 356 406 457 509 559

Tường và các góc sàn

Lỗ mở được yêu cầu của tường và sàn
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Elbows

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB

Tiêu chuẩn 800 CFC2308GLFM11M●● CFC2508GLFM11M●●
1000 CFC2310GLFM11M●● CFC2510GLFM11M●●
1250 CFC2312GLFM11M●● CFC2512GLFM11M●●
1350 CFC2313GLFM12M●● CFC2513GLFM12M●●
1600 CFC2316GLFM12M●● CFC2516GLFM12M●●
2000 CFC2320GLFM12M●● CFC2520GLFM12M●●
2500 CFC2325GLFM14M●● CFC2525GLFM14M●●
3000 CFC2330GLFM15M●● CFC2530GLFM15M●●
3200 CFC2332GLFM16M●● CFC2532GLFM16M●●
4000 CFC2340GLFM17M●● CFC2540GLFM17M●●
5000 CFC2350GLFM21M●● CFC2550GLFM21M●●
6000 CFC2360GLFM21M●● CFC2560GLFM21M●●

Sản xuất
theo yêu cầu

All CFC23●●G●●LFS●●B●●M●● CFC25●●G●●LFS●●B●●M●●

●●=●●+●●

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279
1000 279 279
1250 279 279
1350 305 305
1600 305 305
2000 305 305
2500 356 356
3000 381 381
3200 406 406
4000 432 432
5000 533 533
6000 533 533

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

Flatwise elbow với góc sản xuất theo yêu cầu.

Flatwise elbow 

Loại Dòng
định mức

Góc
(W)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB

Sản xuất
theo
yêu cầu

All 91 ~ 179 CFC23●●G●●LFOAS●●B●●A●●M●● CFC25●●G●●LFOAS●●B●●A●●M●●

●●=●●+●●, A●●●=A+angle

OA- góc đặc biệt

Đặt hàng:
Hoàn chỉnh mã đặt hàng bằng cách thay thế ‘..’ bởi dòng định mức và cấp độ
bảo vệ.

Ví dụ:
Mã đặt hàng tổng quát của flatwise elbow 1000A, 3L+N+PE:
CFC2510GELM54

Mã đặt hàng chi tiết của flatwise elbow 24 inch, 1000A, 3L+N+PE:
CFC2510G24LFS13B11M54

S-cạnh elbow không có joint pak
B- cạnh elbow với joint pak

Dòng định mức 

Dòng định mức ●● ●● ●●

cấp độ bảo vệ

cấp độ bảo vệ 

●●  - chiều dài cạnh elbow với joint pak
●●  - chiều dài cạnh elbow không có joint pak
●●  - tổng chiều dài elbow



Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB

Tiêu chuẩn 800 CFC2308GLEM11M●● CFC2508GLEM11M●●
1000 CFC2310GLEM11M●● CFC2510GLEM11M●●
1250 CFC2312GLEM11M●● CFC2512GLEM11M●●
1350 CFC2313GLEM11M●● CFC2513GLEM11M●●
1600 CFC2316GLEM11M●● CFC2516GLEM11M●●
2000 CFC2320GLEM11M●● CFC2520GLEM11M●●
2500 CFC2325GLEM11M●● CFC2525GLEM11M●●
3000 CFC2330GLEM11M●● CFC2530GLEM11M●●
3200 CFC2332GLEM11M●● CFC2532GLEM11M●●
4000 CFC2340GLEM11M●● CFC2540GLEM11M●●
5000 CFC2350GLEM11M●● CFC2550GLEM11M●●
6000 CFC2360GLEM11M●● CFC2560GLEM11M●●

Sản xuất theo
yêu cầu

All CFC23●●G●●LES●●B●●M●● CFC25●●G●●LES●●B●●M●●

●●=●●+●●

Mã đặt hàng và
kích thước

Elbows

Edgewise elbows

Edgewise với góc sản xuất theo yêu cầu.

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B

Tiêu chuẩn(min) All 279 279
Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219

Thanh dẫn đồng bằng I-LINE II.

Loại Dòng
định mức

góc
(W)

Định mức 
3L+PE 3L+N+IGB

Sản xuất 
theo yêu
cầu  

All 91~179 CFC23●●G●●LES●●B●●A●●●M●● CFC25●●G●●LES●●B●●A●●●M●●

●●=●●+●●, A●●●=A+angle

A

B

Flatwise Tee
Loại Dòng định

mức (A)
Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB

Tiêu chuẩn 800 CFC2308G33TFS11B11S11M●● CFC2508G33TFS11B11S11M●●
1000 CFC2310G33TFS11B11S11M●● CFC2510G33TFS11B11S11M●●
1250 CFC2312G33TFS11B11S11M●● CFC2512G33TFS11B11S11M●●
1350 CFC2313G36TFS12B12S12M●● CFC2513G36TFS12B12S12M●●
1600 CFC2316G36TFS12B12S12M●● CFC2516G36TFS12B12S12M●●
2000 CFC2320G36TFS12B12S12M●● CFC2520G36TFS12B12S12M●●
2500 CFC2325G42TFS14B14S14M●● CFC2525G42TFS14B14S14M●●
3000 CFC2330G45TFS15B15S15M●● CFC2530G45TFS15B15S15M●●
3200 CFC2332G48TFS16B16S16M●● CFC2532G48TFS16B16S16M●●
4000 CFC2340G51TFS17B17S17M●● CFC2540G51TFS17B17S17M●●
5000 CFC2350G63TFS21B21S21M●● CFC2550G63TFS21B21S21M●●
6000 CFC2360G63TFS21B21S21M●● CFC2560G63TFS21B21S21M●●

Sản xuất
theo yêu cầu

All CFC23●●G●●TFS●●B●●S●●M●● CFC25●●G●●TFS●●B●●S●●M●●

●●=●●+●●+●●

Kích thước 

Loại Dòng định
mức (A)

Kích thước (mm)
A B C

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279 279
1000 279 279 279
1250 279 279 279
1350 305 305 305
1600 305 305 305
2000 305 305 305
2500 356 356 356
3000 381 381 381
3200 406 406 406
4000 432 432 432
5000 533 533 533
6000 533 533 533

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1219
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Mã đặt hàng và
kích thước

Double elbows

Double left elbow

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB

Sản xuất
theo yêu
cầu 

800 CFC2308G●●DLB●●C●●S●●M●● CFC2508G●●DLB●●C●●S●●M●●
1000 CFC2310G●●DLB●●C●●S●●M●● CFC2510G●●DLB●●C●●S●●M●●
1250 CFC2312G●●DLB●●C●●S●●M●● CFC2512G●●DLB●●C●●S●●M●●
1350 CFC2313G●●DLB●●C●●S●●M●● CFC2513G●●DLB●●C●●S●●M●●
1600 CFC2316G●●DLB●●C●●S●●M●● CFC2516G●●DLB●●C●●S●●M●●
2000 CFC2320G●●DLB●●C●●S●●M●● CFC2520G●●DLB●●C●●S●●M●●
2500 CFC2325G●●DLB●●C●●S●●M●● CFC2525G●●DLB●●C●●S●●M●●
3000 CFC2330G●●DLB●●C●●S●●M●● CFC2530G●●DLB●●C●●S●●M●●
3200 CFC2332G●●DLB●●C●●S●●M●● CFC2532G●●DLB●●C●●S●●M●●
4000 CFC2340G●●DLB●●C●●S●●M●● CFC2540G●●DLB●●C●●S●●M●●
5000 CFC2350G●●DLB●●C●●S●●M●● CFC2550G●●DLB●●C●●S●●M●●
6000 CFC2360G●●DLB●●C●●S●●M●● CFC2560G●●DLB●●C●●S●●M●●

●●=●●+●●+●●
Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B C

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279 178
1000 279 279 178
1250 279 279 178
1350 305 279 203
1600 305 279 203
2000 305 279 203
2500 356 279 279
3000 381 279 279
3200 406 279 330
4000 432 279 330
5000 533 279 457
6000 533 279 457

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1016

B

C

A

Double right elbow
Loại Dòng định

mức (A)
Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB

Sản xuất
theo yêu
cầu 

800 CFC2308G●●DRB●●C●●S●●M●● CFC2508G●●DRB●●C●●S●●M●●
1000 CFC2310G●●DRB●●C●●S●●M●● CFC2510G●●DRB●●C●●S●●M●●
1250 CFC2312G●●DRB●●C●●S●●M●● CFC2512G●●DRB●●C●●S●●M●●
1350 CFC2313G●●DRB●●C●●S●●M●● CFC2513G●●DRB●●C●●S●●M●●
1600 CFC2316G●●DRB●●C●●S●●M●● CFC2516G●●DRB●●C●●S●●M●●
2000 CFC2320G●●DRB●●C●●S●●M●● CFC2520G●●DRB●●C●●S●●M●●
2500 CFC2325G●●DRB●●C●●S●●M●● CFC2525G●●DRB●●C●●S●●M●●
3000 CFC2330G●●DRB●●C●●S●●M●● CFC2530G●●DRB●●C●●S●●M●●
3200 CFC2332G●●DRB●●C●●S●●M●● CFC2532G●●DRB●●C●●S●●M●●
4000 CFC2340G●●DRB●●C●●S●●M●● CFC2540G●●DRB●●C●●S●●M●●
5000 CFC2350G●●DRB●●C●●S●●M●● CFC2550G●●DRB●●C●●S●●M●●
6000 CFC2360G●●DRB●●C●●S●●M●● CFC2560G●●DRB●●C●●S●●M●●

●●=●●+●●+●●
Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước  (mm)
A B C

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279 178
1000 279 279 178
1250 279 279 178
1350 305 279 203
1600 305 279 203
2000 305 279 203
2500 356 279 279
3000 381 279 279
3200 406 279 330
4000 432 279 330
5000 533 279 457
6000 533 279 457

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1016

Đặt hàng:
Hoàn chỉnh mã đặt hàng bằng cách thay thế “●●” bởi dòng định mức và cấp độ bảo vệ.
Ví dụ:
Mã đặt hàng tổng quát của double left elbow 1000A, 3L+N+PE:
CFC2510GELM54

Dòng định mức

Định mức●● ●● ●● ●●

cấp độ bảo vệ

mức độ bảo vệ
S - cạnh elbow không có joint pak
B - cạnh elbow với joint pak
C hoặc O - thanh feeder của elbow

●● - tổng chiều dài elbow
●● - chiều dài cạnh elbow với joint pak
●● - chiều dài thanh feeder
●● - chiều dài cạnh elbow không có joint pak

Mã đặt hàng chi tiết của double left elbow 29 inch, 1000A, 3L+N+PE:
CFC2510G29DLB11C07S11M54
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Mã đặt hàng và
kích thước

Offset elbows

Flatwise offset elbow

Edgewise offset elbow

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB

Sản xuất
theo yêu
cầu 

800 CFC2308G●●OFS●●O●●B●●M●● CFC2508G●●OFS●●O●●B●●M●●
1000 CFC2310G●●OFS●●O●●B●●M●● CFC2510G●●OFS●●O●●B●●M●●
1250 CFC2312G●●OFS●●O●●B●●M●● CFC2512G●●OFS●●O●●B●●M●●
1350 CFC2313G●●OFS●●O●●B●●M●● CFC2513G●●OFS●●O●●B●●M●●
1600 CFC2316G●●OFS●●O●●B●●M●● CFC2516G●●OFS●●O●●B●●M●●
2000 CFC2320G●●OFS●●O●●B●●M●● CFC2520G●●OFS●●O●●B●●M●●
2500 CFC2325G●●OFS●●O●●B●●M●● CFC2525G●●OFS●●O●●B●●M●●
3000 CFC2330G●●OFS●●O●●B●●M●● CFC2530G●●OFS●●O●●B●●M●●
3200 CFC2332G●●OFS●●O●●B●●M●● CFC2532G●●OFS●●O●●B●●M●●
4000 CFC2340G●●OFS●●O●●B●●M●● CFC2540G●●OFS●●O●●B●●M●●
5000 CFC2350G●●OFS●●O●●B●●M●● CFC2550G●●OFS●●O●●B●●M●●
6000 CFC2360G●●OFS●●O●●B●●M●● CFC2560G●●OFS●●O●●B●●M●●

●●=●●+●●+●●

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB

Sản xuất
theo yêu
cầu 

800 CFC2308G●●OES●●O●●B●●M●● CFC2508G●●OES●●O●●B●●M●●
1000 CFC2310G●●OES●●O●●B●●M●● CFC2510G●●OES●●O●●B●●M●●
1250 CFC2312G●●OES●●O●●B●●M●● CFC2512G●●OES●●O●●B●●M●●
1350 CFC2313G●●OES●●O●●B●●M●● CFC2513G●●OES●●O●●B●●M●●
1600 CFC2316G●●OES●●O●●B●●M●● CFC2516G●●OES●●O●●B●●M●●
2000 CFC2320G●●OES●●O●●B●●M●● CFC2520G●●OES●●O●●B●●M●●
2500 CFC2325G●●OES●●O●●B●●M●● CFC2525G●●OES●●O●●B●●M●●
3000 CFC2330G●●OES●●O●●B●●M●● CFC2530G●●OES●●O●●B●●M●●
3200 CFC2332G●●OES●●O●●B●●M●● CFC2532G●●OES●●O●●B●●M●●
4000 CFC2340G●●OES●●O●●B●●M●● CFC2540G●●OES●●O●●B●●M●●
5000 CFC2350G●●OES●●O●●B●●M●● CFC2550G●●OES●●O●●B●●M●●
6000 CFC2360G●●OES●●O●●B●●M●● CFC2560G●●OES●●O●●B●●M●●

●●=●●+●●+●●

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B C

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279 102
1000 279 279 102
1250 279 279 102
1350 305 305 102
1600 305 305 102
2000 305 305 152
2500 356 356 279
3000 381 381 356
3200 406 406 406
4000 432 432 406
5000 533 533 584
6000 533 533 635

Sản xuất theo
yêu cầu 

All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1016

Kích thước
Loại Dòng định

mức(A)
Kích thước (mm)
A B C

Tiêu chuẩn (min) All 279 279 152

Sản xuất theo
yêu cầu 

All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1016
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Mã đặt hàng và
kích thước

Elbow plus Flanged end

Flatwise elbow flanged end 

Edgewise elbow flanged end 

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

Loại Dòng
định
mức (A)

Mã đặt hàng 

3L+PE 3L+N+IGB

Sản xuất
theo yêu
cầu 

800 CFC2308G●●LFFE*●●F●●M●● CFC2508G●●LFFE*●●F●●M●●
1000 CFC2310G●●LFFE*●●F●●M●● CFC2510G●●LFFE*●●F●●M●●
1250 CFC2312G●●LFFE*●●F●●M●● CFC2512G●●LFFE*●●F●●M●●
1350 CFC2313G●●LFFE*●●F●●M●● CFC2513G●●LFFE*●●F●●M●●
1600 CFC2316G●●LFFE*●●F●●M●● CFC2516G●●LFFE*●●F●●M●●
2000 CFC2320G●●LFFE*●●F●●M●● CFC2520G●●LFFE*●●F●●M●●
2500 CFC2325G●●LFFE*●●F●●M●● CFC2525G●●LFFE*●●F●●M●●
3000 CFC2330G●●LFFE*●●F●●M●● CFC2530G●●LFFE*●●F●●M●●
3200 CFC2332G●●LFFE*●●F●●M●● CFC2532G●●LFFE*●●F●●M●●
4000 CFC2340G●●LFFE*●●F●●M●● CFC2540G●●LFFE*●●F●●M●●
5000 CFC2350G●●LFFE*●●F●●M●● CFC2550G●●LFFE*●●F●●M●●
6000 CFC2360G●●LFFE*●●F●●M●● CFC2560G●●LFFE*●●F●●M●●

●●=●●+●●

* = B hoặc S.    B - cạnh elbow với joint pak, S - cạnh elbow không có joint pak

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B

Tiêu chuẩn (min)
800 204 279
1000 204 279
1250 204 279
1350 204 305
1600 229 305
2000 229 305
2500 254 356
3000 305 381
3200 330 406
4000 356 432
5000 457 533
6000 457 533

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB

Sản xuất
theo yêu
cầu 

800 CFC2308G●●LEFE*●●F●●M●● CFC2508G●●LEFE*●●F●●M●●
1000 CFC2310G●●LEFE*●●F●●M●● CFC2510G●●LEFE*●●F●●M●●
1250 CFC2312G●●LEFE*●●F●●M●● CFC2512G●●LEFE*●●F●●M●●
1350 CFC2313G●●LEFE*●●F●●M●● CFC2513G●●LEFE*●●F●●M●●
1600 CFC2316G●●LEFE*●●F●●M●● CFC2516G●●LEFE*●●F●●M●●
2000 CFC2320G●●LEFE*●●F●●M●● CFC2520G●●LEFE*●●F●●M●●
2500 CFC2325G●●LEFE*●●F●●M●● CFC2525G●●LEFE*●●F●●M●●
3000 CFC2330G●●LEFE*●●F●●M●● CFC2530G●●LEFE*●●F●●M●●
3200 CFC2332G●●LEFE*●●F●●M●● CFC2532G●●LEFE*●●F●●M●●
4000 CFC2340G●●LEFE*●●F●●M●● CFC2540G●●LEFE*●●F●●M●●
5000 CFC2350G●●LEFE*●●F●●M●● CFC2550G●●LEFE*●●F●●M●●
6000 CFC2360G●●LEFE*●●F●●M●● CFC2560G●●LEFE*●●F●●M●●

●●=●●+●●

* = B hoặc S.    B - cạnh elbow với joint pak, S - cạnh elbow không có joint pak

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B

Tiêu chuẩn (min)
800 152 279
1000 152 279
1250 152 279
1350 152 279
1600 152 279
2000 152 279
2500 152 279
3000 152 279
3200 152 279
4000 152 279
5000 152 279
6000 152 279

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219



46

M
ã 

đặ
t h

àn
g

kí
ch

 th
ư

ớ
c

Mã đặt hàng và
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Internal Grounding Elbows 

Flatwise Elbow

Edgewise Elbow

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
1a 1b

Tiêu
chuẩn 

800 CFC2608GG22LFIS11B11M●● CFC2508GG22LFOS11B11M●●
1000 CFC2610GG22LFIS11B11M●● CFC2510GG22LFOS11B11M●●
1250 CFC2612GG22LFIS11B11M●● CFC2512GG22LFOS11B11M●●
1350 CFC2613GG24LFIS12B12M●● CFC2513GG24LFOS12B12M●●
1600 CFC2616GG24LFIS12B12M●● CFC2516GG24LFOS12B12M●●
2000 CFC2620GG24LFIS12B12M●● CFC2520GG24LFOS12B12M●●
2500 CFC2625GG28LFIS14B14M●● CFC2525GG28LFOS14B14M●●
3000 CFC2630GG30LFIS15B15M●● CFC2530GG30LFOS15B15M●●
3200 CFC2632GG32LFIS16B16M●● CFC2532GG32LFOS16B16M●●
4000 CFC2640GG34LFIS17B17M●● CFC2540GG34LFOS17B17M●●
5000 CFC2650GG42LFIS21B21M●● CFC2550GG42LFOS21B21M●●
6000 CFC2660GG42LFIS21B21M●● CFC2560GG42LFOS21B21M●●

Sản xuất
theo yêu
cầu 

All CFC26●●GG●●LFIS●●B●●M●● CFC25●●GG●●LFOS●●B●●M●●

●●=●●+●●

Loại Dòng định
mức   (A)

Mã đặt hàng 
2a 2b

Tiêu
chuẩn 

800 CFC2608GG22LEIS11B11M●● CFC2508GG22LEOS11B11M●●
1000 CFC2610GG22LEIS11B11M●● CFC2510GG22LEOS11B11M●●
1250 CFC2612GG22LEIS11B11M●● CFC2512GG22LEOS11B11M●●
1350 CFC2613GG22LEIS11B11M●● CFC2513GG22LEOS11B11M●●
1600 CFC2616GG22LEIS11B11M●● CFC2516GG22LEOS11B11M●●
2000 CFC2620GG22LEIS11B11M●● CFC2520GG22LEOS11B11M●●
2500 CFC2625GG22LEIS11B11M●● CFC2525GG22LEOS11B11M●●
3000 CFC2630GG22LEIS11B11M●● CFC2530GG22LEOS11B11M●●
3200 CFC2632GG22LEIS11B11M●● CFC2532GG22LEOS11B11M●●
4000 CFC2640GG22LEIS11B11M●● CFC2540GG22LEOS11B11M●●
5000 CFC2650GG22LEIS11B11M●● CFC2550GG22LEOS11B11M●●
6000 CFC2660GG22LEIS11B11M●● CFC2560GG22LEOS11B11M●●

Sản xuất
theo yêu
cầu 

All CFC26●●GG●●LEIS●●B●●M●● CFC25**GG●●LEOS●●B●●M●●

●●=●●+●●

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279
1000 279 279
1250 279 279
1350 305 305
1600 305 305
2000 305 305
2500 356 356
3000 381 381
3200 406 406
4000 432 432
5000 533 533
6000 533 533

Sản xuất theo
yêu cầu 

All min ~ 1219 min ~ 1219

Flatwise elbow với góc sản xuất theo yêu cầu
Loại Dòng định

mức (A)
góc
(W)

3L+N+ING
Thanh nối đất bên trong Thanh nối đất bên ngoài

Tiêu chuẩn
 (min) All 91 ~ 179 CFC26●●GG●●LFIOAS●●B●●A●●M●● CFC26**GG●●LFOOAS●●B●●A●●M●●

●●=●●+●●, A●●= A + góc

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B

Tiêu chuẩn (min) All 279 279

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219

EL1
NL2L3

EL1L2 L3N

B

S

B

A

1a

EL1
N

L2L3

EL1L2L3N

B

S

A

B

1b

E
L1

N
L2L3

E
L1
L2
L3
N

CFC2608GG22LEIS11B11

B

S

A

B

2a

EL1

N
L2L3

E
L1
L2
L3
N

CFC2608GG22LEOS11B11

B

S

A

B

2b
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Internal Grounding Elbows

Tee - Feeder

Double left elbow

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

Loại Dòng định
 mức (A)

Mã đặt hàng 
3a 3b

Sản xuất
theo yêu
cầu 

800 CFC2608GG●●DLIB●●C●●S●●M●● CFC2608GG●●DLOB●●C●●S●●M●●
1000 CFC2610GG●●DLIB●●C●●S●●M●● CFC2610GG●●DLOB●●C●●S●●M●●
1250 CFC2612GG●●DLIB●●C●●S●●M●● CFC2612GG●●DLOB●●C●●S●●M●●
1350 CFC2613GG●●DLIB●●C●●S●●M●● CFC2613GG●●DLOB●●C●●S●●M●●
1600 CFC2616GG●●DLIB●●C●●S●●M●● CFC2616GG●●DLOB●●C●●S●●M●●
2000 CFC2620GG●●DLIB●●C●●S●●M●● CFC2620GG●●DLOB●●C●●S●●M●●
2500 CFC2625GG●●DLIB●●C●●S●●M●● CFC2625GG●●DLOB●●C●●S●●M●●
3000 CFC2630GG●●DLIB●●C●●S●●M●● CFC2630GG●●DLOB●●C●●S●●M●●
3200 CFC2632GG●●DLIB●●C●●S●●M●● CFC2632GG●●DLOB●●C●●S●●M●●
4000 CFC2640GG●●DLIB●●C●●S●●M●● CFC2640GG●●DLOB●●C●●S●●M●●
5000 CFC2650GG●●DLIB●●C●●S●●M●● CFC2650GG●●DLOB●●C●●S●●M●●
6000 CFC2660GG●●DLIB●●C●●S●●M●● CFC2660GG●●DLOB●●C●●S●●M●●

●●=●●+●●+●●

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B C

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279 279
1000 279 279 279
1250 279 279 279
1350 305 305 305
1600 305 305 305
2000 305 305 305
2500 356 356 356
3000 381 381 381
3200 406 406 406
4000 432 432 432
5000 533 533 533
6000 533 533 533

Sản xuất theo
yêu cầu 

All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1219

Kích thước
Loại Dòng định

mức(A)
Kích thước (mm)
A B C

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279 178
1000 279 279 178
1250 279 279 178
1350 305 279 203
1600 305 279 203
2000 305 279 203
2500 356 279 279
3000 381 279 279
3200 406 279 330
4000 432 279 330
5000 533 279 457
6000 533 279 457

Sản xuất theo
yêu cầu 

All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1016

Loại Dòng định mức Mã đặt hàng
3L+PE+ING

Tiêu chuẩn 
800 CFC2608GG33TFS11B11S11M●●
1000 CFC2610GG33TFS11B11S11M●●
1250 CFC2612GG33TFS11B11S11M●●
1350 CFC2613GG36TFS12B12S12M●●
1600 CFC2616GG36TFS12B12S12M●●
2000 CFC2620GG36TFS12B12S12M●●
2500 CFC2625GG42TFS14B14S14M●●
3000 CFC2630GG45TFS15B15S15M●●
3200 CFC2632GG48TFS16B16S16M●●
4000 CFC2640GG51TFS17B17S17M●●
5000 CFC2650GG63TFS21B21S21M●●
6000 CFC2660GG63TFS21B21S21M●●

Sản xuất theo yêu cầu All CFC26**GG●●TFS●●B●●S●●M●●
●●=●●+●●+●●

E
L1

N
L2L3

E
L1
L2
L3
N

CFC2608GG29DLIS11C07B11

S

B

A

C

B

3a

CFC2608GG29DLIB11C07S11
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N L2L3

E
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L2
L3
N

B

S

A

C

B

3a
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N
L2L3

E
L1
L2
L3
N

S

B

A

C

B

3b

CFC2608GG29DLOB11C07S11

EL1
N

L2L3

E
L1
L2
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N

B

S

A

C

B
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Mã đặt hàng và
kích thước

Internal Grounding Elbows 

Double Right elbow

Flatwise offset elbow

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 

4a 4b 

Sản xuất
theo yêu
cầu 

800 CFC2608GG●●DRIB●●C●●S●●M●● CFC2608GG●●DROB●●C●●S●●M●●
1000 CFC2610GG●●DRIB●●C●●S●●M●● CFC2610GG●●DROB●●C●●S●●M●●
1250 CFC2612GG●●DRIB●●C●●S●●M●● CFC2612GG●●DROB●●C●●S●●M●●
1350 CFC2613GG●●DRIB●●C●●S●●M●● CFC2613GG●●DROB●●C●●S●●M●●
1600 CFC2616GG●●DRIB●●C●●S●●M●● CFC2616GG●●DROB●●C●●S●●M●●
2000 CFC2620GG●●DRIB●●C●●S●●M●● CFC2620GG●●DROB●●C●●S●●M●●
2500 CFC2625GG●●DRIB●●C●●S●●M●● CFC2625GG●●DROB●●C●●S●●M●●
3000 CFC2630GG●●DRIB●●C●●S●●M●● CFC2630GG●●DROB●●C●●S●●M●●
3200 CFC2632GG●●DRIB●●C●●S●●M●● CFC2632GG●●DROB●●C●●S●●M●●
4000 CFC2640GG●●DRIB●●C●●S●●M●● CFC2640GG●●DROB●●C●●S●●M●●
5000 CFC2650GG●●DRIB●●C●●S●●M●● CFC2650GG●●DROB●●C●●S●●M●●
6000 CFC2660GG●●DRIB●●C●●S●●M●● CFC2660GG●●DROB●●C●●S●●M●●

●●=●●+●●+●●

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
6a 6b

Sản xuất
theo yêu
cầu 

800 CFC2608GG●●OFIS●●O●●B●●M●● CFC2608GG●●OFOS●●O●●B●●M●●
1000 CFC2610GG●●OFIS●●O●●B●●M●● CFC2610GG●●OFOS●●O●●B●●M●●
1250 CFC2612GG●●OFIS●●O●●B●●M●● CFC2612GG●●OFOS●●O●●B●●M●●
1350 CFC2613GG●●OFIS●●O●●B●●M●● CFC2613GG●●OFOS●●O●●B●●M●●
1600 CFC2616GG●●OFIS●●O●●B●●M●● CFC2616GG●●OFOS●●O●●B●●M●●
2000 CFC2620GG●●OFIS●●O●●B●●M●● CFC2620GG●●OFOS●●O●●B●●M●●
2500 CFC2625GG●●OFIS●●O●●B●●M●● CFC2625GG●●OFOS●●O●●B●●M●●
3000 CFC2630GG●●OFIS●●O●●B●●M●● CFC2630GG●●OFOS●●O●●B●●M●●
3200 CFC2632GG●●OFIS●●O●●B●●M●● CFC2632GG●●OFOS●●O●●B●●M●●
4000 CFC2640GG●●OFIS●●O●●B●●M●● CFC2640GG●●OFOS●●O●●B●●M●●
5000 CFC2650GG●●OFIS●●O●●B●●M●● CFC2650GG●●OFOS●●O●●B●●M●●
6000 CFC2660GG●●OFIS●●O●●B●●M●● CFC2660GG●●OFOS●●O●●B●●M●●

●●=●●+●●+●●

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B C

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279 178
1000 279 279 178
1250 279 279 178
1350 305 279 203
1600 305 279 203
2000 305 279 203
2500 356 279 279
3000 381 279 279
3200 406 279 330
4000 432 279 330
5000 533 279 457
6000 533 279 457

Sản xuất theo
yêu cầu 

All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1016

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B C

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279 102
1000 279 279 102
1250 279 279 102
1350 305 305 102
1600 305 305 102
2000 305 305 152
2500 356 356 279
3000 381 381 356
3200 406 406 406
4000 432 432 406
5000 533 533 584
6000 533 533 635

Sản xuất theo
yêu cầu 

All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1016

E
L1
L2
L3
N

EL1
N

L2L3

B

S

CFC2608GG29DRIB11C07S11

C

B

A

4a

EL1

N
L2L3

S

E
L1
L2
L3
N

B

CFC2608GG29DRIS11C07B11

AC

B

4a

EL1
N

L2L3

S

CFC2608GG29DROS11C07B11

C A

4b

E
L1
L2
L3
N

B

B

B

EL1
N

L2L3

E
L1
L2
L3
N

S

CFC2608GG29DROB11C07S11

AC

B

4b

E
L1

N

L2
L3

E
L1

N

L2
L3

B

S

CFC2608GG26OFIS11O04B11

A

B

C

6a

E
L1

N

L2
L3

B

S

E
L1

N

L2
L3

CFC2608GG26OFOS11O04B11

A

B

C

6b
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Mã đặt hàng và
kích thước

Internal Grounding Elbows 

Edgewise offset elbow

Flange end flatwise elbow

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 

5a 5b

Sản xuất
theo yêu
cầu 

800 CFC2608GG●●OEIS●●O●●B●●M●● CFC2608GG●●OEOS●●O●●B●●M●●
1000 CFC2610GG●●OEIS●●O●●B●●M●● CFC2610GG●●OEOS●●O●●B●●M●●
1250 CFC2612GG●●OEIS●●O●●B●●M●● CFC2612GG●●OEOS●●O●●B●●M●●
1350 CFC2613GG●●OEIS●●O●●B●●M●● CFC2613GG●●OEOS●●O●●B●●M●●
1600 CFC2616GG●●OEIS●●O●●B●●M●● CFC2616GG●●OEOS●●O●●B●●M●●
2000 CFC2620GG●●OEIS●●O●●B●●M●● CFC2620GG●●OEOS●●O●●B●●M●●
2500 CFC2625GG●●OEIS●●O●●B●●M●● CFC2625GG●●OEOS●●O●●B●●M●●
3000 CFC2630GG●●OEIS●●O●●B●●M●● CFC2630GG●●OEOS●●O●●B●●M●●
3200 CFC2632GG●●OEIS●●O●●B●●M●● CFC2632GG●●OEOS●●O●●B●●M●●
4000 CFC2640GG●●OEIS●●O●●B●●M●● CFC2640GG●●OEOS●●O●●B●●M●●
5000 CFC2650GG●●OEIS●●O●●B●●M●● CFC2650GG●●OEOS●●O●●B●●M●●
6000 CFC2660GG●●OEIS●●O●●B●●M●● CFC2660GG●●OEOS●●O●●B●●M●●

●●=●●+●●+●●

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
7a 7b

Sản xuất
theo yêu
cầu 

800 CFC2608GG●●LFIFE*●●F●●M●● CFC2608GG●●LFOFE*●●F●●M●●
1000 CFC2610GG●●LFIFE*●●F●●M●● CFC2610GG●●LFOFE*●●F●●M●●
1250 CFC2612GG●●LFIFE*●●F●●M●● CFC2612GG●●LFOFE*●●F●●M●●
1350 CFC2613GG●●LFIFE*●●F●●M●● CFC2613GG●●LFOFE*●●F●●M●●
1600 CFC2616GG●●LFIFE*●●F●●M●● CFC2616GG●●LFOFE*●●F●●M●●
2000 CFC2620GG●●LFIFE*●●F●●M●● CFC2620GG●●LFOFE*●●F●●M●●
2500 CFC2625GG●●LFIFE*●●F●●M●● CFC2625GG●●LFOFE*●●F●●M●●
3000 CFC2630GG●●LFIFE*●●F●●M●● CFC2630GG●●LFOFE*●●F●●M●●
3200 CFC2632GG●●LFIFE*●●F●●M●● CFC2632GG●●LFOFE*●●F●●M●●
4000 CFC2640GG●●LFIFE*●●F●●M●● CFC2640GG●●LFOFE*●●F●●M●●
5000 CFC2650GG●●LFIFE*●●F●●M●● CFC2650GG●●LFOFE*●●F●●M●●
6000 CFC2660GG●●LFIFE*●●F●●M●● CFC2660GG●●LFOFE*●●F●●M●●

●●=●●+●●

* = B hoặc S.    B - cạnh elbow với joint pak, S - cạnh elbow không có joint pak

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B C

Tiêu chuẩn (min) All 279 279 152

Sản xuất theo
yêu cầu 

All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1016

Kích thước
Loại Dòng định

mức(A)
Kích thước (mm)
A B

Tiêu chuẩn (min)
800 204 279
1000 204 279
1250 204 279
1350 204 305
1600 229 305
2000 229 305
2500 254 356
3000 305 381
3200 330 406
4000 356 432
5000 457 533
6000 457 533

Sản xuất theo
yêu cầu 

All min ~ 1219 min ~ 1219

E
L1

N
L2

L3

E
L1

N
L2

L3

S

B

CFC2608GG28OEIS11O06B11

A

B

C

5a

E
L1

N

L2
L3

S

B E
L1

N

L2
L3

CFC2608GG28OEOS11O06B11

A

B

C

5b

L1
L2

L3N

E

SEL1
N

L2L3

CFC2608GG19LFIFES11F08

B

A

7a

L1
L2

L3N

E

B

EL1
N

L2L3

CFC2608GG19LFIFEB11F08

B

A

7a

S

EL1
NL2L3

N
L3

L2L1

E

CFC2608GG19LFOFES11F08

B

A

7b
B

EL1
NL2L3

N
L3

L2L1

E

CFC2608GG19LFOFEB11F08

B

A

7b
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c

Mã đặt hàng và
kích thước

Internal Grounding Elbows

Flange end edgewise elbow

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 

8a 8b 

Made to 
measure

800 CFC2608GG●●LEIFE*●●F●●M●● CFC2608GG●●LEOFE*●●F●●M●●
1000 CFC2610GG●●LEIFE*●●F●●M●● CFC2610GG●●LEOFE*●●F●●M●●
1250 CFC2612GG●●LEIFE*●●F●●M●● CFC2612GG●●LEOFE*●●F●●M●●
1350 CFC2613GG●●LEIFE*●●F●●M●● CFC2613GG●●LEOFE*●●F●●M●●
1600 CFC2616GG●●LEIFE*●●F●●M●● CFC2616GG●●LEOFE*●●F●●M●●
2000 CFC2620GG●●LEIFE*●●F●●M●● CFC2620GG●●LEOFE*●●F●●M●●
2500 CFC2625GG●●LEIFE*●●F●●M●● CFC2625GG●●LEOFE*●●F●●M●●
3000 CFC2630GG●●LEIFE*●●F●●M●● CFC2630GG●●LEOFE*●●F●●M●●
3200 CFC2632GG●●LEIFE*●●F●●M●● CFC2632GG●●LEOFE*●●F●●M●●
4000 CFC2604GG●●LEIFE*●●F●●M●● CFC2640GG●●LEOFE*●●F●●M●●
5000 CFC2650GG●●LEIFE*●●F●●M●● CFC2650GG●●LEOFE*●●F●●M●●
6000 CFC2660GG●●LEIFE*●●F●●M●● CFC2660GG●●LEOFE*●●F●●M●●

●●=●●+●●

* = B hoặc S.    B - cạnh elbow với joint pak, S - cạnh elbow không có joint pak

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B

Tiêu chuẩn (min) All 152 279

Sản xuất theo
yêu cầu 

All min ~ 1219 min ~ 1219

E
L1

N
L2L3

S

E

L1

L2

L3

N

CFC2608GG17LEIFES11F06

B

A

8a

S

L1

L2

L3

N

E

EL1

N
L2L3

CFC2608GG17LEOFES11F06

B

A

8b
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Định mức (A) Kích thước (mm)
A B C D

800 162 81 - -
1000 162 81 - -
1250 162 81 - -
1350 178 89 - -
1600 203 102 - -
2000 254 127 - -
2500 378 127 - -
3000 378 127 - -
3200 480 121 119 -
4000 480 121 119 -
5000 705 117 118 118
6000 705 117 118 118

Mã đặt hàng và
kích thước

Bộ đấu nối máy biến áp và tủ điện 
– flanged end 

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

Loại 
Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Tiêu chuẩn all CFC23 ●●G10FE*M●● CFC25●●G10FE*M●● CFC26●●GG10FE*M●●

Sản xuất
theo yêu
cầu 

800 CFC2308G●●FE*M●● CFC2508G●●FE*M●● CFC2608G●●FE*M●●
1000 CFC2310G●●FE*M●● CFC2510G●●FE*M●● CFC2610G●●FE*M●●
1250 CFC2312G●●FE*M●● CFC2512G●●FE*M●● CFC2612G●●FE*M●●
1350 CFC2313G●●FE*M●● CFC2513G●●FE*M●● CFC2613G●●FE*M●●
1600 CFC2316G●●FE*M●● CFC2516G●●FE*M●● CFC2616G●●FE*M●●
2000 CFC2320G●●FE*M●● CFC2520G●●FE*M●● CFC2620G●●FE*M●●
2500 CFC2325G●●FE*M●● CFC2525G●●FE*M●● CFC2625G●●FE*M●●
3000 CFC2330G●●FE*M●● CFC2530G●●FE*M●● CFC2630G●●FE*M●●
3200 CFC2332G●●FE*M●● CFC2532G●●FE*M●● CFC2632G●●FE*M●●
4000 CFC2340G●●FE*M●● CFC2540G●●FE*M●● CFC2640G●●FE*M●●
5000 CFC2350G●●FE*M●● CFC2550G●●FE*M●● CFC2650G●●FE*M●●
6000 CFC2360G●●FE*M●● CFC2560G●●FE*M●● CFC2660G●●FE*M●●

* =B có joint pak, S không có joint pak
Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A

Tiêu chuẩn All 254

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219

Flanged Collar and Cutout and Drilling 
Template 800A-6000A Feeder

Định mức 
(A)

Số lỗ
N

Kích thước (mm)
E F G H J K W

800 10 98 - 130 187 254 296 335
1000 10 98 - 130 187 254 296 335
1250 10 98 - 130 187 254 296 335
1350 10 98 - 145 203 254 296 335
1600 10 98 - 171 229 254 296 335
2000 10 98 - 222 279 254 296 335
2500 16 88 87 346 403 406 451 487
3000 16 88 87 346 403 406 451 487
3200 18 88 87 448 505 406 451 487
4000 18 88 87 448 505 406 451 487
5000 22 88 87 673 730 406 451 487
6000 22 88 87 673 730 406 451 487

Cutout

Flanged
Collar

Flanged
Collar

8 Dia.
(Holes)

Flanged end 

Đặt hàng:
Hoàn chỉnh mã đặt hàng bằng cách thay thế ‘..’ bởi dòng định mức và cấp độ bảo vệ.
Ví dụ:
Mã đặt hàng tổng quát của flanged end 1000A, 3L+N+PE: 
BFC2510GFEM54

Mã đặt hàng chi tiết của flanged end 12 inch, 1000A, 3L+N+PE:
BFC2510G12FEBM54

Dòng định mức

Dòng định mức ●● *

cấp độ bảo vệ

cấp độ bảo vệ
●●  - chiều dài thanh feeder của flanged end.

* = B hoặc S.    B - với joint pak, S - không có joint pak
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Dòng định
mức (A)

 Kích thước (mm)
S T U

800 76 92 97
1000 76 92 97
1250 76 92 97
1350 76 92 97
1600 76 92 97
2000 76 92 97
2500 127 169 173
3000 127 169 173
3200 127 169 173
4000 127 169 173
5000 127 169 173
6000 127 169 173

Dòng định
mức (A)

Hình  Kích thước (mm)
A B C D

800 1 64 - - -
100 1 64 - - -
1250 1 76 - - -
1350 1 102 - - -
1600 1 114 - - -
2000 1 137 - - -
2500 4 203 - - 127
3000 2 114 289 60 -
3200 2 127 353 99 -
4000 2 152 378 73 -
5000 3 114 565 111 -
6000 3 152 604 73 -

Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng Số lượng yêu cầu cho mỗi
pha/trung tính

800 FLEX508 2
1000 FLEX510 3
1250 FLEX512 3
1350 FLEX513 4
1600 FLEX516 4
2000 FLEX520 5
2500 FLEX525 7
3000 FLEX530 8
3200 FLEX532 8
4000 FLEX540 10
5000 FLEX550 13
6000 FLEX560 15

Mã đặt hàng và
kích thước

Bộ đấu nối máy biến áp và tủ điện 
– flanged end 

Hình 1

Flanged Collar

4-cực với thanh nối đất
(nhìn từ đáy)

4-cực với thanh nối đất 3-cực với thanh nối đất

Chi tiết đầu nối flanged end.

Số liệu kích thước

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

Thanh nối linh động.

Chi tiết của đầu nối pha trong với tủ điện.
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Định mức (A) Hình  Kích thước (mm)
A B C D

800 1 64 - - -
1000 1 64 - - -
1250 1 76 - - -
1350 1 102 - - -
1600 1 114 - - -
2000 1 137 - - -
2500 4 165 - - 127
3000 2 114 289 60 -
3200 2 127 353 86 -
5000 3 114 565 111 -
6000 3 152 604 73 -

Định mức (A) Kích thước (mm)
A B X Y Z

800 650 432 267 458 190
1000 650 432 267 458 190
1250 650 432 267 458 190
1350 650 432 267 458 190
1600 650 432 267 458 190
2000 650 432 267 458 190
2500 650 445 279 458 190
3000 650 533 364 458 190
3200 650 584 428 458 190
4000 650 610 453 458 190
5000 650 813 641 458 190
6000 650 838 679 458 190

Mã đặt hàng và
kích thước

Bộ đấu nối máy biến áp và tủ điện 
– flanged end 

Figure 1

Figure 3

Figure 2

Figure 4

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

Qwik fange (chỉ sử dụng trong nhà)

CL

A

D32
71

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng
3L+PE 3L+N+IGB

Tiêu chuẩn 
800 CFC2308GQF CFC2508GQF
1000 CFC2310GQF CFC2510GQF
1250 CFC2312GQF CFC2512GQF
1350 CFC2313GQF CFC2513GQF
1600 CFC2316GQF CFC2516GQF
2000 CFC2320GQF CFC2520GQF
2500 CFC2325GQF CFC2525GQF
3000 CFC2330GQF CFC2530GQF
3200 CFC2332GQF CFC2532GQF
4000 CFC2340GQF CFC2540GQF
5000 CFC2350GQF CFC2550GQF
6000 CFC2360GQF CFC2560GQF

Ghi chú: vui lòng thêm phần sau  M●● cho cấp độ an toàn cao. Ví dụ: CFC2508GQFM54

CL

A

32
71

B

CA A

B

A A AC C
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Mã đặt hàng và
kích thước

Hộp nối cáp

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+IGB

Tiêu chuẩn all CFC23●●GETB*M●● CFC25●●GETB*M●● CFC26●●GGETB*M●●

Sản xuất
theo yêu cầu 

800 CFC2308G●●ETB*M●● CFC2508G●●ETB*M●● CFC2608GG●●ETB*M●●

1000 CFC2310G●●ETB*M●● CFC2510G●●ETB*M●● CFC2610GG●●ETB*M●●

1250 CFC2312G●●ETB*M●● CFC2512G●●ETB*M●● CFC2612GG●●ETB*M●●

1350 CFC2313G●●ETB*M●● CFC2513G●●ETB*M●● CFC2613GG●●ETB*M●●

1600 CFC2316G●●ETB*M●● CFC2516G●●ETB*M●● CFC2616GG●●ETB*M●●

2000 CFC2320G●●ETB*M●● CFC2520G●●ETB*M●● CFC2620GG●●ETB*M●●

2500 CFC2325G●●ETB*M●● CFC2525G●●ETB*M●● CFC2625GG●●ETB*M●●

3000 CFC2330G●●ETB*M●● CFC2530G●●ETB*M●● CFC2630GG●●ETB*M●●

3200 CFC2332G●●ETB*M●● CFC2532G●●ETB*M●● CFC2632GG●●ETB*M●●

4000 CFC2340G●●ETB*M●● CFC2540G●●ETB*M●● CFC2640GG●●ETB*M●●

5000 CFC2350G●●ETB*M●● CFC2550G●●ETB*M●● CFC2650GG●●ETB*M●●

6000 CFC2360G●●ETB*M●● CFC2560G●●ETB*M●● CFC2660GG●●ETB*M●●

Loại Dòng định
mức

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Tiêu chuẩn all CFC23●●GETB*M●● CFC25●●GETB*M●● CFC26●●GGETB*M●●

Hộp nối cáp - cuối.

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 

Hộp nối cáp - giữa

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Số chấu
trên PH&N

Chấu thanh nối đất Kích thước (mm)

300 mm2 150 mm2 300 mm2 A B C D

Tiêu chuẩn
(Min)

800 3 3 - 740 279 406 254
1000 3 3 - 740 279 406 254
1250 4 4 - 740 279 406 254
1350 4 4 - 740 279 406 254
1600 5 5 - 740 378 406 254
2000 6 - 3 740 378 406 254
2500 8 - 4 1000 530 660 254
3000 9 - 5 1000 530 660 254
3200 10 - 5 1000 530 660 254
4000 12 - 6 1000 530 660 254
5000 15 - 8 1000 756 660 254
6000 17 - 9 1000 756 660 254

Sản xuất
theo yêu cầu All min min min min ~ 1219

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Số chấu
trên PH&N

Chấu thanh nối đất Kích thước (mm)

300 mm2 150 mm2 300 mm2 A B C D

Tiêu chuẩn
(Min)

800 3 3 - 889 356 406 185
1000 3 3 - 889 356 406 185
1250 4 4 - 889 356 406 185
1350 4 4 - 889 356 406 185
1600 5 5 - 889 356 406 185
2000 6 - 3 889 356 406 185
2500 8 - 4 1059 508 447 261

Đặt hàng
Hoàn chỉnh mã đặt hàng bằng cách thay thế “●●” bởi dòng định mức và cấp độ bảo vệ.
Ví dụ:
Mã đặt hàng tổng quát của hộp nối cáp 1000A, 3L+N+PE:
CFC2510GETBM54

Mã đặt hàng chi tiết của hộp nối cáp 10 inch, 1000A, 3L+N+PE:
CFC2510G10ETBBM54

Dòng định mức

Dòng định mức●● *

cấp độ bảo vệ

cấp độ bảo vệ
●●  - chiều dài thanh feeder của hộp nối cáp

* = B hoặc S.    B - có joint pak, S - không có joint pak

Ghi chú: vui lòng liên hệ với chúng tôi đối với những dòng định mức không có trong bảng trên.



55

M
ã 

đặ
t h

àn
g

kí
ch

 th
ư

ớ
c

Mã đặt hàng và
kích thước

Giá đỡ

Giá treo Flatwise nằm ngang.

Giá treo Edgewise nằm ngang

Loại Dòng định
mức(A)

Kích thước (mm) Mã đặt hàng 
A (mm) B (mm)

Giá treo flatwise nằm ngang 800 186 148 HF38F
1000 186 148 HF38F
1250 199 161 HF43F
1350 225 186 HF53F

1600 237 199 HF58F

2000 260 222 HF67F

2500 326 288 HF93F

3000 412 374 HF13F

3200 475 437 HF15F

4000 501 463 HF16F

5000 688 650 HF24F

6000 726 688 HF25F

Loại Dòng định mức
(A)

Kích thước (mm) Mã đặt hàng
A (mm)

Giá treo Edgewise
nằm ngang

800 212 HF43E
1000 212 HF43E
1250 212 HF43E
1350 250 HF58E

1600 250 HF58E

2000 276 HF67E

2500 339 HF93E

3000 438 HF13E

3200 501 HF15E

4000 527 HF16E

5000 714 HF24E

6000 752 HF26E

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 
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Mã đặt hàng và
kích thước

Giá đỡ

Giá treo cố định chiều dọc

Giá treo lò xo chiều dọc

Loại Dòng định mức (A) Mã đặt hàng 
Giá treo lò xo chiều dọc 800 HFVS1

1000 HFVS1
1250 HFVS1
1350 HFVS1
1600 HFVS2
2000 HFVS2
2500 HFVS2
3000 HFVS8
3200 HFVS8
4000 HFVS8
5000 HFVS8
6000 HFVS8

Loại Dòng định mức (A) Mã đặt hàng
Giá treo cố định chiều dọc all HFV

Thanh dẫn bằng đồng I-LINE II 
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Mã đặt hàng
 kích thước
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Mã đặt hàng và
kích thước

Thanh dẫn

Loại Chiều dài “L” Mã đặt hàng
3L + PE 3L + N + IGB 3L + N + ING

Cố định 10 Feet BFC23●●G10STM●● BFC25●●G10STM●● BFC26●●G10STM●●

Sản xuất theo
yêu cầu

16 inches ~
119 inches BFC23●●G**STM●● BFC25●●G**STM●● BFC26●●G**STM●●

Loại Chiều dài Số cổng nối
rẽ
(Nos × sides)

Mã đặt hàng

3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Plug-in 4 feet 1×2 BPC23●●G4S2M●● BPC25●●G4S2M●● BPC26●●G4S2M●●

6 feet 1×2 BPC23●●G6S2M●● BPC25●●G6S2M●● BPC26●●G6S2M●●
2×2 BPC23●●G6S4M●● BPC25●●G6S4M●● BPC26●●G6S4M●●

10 feet 1×2 BPC23●●G10S2M●● BPC25●●G10S2M●● BPC26●●G10S2M●●

2×2 BPC23●●G10S4M●● BPC25●●G10S4M●● BPC26●●G10S4M●●

3×2 BPC23●●G10S6M●● BPC25●●G10S6M●● BPC26●●G10S6M●●

Riser 4 feet 1×1 BRC23●●G4S1M●● BRC25●●G4S1M●● BRC26●●G4S1M●●

6 feet 1×1 BRC23●●G6S1M●● BRC25●●G6S1M●● BRC26●●G6S1M●●
2×1 BRC23●●G6S2M●● BRC25●●G6S2M●● BRC26●●G6S2M●●

10 feet 1×1 BRC23●●G10S1M●● BRC25●●G10S1M●● BRC26●●G10S1M●●
2×1 BRC23●●G10S2M●● BRC25●●G10S2M●● BRC26●●G10S2M●●
3×1 BRC23●●G10S3M●● BRC25●●G10S3M●● BRC26●●G10S3M●●

Thanh dẫn tiếp xúc đồng I-LINE II 

Chiều dài thanh feeder

Thanh dẫn với các cổng nối rẽ

Đặt hàng:
Hoàn chỉnh mã đặt hàng bằng cách thay thế “●●” bởi dòng định mức và cấp độ
bảo vệ 

Ví dụ:
Mã đặt hàng tổng quát của thanh feeder 1000A, 3L+N+PE:
BFC2510GM54

Mã đặt hàng chi tiết cho thanh feeder 10feet, 3L+N+PE:
BFC2510G10STM54

Dòng định mức

Dòng định mức**

cấp độ bảo vệ

cấp độ bảo vệ

**= chiều dài của thanh feeder. Nếu số lớn hơn 10, đơn vị là inch, nếu không thì đơn vị là feet.

Mặt cắt thanh dẫn

Dòng định mức (A) Type 800 1000 1250 1350 1600 2000 2500 3200 4000 5000

Khối lượng

(kg/m)

3L + PE Feeder 13.0 14.2 15.9 16.5 18.0 20.5 28.4 33.2 44.8 50.4

Plug-in 15.8 17.3 18.8 19.6 21.2 23.6 31.5 36.3 47.0 53.6

3L + N + IGB Feeder 14.0 15.6 17.8 18.6 20.5 23.5 33.5 39.7 51.8 60.1

Plug-in 17.2 18.8 21.0 21.7 23.7 26.6 36.6 42.8 55.0 63.2

W(mm) 98 120 148 161 186 225 323 412 566 650

Hình A A A A A A B B C C

Hình A Hình B Hình C
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Thanh dẫn tiếp xúc đồng I-LINE II

Mã đặt hàng và
kích thước

Các thành phần thanh dẫn

Loại Chiều dài
(mm)

Chiều cao
(mm)

Chiều rộng (mm)
800 1000 1250 1350 1600 2000 2500 3200 4000 5000

Cố định 1016 508 343 343 343 343 442 442 492 594 819 819

Thanh chuyển pha

Loại Chiều dài
(mm)

Mã đặt hàng
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

966 BFC23●●G38PTM●● BFC25●●G38PTM●● BFC26●●GG38PTM●●

Loại Mã đặt hàng
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Cố định BFC23●●GEJM●● BFC25●●GEJM●● BFC26●●GEJM●●

Kích thước bu lông
Cường độ
định mức

400 630 800 1000 1250 1350 1600 2000 2500 3200 4000

800 R04 R06 - - - - - - - -
1000 R04 R06 R08 - - - - - - - -
1250 R04 R06 R08 R10 - - - - - - -
1350 - R06 R08 R10 R12 - - - - - -
1600 - R06 R08 R10 R12 R13 - - - - -
2000 - - R08 R10 R12 R13 R16 - - - -
2500 - - - R10 R12 R13 R16 R20 - - -
3200 - - - - R12 R13 R16 R20 R25 - -
4000 - - - - - R13 R16 R20 R25 R32 -
5000 - - - - - - R16 R20 R25 R32 R40
Ghi chú: Shneider có thanh giảm có MCCB. Liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết..

Loại Chiều dài
(mm)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Cố định 610 BFC23●●GR●●M●● BFC25●●GR●●M●● BFC26●●GR●●M●●

Ghi chú: Thay R ●●với kí hiệu bên dưới. Ví dụ, CFC2520GR10M54.

Các thanh giảm không có cầu chì

Đặt hàng
Hoàn chỉnh mã đặt hàng bằng cách thay thế “●●” bởi dòng định mức và cấp độ
bảo vệ  

Ví dụ:
Mã đặt hàng tổng quát của mối nối giãn nở 1000A, 3L+N+PE:
BFC2510GEJM54

Mã đặt hàng chi tiết của khớp mối nối giãn nở tiêu chuẩn 1000A, 3L+N+PE:
BFC2510GEJM54

Dòng định mức

Dòng định mức

cấp độ bảo vệ

cấp độ bảo vệ 

Mối nối giãn nở

Cố định
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Mã đặt hàng và
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Các thành phần thanh dẫn

Thanh dẫn tiếp xúc đồng I-LINE II

Tường và các góc sàn (WF).

Nắp chụp
Loại Dòng định mức

(A)
Kích thước (mm) Mã đặt hàng 
A

Nắp chụp 800 110 ACF38EC
1000 132 ACF47EC
1250 161 ACF58EC
1350 174 ACF63EC
1600 199 ACF73EC
2000 237 ACF88EC
2500 336 ACF13EC
3200 425 ACF17EC
4000 578 ACF22EC
5000 663 ACF26EC

Ghi chú: vui lòng thêm phần sau M●● cho cấp độ an toàn cao. Ví dụ,AFC38ECM54

Dòng định
mức (A)

Thanh dẫn Flanged End Mã đặt hàng 
A(mm) Y W Y W

800 211 152 229 254 381 ACF38WF
1000 233 174 229 276 381 ACF47WF
1250 262 203 229 305 381 ACF58WF
1350 275 203 229 330 381 ACF63WF
1600 300 229 229 356 381 ACF73WF
2000 338 279 229 432 533 ACF88WF
2500 437 381 229 483 533 ACF13WF
3200 526 457 229 584 533 ACF17WF
4000 679 620 229 722 533 ACF22WF
5000 764 711 229 813 533 ACF26WF

Bề dày của flatwise elbow wall (mm)
Dòng định
mức (A)

100 200 300 400 500 600
W(mm) Y(mm)

800 203 229 279 330 381 432 483
1000 203 305 356 406 457 508 559
1250 203 305 356 406 457 508 559
1350 203 330 381 432 483 533 584
1600 203 356 406 457 508 559 610
2000 203 432 483 533 584 635 686
2500 203 559 610 660 711 762 813
3200 203 686 737 787 838 889 940
4000 203 1016 1067 1118 1168 1219 1270
5000 203 1016 1067 1118 1168 1219 1270

Bề dày của Edgewise elbow wall (mm)
Dòng định
mức (A)

100 200 300 400 500 600
Y(mm) W(mm)

800 152 305 356 406 457 509 559
1000 178 305 356 406 457 509 559
1250 203 305 356 406 457 509 559
1350 203 305 356 406 457 509 559
1600 229 305 356 406 457 509 559
2000 279 305 356 406 457 509 559
2500 381 305 356 406 457 509 559
3200 457 305 356 406 457 509 559
4000 711 305 356 406 457 509 559
5000 711 305 356 406 457 509 559

Tường và các góc sàn

Lỗ mở được yêu cầu của tường và sàn
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Đặt hàng
Hoàn chỉnh mã đặt hàng bằng cách thay thế “●●” bởi dòng định mức và cấp độ bảo
vệ 

Ví dụ:
Mã đặt hàng tổng quát của flatwise elbow 1000A, 3L+N+PE:
BFC2510GELM54

Mã đặt hàng chi tiết của flatwise elbow 24 inch, 1000A, 3L+N+PE:
BFC2510G24LFS13B11M54

S - cạnh elbow không có joint pak
B - cạnh elbow với joint pak

Thanh dẫn tiếp xúc đồng I-LINE II

Mã đặt hàng và
kích thước

Elbows

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Tiêu chuẩn 800 BFC2308GLFM11M●● BFC2508GLFM11M●● BFC2608GLFM11M●●
1000 BFC2310GLFM11M●● BFC2510GLFM11M●● BFC2610GLFM11M●●
1250 BFC2312GLFM12M●● BFC2512GLFM12M●● BFC2612GLFM12M●●
1350 BFC2313GLFM12M●● BFC2513GLFM12M●● BFC2613GLFM12M●●
1600 BFC2316GLFM13M●● BFC2516GLFM13M●● BFC2616GLFM13M●●
2000 BFC2320GLFM13M●● BFC2520GLFM13M●● BFC2620GLFM13M●●
2500 BFC2325GLFM15M●● BFC2525GLFM15M●● BFC2625GLFM15M●●
3200 BFC2332GLFM17M●● BFC2532GLFM17M●● BFC2632GLFM17M●●
4000 BFC2340GLFM21M●● BFC2540GLFM21M●● BFC2640GLFM21M●●
5000 BFC2350GLFM22M●● BFC2550GLFM22M●● BFC2650GLFM22M●●

Sản xuất
theo yêu cầu

All BFC23●●G●●LFS●●B●●M●● BFC25●●G●●LFS●●B●●M●● BFC26●●G●●LFS●●B●●M●●

●●=●●+●●

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279
1000 279 279
1250 305 305
1350 305 305
1600 330 330
2000 330 330
2500 381 381
3200 432 432
4000 533 533
5000 559 559

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219

Flatwise elbow với góc sản xuất theo yêu cầu

Loại Dòng định
mức

Góc
(W)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Sản xuất
theo
yêu cầu

All 91 ~ 179 BFC23●●G●●LFOAS●●B●●A●●●M●● BFC25●●G●●LFOAS●●B●●A●●●M●● BFC26●●G●●LFOAS●●B●●A●●●M●●

●●=●●+●●, A●●●=A+ góc
OA - góc đặc biệt

●● - chiều dài cạnh elbow với joint pak
●● - chiều dài cạnh elbow không có joint pak
●● - tổng chiều dài cạnh elbow

Dòng định mức

Dòng định mức ●● ●● ●●

cấp độ bảo vệ

cấp độ bảo vệ

Flatwise elbow 
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Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Tiêu
chuẩn

800 BFC2308GLEM11M●● BFC2508GLEM11M●● BFC2608GLEM11M●●
1000 BFC2310GLEM11M●● BFC2510GLEM11M●● BFC2610GLEM11M●●
1250 BFC2312GLEM11M●● BFC2512GLEM11M●● BFC2612GLEM11M●●
1350 BFC2313GLEM11M●● BFC2513GLEM11M●● BFC2613GLEM11M●●
1600 BFC2316GLEM11M●● BFC2516GLEM11M●● BFC2616GLEM11M●●
2000 BFC2320GLEM11M●● BFC2520GLEM11M●● BFC2620GLEM11M●●
2500 BFC2325GLEM11M●● BFC2525GLEM11M●● BFC2625GLEM11M●●
3200 BFC2332GLEM11M●● BFC2532GLEM11M●● BFC2632GLEM11M●●
4000 BFC2340GLEM11M●● BFC2540GLEM11M●● BFC2640GLEM11M●●
5000 BFC2350GLEM11M●● BFC2550GLEM11M●● BFC2650GLEM11M●●

Sản xuất
theo yêu
cầu

All BFC23●●G●●LES●●B●●M●● BFC25●●G●●LES●●B●●M●● BFC26●●G●●LES●●B●●M●●

●●=●●+●●

Mã đặt hàng và
kích thước

Elbows

Edgewise elbows

Edgewise với góc sản xuất theo yêu cầu

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B

Tiêu chuẩn(min) All 279 279

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219

Loại Dòng định 
mức

Góc
(W)

Định mức 

3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING
Sản xuất
theo yêu 
cầu 

All 91 ~ 179 BFC23●●G●●LES●●B●●A●●●M●● BFC25●●G●●LES●●B●●A●●●M●● BFC26●●G●●LES●●B●●A●●●M●●

●●=●●+●●, A●●●=A+góc

A

B

Flatwise Tee

Loại Dòng định
 mức (A)

Mã đặt hàng
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Tiêu
chuẩn

800 BFC2308G33TFS11B11S11M●● BFC2508G33TFS11B11S11M●● BFC2608G33TFS11B11S11M●●
1000 BFC2310G33TFS11B11S11M●● BFC2510G33TFS11B11S11M●● BFC2610G33TFS11B11S11M●●
1250 BFC2312G36TFS12B12S12M●● BFC2512G36TFS12B12S12M●● BFC2612G36TFS12B12S12M●●
1350 BFC2313G36TFS12B12S12M●● BFC2513G36TFS12B12S12M●● BFC2613G36TFS12B12S12M●●
1600 BFC2316G39TFS13B13S13M●● BFC2516G39TFS13B13S13M●● BFC2616G39TFS13B13S13M●●
2000 BFC2320G39TFS13B13S13M●● BFC2520G39TFS13B13S13M●● BFC2620G39TFS13B13S13M●●
2500 BFC2325G45TFS15B15S15M●● BFC2525G45TFS15B15S15M●● BFC2625G45TFS15B15S15M●●
3200 BFC2332G51TFS17B17S17M●● BFC2532G51TFS17B17S17M●● BFC2632G51TFS17B17S17M●●
4000 BFC2340G63TFS21B21S21M●● BFC2540G63TFS21B21S21M●● BFC2640G63TFS21B21S21M●●
5000 BFC2350G66TFS22B22S22M●● BFC2550G66TFS22B22S22M●● BFC2650G66TFS22B22S22M●●

Sản xuất
theo yêu
cầu

All BFC23●●G●●TFS●●B●●S●●M●● BFC25●●G●●TFS●●B●●S●●M●● BFC26●●G●●TFS●●B●●S●●M●●

●●=●●+●●+●● Kích thước

Loại Dòng định 
mức (A)

Kích thước (mm)

A B C

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279 279
1000 279 279 279
1250 305 305 305
1350 305 305 305
1600 330 330 330
2000 330 330 330
2500 381 381 381
3200 432 432 432
4000 533 533 533
5000 559 559 559

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1219

Thanh dẫn tiếp xúc đồng I-LINE II
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Mã đặt hàng và
kích thước

Double elbows

Double right elbow

Thanh dẫn tiếp xúc đồng I-LINE II

Loại Dòng định
 mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Tiêu
chuẩn

800 BFC2308G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2508G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2608G●●DLB●●C●●S●●M●●
1000 BFC2310G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2510G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2610G●●DLB●●C●●S●●M●●
1250 BFC2312G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2512G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2612G●●DLB●●C●●S●●M●●
1350 BFC2313G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2513G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2613G●●DLB●●C●●S●●M●●
1600 BFC2316G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2516G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2616G●●DLB●●C●●S●●M●●
2000 BFC2320G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2520G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2620G●●DLB●●C●●S●●M●●
2500 BFC2325G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2525G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2625G●●DLB●●C●●S●●M●●
3200 BFC2332G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2532G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2632G●●DLB●●C●●S●●M●●
4000 BFC2340G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2540G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2640G●●DLB●●C●●S●●M●●
5000 BFC2350G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2550G●●DLB●●C●●S●●M●● BFC2650G●●DLB●●C●●S●●M●●

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Tiêu
chuẩn 

800 BFC2308G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2508G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2608G●●DRB●●C●●S●●M●●
1000 BFC2310G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2510G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2610G●●DRB●●C●●S●●M●●
1250 BFC2312G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2512G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2612G●●DRB●●C●●S●●M●●
1350 BFC2313G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2513G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2613G●●DRB●●C●●S●●M●●
1600 BFC2316G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2516G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2616G●●DRB●●C●●S●●M●●
2000 BFC2320G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2520G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2620G●●DRB●●C●●S●●M●●
2500 BFC2325G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2525G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2625G●●DRB●●C●●S●●M●●
3200 BFC2332G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2532G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2632G●●DRB●●C●●S●●M●●
4000 BFC2340G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2540G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2640G●●DRB●●C●●S●●M●●
5000 BFC2350G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2550G●●DRB●●C●●S●●M●● BFC2650G●●DRB●●C●●S●●M●●

●●=●●+●●+●●

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B C

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279 178
1000 279 279 178
1250 305 279 203
1350 305 279 203
1600 330 279 229
2000 330 279 229
2500 381 279 305
3200 432 279 356
4000 533 279 406
5000 559 279 635

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1016

Kích thước
Loại Dòng định 

mức (A)
Kích thước (mm)
A B C

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279 178
1000 279 279 178
1250 305 279 203
1350 305 279 203
1600 330 279 229
2000 330 279 229
2500 381 279 305
3200 432 279 356
4000 533 279 406
5000 559 279 635

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1016

Đặt hàng
Hoàn chỉnh mã đặt hàng bằng cách thay thế “●●” bởi dòng định mức và cấp độ bảo vệ.
Ví dụ:
Mã đặt hàng tổng quát của double left elbow 1000A, 3L+N+PE:
BFC2510GELM54

Dòng định mức

Dòng định mức ●● ●● ●● ●●

cấp độ bảo vệ

cấp độ bảo vệ 

S - cạnh elbow không có joint pak
B - cạnh elbow với joint pak
C hoặc O - thanh feeder của elbow

●● - tổng chiều dài cạnh elbow
●● - chiều dài cạnh elbow với joint pak
●● - chiều dài thanh feeder
●● - chiều dài cạnh elbow không có joint pak

Mã đặt hàng chi tiết của double left elbow 29 inch, 1000A, 3L+N+PE:
BFC2510G29DLB11C07S11M54

Double left elbow
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Mã đặt hàng và
kích thước

Offset elbows

Flatwise offset elbow

Edgewise offset elbow

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Tiêu
chuẩn 

800 BFC2308G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2508G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2608G●●OFS●●O●●B●●M●●
1000 BFC2310G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2510G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2610G●●OFS●●O●●B●●M●●
1250 BFC2312G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2512G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2612G●●OFS●●O●●B●●M●●
1350 BFC2313G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2513G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2613G●●OFS●●O●●B●●M●●
1600 BFC2316G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2516G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2616G●●OFS●●O●●B●●M●●
2000 BFC2320G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2520G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2620G●●OFS●●O●●B●●M●●
2500 BFC2325G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2525G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2625G●●OFS●●O●●B●●M●●
3200 BFC2332G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2532G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2632G●●OFS●●O●●B●●M●●
4000 BFC2340G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2540G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2640G●●OFS●●O●●B●●M●●
5000 BFC2350G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2550G●●OFS●●O●●B●●M●● BFC2650G●●OFS●●O●●B●●M●●

●●=●●+●●+●●

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Tiêu
chuẩn 

800 BFC2308G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2508G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2608G●●OES●●O●●B●●M●●
1000 BFC2310G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2510G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2610G●●OES●●O●●B●●M●●
1250 BFC2312G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2512G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2612G●●OES●●O●●B●●M●●
1350 BFC2313G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2513G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2613G●●OES●●O●●B●●M●●
1600 BFC2316G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2516G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2616G●●OES●●O●●B●●M●●
2000 BFC2320G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2520G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2620G●●OES●●O●●B●●M●●
2500 BFC2325G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2525G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2625G●●OES●●O●●B●●M●●
3200 BFC2332G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2532G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2632G●●OES●●O●●B●●M●●
4000 BFC2340G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2540G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2640G●●OES●●O●●B●●M●●
5000 BFC2350G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2550G●●OES●●O●●B●●M●● BFC2650G●●OES●●O●●B●●M●●

●●=●●+●●+●●

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B C

Tiêu chuẩn (min)
800 279 279 102
1000 279 279 102
1250 305 305 102
1350 305 305 152
1600 330 330 229
2000 330 330 254
2500 381 381 356
3200 432 432 406
4000 533 533 533
5000 559 559 635

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1016

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B C

Tiêu chuẩn (min) All 279 279 152

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219 min ~ 1219 min ~ 1016

Thanh dẫn tiếp xúc đồng I-LINE II
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Mã đặt hàng và
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Elbow plug flanged end

Edgewise elbow flanged end 

Thanh dẫn tiếp xúc đồng I-LINE II.

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Tiêu
chuẩn 

800 BFC2308G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2508G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2608G●●LFFE*●●F●●M●●
1000 BFC2310G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2510G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2610G●●LFFE*●●F●●M●●
1250 BFC2312G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2512G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2612G●●LFFE*●●F●●M●●
1350 BFC2313G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2513G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2613G●●LFFE*●●F●●M●●
1600 BFC2316G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2516G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2616G●●LFFE*●●F●●M●●
2000 BFC2320G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2520G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2620G●●LFFE*●●F●●M●●
2500 BFC2325G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2525G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2625G●●LFFE*●●F●●M●●
3200 BFC2332G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2532G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2632G●●LFFE*●●F●●M●●
4000 BFC2340G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2540G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2640G●●LFFE*●●F●●M●●
5000 BFC2350G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2550G●●LFFE*●●F●●M●● BFC2650G●●LFFE*●●F●●M●●

●●=●●+●●

* = B hoặc S.    B - cạnh elbow với joint pak, S - cạnh elbow không có joint pak

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Tiêu
chuẩn 

800 BFC2308G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2508G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2608G●●LEFE*●●F●●M●●
1000 BFC2310G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2510G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2610G●●LEFE*●●F●●M●●
1250 BFC2312G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2512G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2612G●●LEFE*●●F●●M●●
1350 BFC2313G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2513G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2613G●●LEFE*●●F●●M●●
1600 BFC2316G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2516G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2616G●●LEFE*●●F●●M●●
2000 BFC2320G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2520G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2620G●●LEFE*●●F●●M●●
2500 BFC2325G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2525G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2625G●●LEFE*●●F●●M●●
3200 BFC2332G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2532G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2632G●●LEFE*●●F●●M●●
4000 BFC2340G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2540G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2640G●●LEFE*●●F●●M●●
5000 BFC2350G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2550G●●LEFE*●●F●●M●● BFC2650G●●LEFE*●●F●●M●●

●●=●●+●●

* = B hoặc S.    B - cạnh elbow với joint pak, S - cạnh elbow không có joint pak

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm) 
A B

Tiêu chuẩn (min)
800 204 279
1000 204 279
1250 204 305
1350 229 305
1600 229 330
2000 254 330
2500 305 381
3200 356 432
4000 457 533
5000 457 559

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1016 min ~ 1219

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Kích thước (mm)
A B

Tiêu chuẩn (min) All 152 279

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1016 min ~ 1219

Flatwise elbow flanged end 

B

A
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Flanged ends

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Tiêu chuẩn all BFC23●●G10FE*M●● BFC25●●G10FE*M●● BFC26●●G10FE*M●●

Sản xuất
theo yêu
cầu 

800 BFC2308G●●FE*M●● BFC2508G●●FE*M●● BFC2608G●●FE*M●●
1000 BFC2310G●●FE*M●● BFC2510G●●FE*M●● BFC2610G●●FE*M●●
1250 BFC2312G●●FE*M●● BFC2512G●●FE*M●● BFC2612G●●FE*M●●
1350 BFC2313G●●FE*M●● BFC2513G●●FE*M●● BFC2613G●●FE*M●●
1600 BFC2316G●●FE*M●● BFC2516G●●FE*M●● BFC2616G●●FE*M●●
2000 BFC2320G●●FE*M●● BFC2520G●●FE*M●● BFC2620G●●FE*M●●
2500 BFC2325G●●FE*M●● BFC2525G●●FE*M●● BFC2625G●●FE*M●●
3200 BFC2332G●●FE*M●● BFC2532G●●FE*M●● BFC2632G●●FE*M●●
4000 BFC2340G●●FE*M●● BFC2540G●●FE*M●● BFC2640G●●FE*M●●
5000 BFC2350G●●FE*M●● BFC2550G●●FE*M●● BFC2650G●●FE*M●●

* =B có joint pak, S không có joint pak

Bộ đấu nối máy biến áp và tủ điện – flanged end 

Kích thước
Loại Dòng định mức (A) Kích thước (mm)

A

Tiêu chuẩn (min) All 254

Sản xuất theo yêu cầu All min ~ 1219

Đặt hàng
Hoàn chỉnh mã đặt hàng bằng cách thay thế “●●” bởi dòng định mức và cấp độ bảo vệ.
Ví dụ:
Mã đặt hàng tổng quát của flanged end 1000A, 3L+N+PE:
BFC2510GFEM54

Mã đặt hàng chi tiết của flanged end 12 inch, 1000A, 3L+N+PE:
BFC2510G12FEBM54

Dòng định mức

Dòng định mức●● *

cấp độ bảo vệ

cấp độ bảo vệ
●●  - chiều dài thanh feeder của flanged end

* = B hoặc S.    B - cạnh elbow với joint pak , S - cạnh elbow không có joint pak

Flanged Collar and Cutout and Drill ing 
Template

Dòng định
mức (A)

Số lỗ N Kích thước (mm)
E F G H J K W

800 10 98 - 130 187 254 296 335
1000 10 98 - 171 229 254 296 335
1250 10 98 - 171 229 254 296 335
1350 10 98 - 196 254 254 296 335
1600 10 98 - 222 279 254 296 335
2000 16 88 87 295 352 406 451 487
2500 16 88 87 346 403 406 451 487
3200 18 88 87 448 505 406 451 487
4000 22 88 87 673 730 406 451 487
5000 22 88 87 673 730 406 451 487

Cutout

Flanged
Collar

Flanged
Collar

8 Dia.
(Holes)

Dòng định
mức (A)

Kích thước (mm)
A B C D

800 162 81 - -
1000 203 102 - -
1250 203 102 - -
1350 229 114 - -
1600 254 127 - -
2000 327 108 - -
2500 378 127 - -
3200 480 121 119 -
4000 705 117 118 118
5000 705 117 118 118

Thanh dẫn tiếp xúc đồng. I-LINE II
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Dòng định
mức (A)

 Kích thước (mm)
S U T

800 76 97 92
1000 76 97 92
1250 76 97 92
1350 76 97 92
1600 76 97 92
2000 76 173 92
2500 127 173 169
3200 127 173 169
4000 127 173 169
5000 127 173 169

Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng Số lượng yêu cầu cho mỗi
pha/trung tính

800 FLEX508 2
1000 FLEX510 3
1250 FLEX512 3
1350 FLEX513 4
1600 FLEX516 4
2000 FLEX520 5
2500 FLEX525 7
3200 FLEX532 8
4000 FLEX540 10
5000 FLEX550 13

Mã đặt hàng và
kích thước

Bộ đấu nối máy biến áp và tủ điện 
– flanged end 

Flanged Collar

4-cực với thanh nối đất 
(nhìn từ đáy)

Số liệu kích thước

Thanh nối linh động 

Dòng định
mức (A)

Hình  Kích thước (mm)
A B C

800 1 64 - -
1000 1 86 - -
1250 1 114 - -
1350 1 127 - -
1600 1 152 - -
2000 1 191 - -
2500 2 114 289 60
3200 2 152 378 73
4000 3 137 532 60
5000 3 165 616 60

Hình 1

Chi tiết đầu nối flanged end

Hình 2

Hình 3

Thanh dẫn tiếp xúc đồng. I-LINE II

4-cực với thanh nối đất 3-cực với thanh nối đất

Chi tiết của đầu nối pha trong với tủ điện
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Dòng định 
mức (A)

H ình  

Hình  Kích thước (mm)
A B C

800 1 64 - -
1000 1 86 - -
1250 1 114 - -
1350 1 127 - -
1600 1 152 - -
2000 1 191 - -
2500 2 114 288 60
3200 2 152 377 73
4000 3 137 531 60
5000 3 165 615 60

Dòng định 
mức (A)

Kích thước (mm)
A B X Y Z

800 584 432 267 413 190
1000 584 432 267 413 190
1250 584 432 267 413 190
1350 584 432 267 413 190
1600 584 432 267 413 190
2000 584 432 267 413 190
2500 584 533 365 413 190
3200 584 610 454 413 190
4000 584 864 692 413 190
5000 584 864 692 413 190

Mã đặt hàng và
kích thước

Bộ đấu nối máy biến áp và tủ điện
– flanged end 

Figure 1

Figure 3

Figure 2

Qwik fange (chỉ sử dụng trong nhà)

CL

A

32
71

B

CA A

B

A A AC C

Loại Dòng định
mức (A)

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB

Tiêu chuẩn 
800 BFC2308GQF BFC2508GQF
1000 BFC2310GQF BFC2510GQF
1250 BFC2312GQF BFC2512GQF
1350 BFC2313GQF BFC2513GQF
1600 BFC2316GQF BFC2516GQF
2000 BFC2320GQF BFC2520GQF
2500 BFC2325GQF BFC2525GQF
3200 BFC2332GQF BFC2532GQF
4000 BFC2340GQF BFC2540GQF
5000 BFC2350GQF BFC2550GQF

Ghi chú: vui lòng thêm phần sau M●● cho cấp độ an toàn cao. Ví dụ: BFC2508GQFM54 

Thanh dẫn tiếp xúc đồng I-LINE II
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D

Mã đặt hàng và
kích thước

Hộp nối cáp

Loại Dòng định
mức

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+IGB

Tiêu chuẩn all BFC23●●GETB*M●● BFC25●●GETB*M●● BFC26●●GETB*M●●
Sản xuất
theo yêu cầu 

800 BFC2308G●●ETB*M●● BFC2508G●●ETB*M●● BFC2608G●●ETB*M●●
1000 BFC2310G●●ETB*M●● BFC2510G●●ETB*M●● BFC2610G●●ETB*M●●
1250 BFC2312G●●ETB*M●● BFC2512G●●ETB*M●● BFC2612G●●ETB*M●●
1350 BFC2313G●●ETB*M●● BFC2513G●●ETB*M●● BFC2613G●●ETB*M●●
1600 BFC2316G●●ETB*M●● BFC2516G●●ETB*M●● BFC2616G●●ETB*M●●
2000 BFC2320G●●ETB*M●● BFC2520G●●ETB*M●● BFC2620G●●ETB*M●●
2500 BFC2325G●●ETB*M●● BFC2525G●●ETB*M●● BFC2625G●●ETB*M●●
3200 BFC2332G●●ETB*M●● BFC2532G●●ETB*M●● BFC2632G●●ETB*M●●
4000 BFC2340G●●ETB*M●● BFC2540G●●ETB*M●● BFC2640G●●ETB*M●●
5000 BFC2350G●●ETB*M●● BFC2550G●●ETB*M●● BFC2650G●●ETB*M●●

Loại Dòng định
mức

Mã đặt hàng 
3L+PE 3L+N+IGB 3L+N+ING

Tiêu chuẩn all  BFC23●●GETB*M●● BFC23●●GETB*M●● BFC26●●GETB*M●●

Hộp nối cáp - cuối

Thanh dẫn tiếp xúc đồng I-LINE II

Hộp nối cáp - giữa

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Số chấu trên 
PH&N

Chấu thanh nối đất Kích thước (mm)

300 mm2 150 mm2 300 mm2 A B C D

Sản xuất theo
yêu cầu 

800 3 3 - 740 279 406 254 ~ 1219
1000 3 3 - 740 279 406 254 ~ 1219
1250 4 4 - 740 378 406 254 ~ 1219
1350 4 4 - 740 279 406 254 ~ 1219
1600 5 5 - 740 378 406 254 ~ 1219
2000 6 - 3 740 378 406 254 ~ 1219
2500 8 - 4 740 429 406 254 ~ 1219
3200 10 - 5 1000 530 660 254 ~ 1219
4000 12 - 6 1000 756 660 254 ~ 1219
5000 15 - 8 1000 756 660 254 ~ 1219

Kích thước
Loại Dòng định

mức (A)
Số chấu trên 
PH&N

Chấu thanh nối đất Kích thước (mm)

300 mm2 150 mm2 300 mm2 A B C D

Tiêu chuẩn
800 3 3 - 889 356 406 185
1000 3 3 - 889 356 406 185
1250 4 4 - 889 356 406 185
1350 4 4 - 889 356 406 185
1600 5 5 - 889 356 406 185
2000 6 - 3 889 356 406 185
2500 8 - 4 1059 508 447 261

Đặt hàng
Hoàn chỉnh mã đặt hàng bằng cách thay thế “●●” bởi dòng định mức và cấp độ bảo vệ.
Ví dụ:
Mã đặt hàng tổng quát của hộp nối cáp1000A, 3L+N+PE:
BFC2510GETBM54

Mã đặt hàng chi tiết của hộp nối cáp 10 inch, 1000A, 3L+N+PE:
BFC2510G10ETBBM54

Dòng định mức

Dòng định mức ●● *

cấp độ bảo vệ

cấp độ bảo vệ

●●  - chiều dài thanh feeder của hộp nối cáp.

* = B hoặc S.    B -có joint pak, S - không có joint pak

Ghi chú: vui lòng liên hệ với chúng tôi đối với những dòng định mức không có trong bảng trên.
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Mã đặt hàng và
kích thước

Giá đỡ

Giá treo Flatwise nằm ngang

Giá treo Edgewise nằm ngang

Loại Dòng
định
mức (A)

Kích thước Mã
đặt hàngA (mm) B (mm)

Giá treo flatwise nằm ngang 800 186 148 HF38F
1000 209 170 HF47F
1250 237 199 HF58F
1350 250 212 HF63F

1600 274 236 HF73F

2000 312 274 HF88F

2500 412 374 HF13F

3200 501 463 HF16F

4000 654 616 HF22F

5000 739 701 HF26F

Loại Dòng
định
mức (A)

Kích thước Mã đặt hàng
A (mm)

Giá treo Edgewise nằm ngang 800 212 HF43E
1000 234 HF43E
1250 250 HF47E
1350 276 HF67E

1600 301 HF78E

2000 339 HF88E

2500 438 HF13E

3200 527 HF16E

4000 680 HF22E

5000 752 HF26E

Thanh dẫn tiếp xúc đồng I-LINE II
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Mã đặt hàng và
kích thước

Giá đỡ

Giá treo cố định chiều dọc

Giá treo lò xo chiều dọc

Loại Dòng định mức Mã đặt hàng 
Giá treo lò xo
chiều dọc

800 HFVS1

1000 HFVS1

1250 HFVS1

1350 HFVS1

1600 HFVS1

2000 HFVS2

2500 HFVS2

3200 HFVS2

4000 HFVS8

5000 HFVS8

Loại Dòng định mức Mã đặt hàng 
Giá treo cố định chiều dọc all HFV

Thanh dẫn tiếp xúc đồng I-LINE II
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Mã đặt hàng

A.Bộ nối rẽ với cầu chì BS88
Dòng định mức Kí hiệu
30A - 200A Q
200A (lắp đặt thẳng đứng) S
400A - 600A BQ
800A - 1600A TQ
Loại hệ thống Kí hiệu
3L+PE 3
3L+N+PE 4
Mức điện áp Kí hiệu
690V 6
Dòng định mức tối đa Kí hiệu
200A 20
Tiêu chuẩn Kí hiệu
Cầu chì với thanh nối đất theo tiêu chuẩn UL G

Cầu chì với thanh nối đất theo tiêu chuẩn IEC GE

B.Bộ nối rẽ với MCCB của Square D
Loại bộ nối rẽ Kí hiệu
Đấu nối dạng cắm (plug-in) dòng thấp P
Đấu nối dạng cắm (plug-in) dòng cao PB
Đấu nối dạng bắt bu lông dòng cao PT
Dòng định mức Kí hiệu
Maximum 100A F
Maximum 250A K
Maximum 400A L
Maximum 1000A M
Maximum 1600A P
Khả năng cắt định mức Kí hiệu
Tiêu chuẩn A
Cao H
Siêu cao (có cho 400A trở xuống) C
Giới hạn I
Số cực (MCCB) Kí hiệu
3-cực 3
Mức điện áp Kí hiệu
380V-600V 6
Cường độ định mức (15A-1600A) Kí hiệu
225A 225
Nối đất Kí hiệu
Với thanh nối đất và trung tính GN

Cấu trúc mã đặt hang của bộ nối rẽ

Mã đặt hàng và
kích thước

P Q 4 6 20 GE

P K A 3 6 225 GN

Bộ nối rẽ I-line
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Mã đặt hàng

C.Bộ nối rẽ với MCCB của Merlin Gerlin
Dòng  định mức Kí hiệu 
15 -250 A P
252A - 500A PB
630A - 1000A PT
Loại máy cắt Kí hiệu 
NSD (15A - 100A) NSD

NSEN/
NSES(16A - 500A) NSES/
NSEH(16A - 500A) NSEH/

NSN
NSH(630A - 1000A) NSH
Dòng Kí hiệu 
34 34
Dòng định mức (16A-1000A) Kí hiệu
200A 200
Nối đất Kí hiệu 
Với thanh nối đất G
Số cực của máy cắt Kí hiệu 
3 cực N
4 cực T
Cần điều khiển Kí hiệu 
Tay nắm bên S
Tay nắm xoay -
Với Vigi V

Mã đặt hàng và
kích thước

 

V S N G 002 43 F  XSN P

Bộ nối rẽ I-line

NSN(630A - 1000A)

 F  XSN
 N  XSN

H  XSN
S  XSN

NSEN (16A - 500A) / NSXF(16A - 500A)
/ NSXN(16A - 500A)
/ NSXH(16A - 500A)

NSXS(16A - 500A)
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Máy cắt NSEN 

Dòng trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng (3 cực) Dòng trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng (3 cực)

A kA (380/415V)
Tay nắm bên, không có
Vigi A kA (380/415V)

Tay nắm bên, không có
Vigi

16 35 3, 4* PNSEN34016GNS 100 35 3, 4* PNSEN34100GNS
25 35 3, 4* PNSEN34025GNS 125 35 3, 4* PNSEN34125GNS
32 35 3, 4* PNSEN34032GNS 160 35 3, 4* PNSEN34160GNS
40 35 3, 4* PNSEN34040GNS 200 35 3, 4* PNSEN34200GNS
50 35 3, 4* PNSEN34050GNS 250 35 3, 4* PNSEN34250GNS
63 35 3, 4* PNSEN34063GNS 400 35 3, 4* PBNSEN34400GNS
80 35 3, 4* PNSEN34080GNS 500 35 3, 4* PBNSEN34500GNS
Máy cắt NSES

Dòng trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng (3 cực)
Dòng trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng (3 cực)

A kA (380/415V)
Tay nắm bên, không có
Vigi A kA (380/415V)

Tay nắm bên, không có
Vigi

16 50 3, 4* PNSES34016GNS 100 50 3, 4* PNSES34100GNS
25 50 3, 4* PNSES34025GNS 125 50 3, 4* PNSES34125GNS
32 50 3, 4* PNSES34032GNS 160 50 3, 4* PNSES34160GNS
40 50 3, 4* PNSES34040GNS 200 50 3, 4* PNSES34200GNS
50 50 3, 4* PNSES34050GNS 250 50 3, 4* PNSES34250GNS
63 50 3, 4* PNSES34063GNS 400 50 3, 4* PBNSES34400GNS
80 50 3, 4* PNSES34080GNS 500 50 3, 4* PBNSES34500GNS
Máy cắt NSEH

Dòng trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng (3 cực) Dòng trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng (3 cực)

A kA (380/415V)
Tay nắm bên, không có
Vigi A kA (380/415V)

Tay nắm bên, không có
Vigi

16 70 3, 4* PNSEH34016GNS 100 70 3, 4* PNSEH34100GNS
25 70 3, 4* PNSEH34025GNS 125 70 3, 4* PNSEH34125GNS
32 70 3, 4* PNSEH34032GNS 160 70 3, 4* PNSEH34160GNS
40 70 3, 4* PNSEH34040GNS 200 70 3, 4* PNSEH34200GNS
50 70 3, 4* PNSEH34050GNS 250 70 3, 4* PNSEH34250GNS
63 70 3, 4* PNSEH34063GNS 400 70 3, 4* PBNSEH34400GNS
80 70 3, 4* PNSEH34080GNS 500 70 3, 4* PBNSEH34500GNS
Máy cắt NSN 

Dòng trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng (3 cực)
Dòng trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng (3 cực)

A kA (380/415V)
Tay nắm bên, không có
Vigi A kA (380/415V)

Tay nắm bên, không có
Vigi

15 25 3 PNSD34015GNS 50 25 3 PNSD34050GNS
20 25 3 PNSD34020GNS 60 25 3 PNSD34060GNS
25 25 3 PNSD34025GNS 75 25 3 PNSD34075GNS
30 25 3 PNSD34030GNS 80 25 3 PNSD34080GNS
40 25 3 PNSD34040GNS 100 25 3 PNSD34100GNS

Mã đặt hàng và
kích thước

Bộ nối rẽ I-LINE

Bộ nối rẽ với MCCB của Merlin-Gerlin (500A trở xuống)

*ghi chú: đối với bộ nối rẽ 4 cực, vui lòng thay thế GN bằng GT

I-LINE II  
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Bộ nối rẽ với MCCB của Merlin-Gerlin (trên 500A)

Bộ nối rẽ với MCCB của Merlin-Gerlin (500A trở xuống)

* ghi chú: đối với bộ nối rẽ 4 cực, vui lòng thay thế GN với GT.

* ghi chú: đối với bộ nối rẽ 4 cực, vui lòng thay thế GN với GT.

Máy cắt NSN
Dòng  trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng (3 cực)
A kA (380/415V) Không có Vigi, lắp đặt nằm ngang Không có Vigi, lắp đặt thẳng đứng
630 50 3, 4* PTNSN34630GNH PTNSN34630GNV
800 50 3, 4* PTNSN34800GNH PTNSN34800GNV
1000 50 3, 4* PTNSN34100GNH PTNSN34100GNV
Máy cắt NSH
Dòng  trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng (3 cực)
A kA (380/415V) Không có Vigi, lắp đặt nằm ngang Không có Vigi, lắp đặt thẳng đứng
630 70 3, 4* PTNSH34630GNH PTNSH34630GNV
800 70 3, 4* PTNSH34800GNH PTNSH34800GNV
1000 70 3, 4* PTNSH34100GNH PTNSH34100GNV

Mã đặt hàng và
kích thước

Bộ nối rẽ I-LINE

I-LINE II 

Trip Rating Interrupting Current Number of Catalogue Number 
(3 poles) Trip Rating Interrupting Current Number of Catalogue Number 

(3 poles)

A kA (380/415V) poles Side handle, without Vigi A kA (380/415V) poles Side handle, without 
Vigi

16 70 3, 4* PNSXH34016GNS 100 70 3, 4* PNSXH34100GNS
25 70 3, 4* PNSXH34025GNS 125 70 3, 4* PNSXH34125GNS
32 70 3, 4* PNSXH34032GNS 160 70 3, 4* PNSXH34160GNS
40 70 3, 4* PNSXH34040GNS 200 70 3, 4* PNSXH34200GNS
50 70 3, 4* PNSXH34050GNS 250 70 3, 4* PNSXH34250GNS
63 70 3, 4* PNSXH34063GNS 400 70 3, 4* PBNSXH34400GNS
80 70 3, 4* PNSXH34080GNS 500 70 3, 4* PBNSXH34500GNS

Dòng  trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng
(3 cực) Dòng  trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng

(3 cực)

A kA (380/415V)
Tay nắm bên,
không có Vigi A kA (380/415V)

Tay nắm bên,
không có Vigi

16 100 3, 4* PNSXS34016GNS 100 100 3, 4* PNSXS34100GNS
25 100 3, 4* PNSXS34025GNS 125 100 3, 4* PNSXS34125GNS
32 100 3, 4* PNSXS34032GNS 160 100 3, 4* PNSXS34160GNS
40 100 3, 4* PNSXS34040GNS 200 100 3, 4* PNSXS34200GNS
50 100 3, 4* PNSXS34050GNS 250 100 3, 4* PNSXS34250GNS
63 100 3, 4* PNSXS34063GNS 400 100 3, 4* PBNSXS34400GNS
80 100 3, 4* PNSXS34080GNS 500 100 3, 4* PBNSXS34500GNS

Dòng  trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng
(3 cực) Dòng  trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng

(3 cực)

A kA (380/415V)
Tay nắm bên,
không có Vigi A kA (380/415V)

Tay nắm bên,
không có Vigi

Catalogue Number 
(3 poles)

A kA (380/415V) poles Side handle, without Vigi A kA (380/415V) poles Side handle, without 
Vigi

16 36 3, 4* PNSXF34016GNS 100 36 3, 4* PNSXF34100GNS
25 36 3, 4* PNSXF34025GNS 125 36 3, 4* PNSXF34125GNS
32 36 3, 4* PNSXF34032GNS 160 36 3, 4* PNSXF34160GNS
40 36 3, 4* PNSXF34040GNS 200 36 3, 4* PNSXF34200GNS
50 36 3, 4* PNSXF34050GNS 250 36 3, 4* PNSXF34250GNS
63 36 3, 4* PNSXF34063GNS 400 36 3, 4* PBNSXF34400GNS
80 36 3, 4* PNSXF34080GNS 500 36 3, 4* PBNSXF34500GNS

Dòng  trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng
(3 cực) Dòng  trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng

(3 cực)

A kA (380/415V)
Tay nắm bên,
không có Vigi A kA (380/415V)

Tay nắm bên,
không có Vigi

16 50 3, 4* PNSXN34016GNS 100 50 3, 4* PNSXN34100GNS
25 50 3, 4* PNSXN34025GNS 125 50 3, 4* PNSXN34125GNS
32 50 3, 4* PNSXN34032GNS 160 50 3, 4* PNSXN34160GNS
40 50 3, 4* PNSXN34040GNS 200 50 3, 4* PNSXN34200GNS
50 50 3, 4* PNSXN34050GNS 250 50 3, 4* PNSXN34250GNS
63 50 3, 4* PNSXN34063GNS 400 50 3, 4* PBNSXN34400GNS
80 50 3, 4* PNSXN34080GNS 500 50 3, 4* PBNSXN34500GNS

Dòng  trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng
(3 cực) Dòng  trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng

(3 cực)

A kA (380/415V)
Tay nắm bên,
không có Vigi A kA (380/415V)

Tay nắm bên,
không có Vigi

Máy cắt NSXF

Máy cắt NSXN

Máy cắt NSXH

Máy cắt NSXS
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                                 Bộ nối rẽ với MCCB của Square D (15A-1600A)
PFA (khả năng ngắt tiêu chuẩn)

Dòng  trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng
(3 cực) Dòng trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng 

(3 cực)
A kA (380/415V) Không có Vigi A kA (380/415V) Không có Vigi
15 18 3 PFA34015GN 250 25 3 PKA36250GN
20 18 3 PFA34020GN 300 35 3 PBLA36300GN
30 18 3 PFA34030GN 350 35 3 PBLA36350GN
40 18 3 PFA34040GN 400 35 3 PBLA36400GN
50 18 3 PFA34050GN 500 35 3 PTMA36500GNH*
60 18 3 PFA34060GN 600 35 3 PTMA36600GNH*
70 18 3 PFA34070GN 700 35 3 PTMA36700GNH*
90 18 3 PFA34090GN 800 35 3 PTMA36800GNH*
100 18 3 PFA34100GN 900 35 3 PTMA36900GNH*
125 25 3 PKA36125GN 1000 35 3 PTMA36100GNH*
150 25 3 PKA36150GN 1000 50 3 PTPA36100GNH*
175 25 3 PKA36175GN 1200 50 3 PTPA36120GNH*
200 25 3 PKA36200GN 1400 50 3 PTPA36140GNH*
225 25 3 PKA36225GN 1600 50 3 PTPA36160GNH*
PFH (khả năng ngắt cao)

Dòng  trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng 
(3 cực) Dòng trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng 

(3 cực)
A kA (380/415V) Không có Vigi A kA (380/415V) Không có Vigi
15 25 3 PFH34015GN 200 30 3 PKH36200GN
20 25 3 PFH34020GN 225 30 3 PKH36225GN
30 25 3 PFH34030GN 250 30 3 PKH36250GN
40 25 3 PFH34040GN 300 35 3 PBLH36300GN
50 25 3 PFH34050GN 350 35 3 PBLH36350GN
60 25 3 PFH34060GN 400 35 3 PBLH36400GN
70 25 3 PFH34070GN 500 50 3 PTMH36500GNH*
90 25 3 PFH34090GN 600 50 3 PTMH36600GNH*
100 25 3 PFH34100GN 700 50 3 PTMH36700GNH*
125 30 3 PKH36125GN 800 50 3 PTMH36800GNH*
150 30 3 PKH36150GN 900 50 3 PTMH36900GNH*
175 30 3 PKH36175GN 1000 50 3 PTMH36100GNH*
PFC (khả năng ngắt đặc biệt)

Dòng  trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng 
(3 cực) Dòng trip Dòng ngắt Số cực Mã đặt hàng 

(3 cực)
A kA (380/415V) Không có Vigi A kA (380/415V) Không có Vigi
15 65 3 PFC34015GN 125 65 3 PKC36125GN
20 65 3 PFC34020GN 150 65 3 PKC36150GN
30 65 3 PFC34030GN 175 65 3 PKC36175GN
40 65 3 PFC34040GN 200 65 3 PKC36200GN
50 65 3 PFC34050GN 225 65 3 PKC36225GN
60 65 3 PFC34060GN 250 65 3 PKC36250GN
70 65 3 PFC34070GN 300 65 3 PBLC36300GN
90 65 3 PFC34090GN 350 65 3 PBLC36350GN
100 65 3 PFC34100GN 400 65 3 PBLC36400GN

*Ghi chú: đối với PIV lắp đặt theo chiều dọc, vui lòng thay thế GNH với GNV

Cầu chì

Dòng  trip
(A) Số cực Mã đặt hàng (4 cực)

Cầu chì chuẩn BS

Mã đặt hàng (4 cực)

Cầu chì FS 
30 3, 4* PQ4603GE PQ4603G
60 3, 4* PQ4606GE PQ4606G
100 3, 4* PQ4610GE PQ4610G
200 3, 4* PQ4620GE PQ4620G
400 3, 4* PQ4640GE PQ4640G
600 3, 4* PQ4660GE PQ4660G

1.Cho những định mức lớn hơn 600A, vui lòng liên hệ với văn phòng địa phương.
2.Cầu chì được cung cấp bởi khách hàng.

Mã đặt hàng và
kích thước

Bộ nối rẽ I-LINE

Bộ nối rẽ với cầu chì (30A-1600A)

I-LINE II
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Loại máy cắt Dòng trip
16 - 100A 125 - 250A

Kích thước
bộ nối rẽ 
(A*B*C)mm

NSD Không có Vigi 375×216×179 -

NSEN / NSXF /NSXN
Không có Vigi 375×216×179 516×216×200
Có Vigi 451×216×179 592×216×200

NSES / NSEH / NSXH
Không có Vigi 516×216×200 516×216×200
Có Vigi 592×216×200 592×216×200

NSXS
Không có Vigi 516×216×200 516×216×200
Có Vigi 592×216×200 592×216×200

Khối lượng của bộ nối rẽ 11 - 12kg 15 - 16kg

Mã đặt hàng của bộ nối rẽ:                P●●●34●●●G●  S  V

Bộ nối rẽ với MCCB của Merlin-Gerlin

Loại máy cắt Dòng trip
252 - 500A

Kích thước 
bộ nối rẽ 
(A*B*C)mm

NSEN / NSXF / NSXN
Không có Vigi 880×372×187
Có Vigi 981×372×187

NSES / NSEH / NSXH
Không có Vigi 880×372×187
Có Vigi 981×372×187

NSXS
Không có Vigi 880×372×187
Có Vigi 981×372×187

Khối lượng của bộ nối rẽ 43 - 48kg

Mã đặt hàng của bộ nối rẽ :             PB●●●34●●●G●  S  V

Loại máy cắt Dòng  trip
630 - 1000A

Kích thước
bộ nối rẽ 
(A*B*C)mm

NSEN / NSN Không có Vigi 803×359×352

NSES / NSEH / NSH Không có Vigi 803×359×352

Khối lượng của bộ nối rẽ 78 - 80kg

Mã đặt hàng của bộ nối rẽ:             PT●●●34●●●G●●  

Mã đặt hàng Bộ nối rẽ I-LINE

Loại máy
cắt 

Dòng 
trip

N: 3 cực
T: 4 cực

H: Lắp đặt theo chiều dọc
V: Lắp đặt theo chiều ngang  

Loại máy
cắt 

Dòng 
trip

N: 3 cực
T: 4 cực

tay nắm
bên
(tùy chọn)

Vigi (tùy chọn)

Loại máy
cắt 

Dòng 
trip

N: 3 cực
T: 4 cực

tay nắm 
bên 
(tùy chọn)

Vigi (tùy chọn)

I-LINE II 

Hình 1: bộ nối rẽ 16-250A

Hình 2: bộ nối rẽ 252-500A

Hình 3: bộ nối rẽ 630-1000A
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                                                                                              Kích thước bộ nối rẽ  (A*B*C)mm Hình
Loại MCCB Dòng  trip (A) A (ngắt tiêu chuẩn) B (ngắt cao) C (ngắt siêu cao)
F 15 - 100 330×210×168 330×210×168 330×210×168 1
K 125 - 250 416×216×203 416×216×203 416×216×203 1

L
300 - 400 694×387×181 694×387×181 - 2
300 - 600 - - 962×462×257 3

M 500 - 1000 803×359×318 803×359×318 - 4
P 1000 - 1600 1441×656×406 1441×656×406 - 4

Mã đặt hàng Bộ nối rẽ I-LINE

I-LINE II

Bộ nối rẽ với MCCB của Square D

Hình 1
Hình 2

Hình 3 Hình 4
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Dòng trip  (A) Kích thước bộ nối rẽ (A×B×C) mm Hình
30 379×225×168 1
60 379×225×168 1
100 480×225×168 1
200 571×411×291 2
400 1067×532×349 3
600 1067×532×349 3
800 1264×473×315 4
1000 1264×473×315 4
1200 1429×616×406 4
1600 1429×616×406 4

Mã đặt hàng Bộ nối rẽ I-LINE

I-LINE II 

Bộ nối rẽ với cầu chì

Hình 1 Hình 2

Hình 3 Hình 4
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Bộ nối rẽ với MCCB của Merlin Gerlin
Loại MCCB Dòng  trip A F H

(A) (mm) (mm) (mm)
NSN,NSD,NSEN,NSES 16 - 100 651 60 260
NSH,NSEH 16 - 250 651 60 280
NSL,NSN,NSD,NSEN,NSES,NSEH 125 - 250 651 60 280
NSL,NSH,NSN,NSD,NSEN,NSES,NSEH 252 - 500 910 145 380
NSL,NSH,NSN,NSEN,NSES,NSEH 630 - 1000 932 160 406

Bộ nối rẽ với cầu chì
Dòng trip A F H
(A) (mm) (mm) (mm)

Q
30 - 60 387 203 203
100 387 304 203

Q(S) 200 699 381 381

BQ
400 1524 184 457
600 1524 184 457

Bộ nối rẽ với MCCB của Square D
Loại MCCB Dòng trip A F H

(A) (mm) (mm) (mm)
FA,FH 15 - 100 530 54 254
FC 15 - 100 651 73 279
FA,FH,FC 125 - 250 651 60 279
LA,LH 250 - 400 906 142 381
LX,LC 250 - 400 889 203 508
MA,MH,MX,ME 500 - 1000 894 159 406
PA.PH,PX,PE 1000 - 1600 1448 260 610

Mã đặt hàng

Yêu cầu về không gian khi lắp đặt các bộ nối rẽ (kiểm tra các kích thước này cẩn thận trước khi lắp đặt hệ thống
thanh dẫn).

Lắp đặt thẳng đứng – bộ nối rẽ chứa cầu chì.
Những bộ nối rẽ chứa cầu chì (30-100A) lắp trên 
cả hai phía của hệ thống thanh dẫn lắp thẳng đứng. 
Cần điều khiển ở trên đỉnh và khi được gắn tại phía
đối diện thì cần điều khiển ở dưới đáy.
Những cầu chì 400A-1600A chỉ gắn phía trước của 
hệ thống thanh dẫn. Cần điều khiển ở trên vỏ bọc.

Quan trọng: Sự định hướng của hệ thống thanh dẫn rất cần
thiết cho lắp đặt các bộ nối rẽ. Thanh dẫn phải được bố trí như
hình trên để điểm đỉnh ở bên phải và vị trí trung tính sẽ ở phía
bên trái.

Các máy cắt.
Các bộ nối rẽ chứa máy cắt có thể được lắp đặt ở hai phía của 
riser

Bộ Nối Rẽ I-LINE

I-LINE II
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Hướng dẫn thiết kế.
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Hướng dẫn thiết kế Đặc tính

Hệ thống thanh dẫn đồng I-LINE II

Độ sụt áp
Độ sụt áp giữa các dây, tính theo Volt (V) trên 100m và trên 1A tại tần số 50Hz với tải tập trung. Trong 
trường hợp tải phân tán, cần xét tới các hệ số phân phối tải (xem them chi tiết trang 86).

ứng với các hệ số cosφ 1 V/m 0.094 0.097 0.105 0.086 0.094 0.091 0.078 0.085 0.076 0.082 0.094 0.083

0.95 0.102 0.107 0.118 0.095 0.103 0.102 0.090 0.097 0.088 0.094 0.106 0.094

0.9 0.102 0.108 0.120 0.096 0.103 0.104 0.093 0.100 0.091 0.096 0.108 0.096

0.85 0.101 0.107 0.120 0.095 0.102 0.104 0.094 0.100 0.091 0.096 0.108 0.096

0.8 0.099 0.106 0.118 0.094 0.101 0.103 0.094 0.100 0.091 0.096 0.108 0.095

Đặc tính của thanh dẫn.

Kí hiệu Đơn vị Định mức thanh dẫn (A)

Đặc tính tổng quát 800 1000 1250 1350 1600 2000 2500 3000 3200 4000 5000 6000

Tuân theo tiêu chuẩn IEC/EN 60439-2

Cấp độ bảo vệ IP 40~66

Điện áp cách điện định mức Ui V 1000

Điện áp hoạt động định mức Ue V 1000

Tần số hoạt động f Hz 50/60

Dòng chịu đựng ngắn mạch
Dòng chịu đựng ngắn hạn định mức cho phép  (t = 1 s) Icw kA 40 50 50 50 60 60 75 80 90 100 120 120

Dòng đỉnh định mức cho phép Ipk kA 84 105 105 105 132 132 165 176 198 220 264 264

Đặc tính thanh dẫn.
Thanh pha
Điện trở trung bình ở nhiệt độ môi trường xung quanh 20°C R20 mΩ/m 0.050 0.045 0.037 0.028 0.024 0.020 0.014 0.012 0.011 0.009 0.008 0.006

Điện trở trung bình ở Inc R1 mΩ/m 0.068 0.056 0.049 0.037 0.034 0.026 0.018 0.016 0.014 0.012 0.011 0.008

Điện kháng trung bình ở Inc và 50 Hz X1 mΩ/m 0.029 0.027 0.026 0.018 0.016 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005

Tổng trở trung bình ở Inc và 50 Hz Z1 mΩ/m 0.074 0.062 0.055 0.041 0.037 0.030 0.021 0.019 0.017 0.014 0.012 0.009

Dây bảo vệ (PE)
Điện trở trung bình ở nhiệt độ môi trường xung quanh 20°C mΩ/m 0.155 0.166 0.146 0.122 0.110 0.095 0.075 0.071 0.047 0.046 0.041 0.035

Sự chọn lựa các sản phẩm khi tồn tại các sóng hài (xem “các dòng sóng hài” để biết thêm chi tiết)
Dòng định mức theo THD3 (sóng hài bậc 3) THD < 15% 800 1000 1250 1350 1600 2000 2500 3000 3200 4000 5000 6000

15% <  THD < 
33%

- 800 1000 1000 1350 1600 2000 2500 2500 3000 4000 5000

THD > 33% - - 800 800 1000 1350 1600 2000 2000 2500 3000 4000

Dòng điện cho phép là một hàm của nhiệt độ.
Thanh dẫn I-LINE II được thiết kế để hoạt động trong điều kiện nhiệt độ môi trường xung quanh không quá +40oC và nhiệt độ trung bình của
môi trường xung quanh trong chu kì 24h không quá +40oC, nếu lớn hơn giá trị trên, hệ thống thanh dẫn phải được giảm dòng định mức .

Với k1=hệ số giảm dòng định mức theo nhiệt độ môi trường xung quanh.

Thanh dẫn 

oC

k1 k1=1 k1=0.95 k1=0.90 k1=0.85 k1=0.8 k1=0.74 k1=0.67%

Nhiệt độ trung bình môi trường xung quanh trong 24h

40 45 50 55 60 65 70
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Hướng dẫn thiết kế Đặc tính

Hệ thống thanh dẫn tiếp xúc đồng I-LINE II

Độ sụt áp
Độ sụt áp giữa các dây, tính theo Volt (V) trên 100m và trên 1A tại tần số 50Hz với tải tập trung
Trong trường hợp tải phân tán, cần xét tới các hệ số phân phối tải (xem them chi tiết trang 86).

ứng với các hệ số φ 1 V/m 0.102 0.111 0.118 0.115 0.096 0.113 0.127 0.109 0.114 0.118

0.95 0.115 0.128 0.121 0.119 0.113 0.121 0.133 0.117 0.126 0.126

0.9 0.118 0.131 0.119 0.117 0.116 0.120 0.132 0.117 0.127 0.125

0.85 0.118 0.132 0.115 0.114 0.118 0.118 0.129 0.115 0.127 0.123

0.8 0.117 0.132 0.111 0.111 0.118 0.116 0.126 0.113 0.125 0.121

Đặc tính của thanh dẫn

Kí hiệu Đơn vị Định mức thanh dẫn 

Đặc tính tổng quát 800 1000 1250 1350 1600 2000 2500 3200 4000 5000

Tuân theo tiêu chuẩn IEC/EN 60439-2

Cấp độ bảo vệ IP 40~66

Điện áp cách điện định mức Ui V 1000

Điện áp hoạt động định mức Ue V 1000

Tần số hoạt động f Hz 50/60

Dòng chịu đựng ngắn mạch
Dòng chịu đựng ngắn hạn định mức cho phép (t=1s) Icw kA 40 50 50 50 65 65 90 100 120 150

Dòng đỉnh định mức cho phép Ipk kA 84 105 105 105 143 143 198 220 264 330

Đặc tính thanh dẫn
Thanh pha
Điện trở trung bình ở nhiệt độ môi trường xung quanh 20°C R20 mΩ/m 0.071 0.057 0.043 0.038 0.032 0.025 0.021 0.016 0.012 0.010

Điện trở trung bình ở Inc R1 mΩ/m 0.073 0.064 0.055 0.049 0.035 0. 033 0.029 0.020 0.017 0.014

Điện kháng trung bình ở Inc và 50Hz X1 mΩ/m 0.043 0.042 0.013 0.013 0.025 0.012 0.010 0.008 0.008 0.005

Tổng trở trung bình ở Inc và 50Hz Z1 mΩ/m 0.085 0.076 0.056 0.051 0.043 0.035 0.031 0.021 0.018 0.015

Dây bảo vệ (PE)
Điện trở trung bình ở nhiệt độ môi trường xung quanh 20°C mΩ/m 0.186 0.168 0.120 0.118 0.107 0.117 0.065 0.047 0.039 0.036

Sự chọn lựa các sản phẩm khi tồn tại các sóng hài (xem “các dòng sóng hài” để biết thêm chi tiết)
Dòng định mức theo THD3 (sóng hài bậc 3) THD < 15% 800 1000 1250 1350 1600 2000 2500 3200 4000 5000

15% <  THD < 
33%

- 800 1000 1000 1350 1600 2000 2500 3000 4000

THD > 33% - - 800 800 1000 1350 1600 2000 2500 3000

Dòng điện cho phép là một hàm của nhiệt độ.
Thanh dẫn I-LINE II được thiết kế để hoạt động trong điều kiện nhiệt độ môi trường xung quanh không quá +40oC và nhiệt độ trung bình của
môi trường xung quanh trong chu kì 24h không quá +40oC, nếu lớn hơn giá trị trên, hệ thống thanh dẫn phải được giảm tải.

Với k1=hệ số giảm tải theo nhiệt độ môi trường xung quanh.

Thanh dẫn 

oC

k1 k1=1 k1=0.95 k1=0.90 k1=0.85 k1=0.8 k1=0.74 k1=0.67%

Nhiệt độ trung bình môi trường xung quanh trong 24h

40 45 50 55 60 65 70
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■ Xác định dựa vào tải:
Tính toán dòng điện tổng (lb) bằng tổng dòng tiêu thụ của tất cả các tải.
Các tải không hoạt động đồng thời, nghĩa là chế độ chạy đầy tải không liên tục,
cho nên phải tính tới các hệ số đồng thời, hệ số phụ tải Ks:
Ib = Σ Ib tải x Ks

Ứng dụng Số lượng tải Hệ số Ks

Chiếu sáng, sưởi ấm - 1

Mạng phân phối chính 2...3 0.9

4...5 0.8

6...9 0.7

10...40 0.6

40 and over 0.5

Cẩn thận: trong lắp đặt công nghiệp cần tính đến khả năng số lượng máy móc tăng lên trong
tương lai. Mức dự trữ được đề nghị là 20%.

■  Xác định dựa vào tải của các tầng:
Tính toán dòng tổng của cả công trình (lb) bằng tổng các dòng tiêu thụ bởi tất cả
tải của tất cả các tầng.
Các tầng không hoạt động đồng thời, nghĩa là chế độ chạy đầy tải không liên tục,
cho nên các hệ số đồng thời, hệ số phụ tải Ks và Kf được tính tới:
Ib tầng=Σ Ib tải x Ks
Ib = Σ Ib tầng x Kf
Ứng dụng Hệ số Kf

Căn hộ

Chiếu sáng sử dụng cho thương mại

Thang máy và các dịch vụ chung

Phòng hội họp

Văn phòng nhỏ

Văn phòng lớn

1

0.9

0.7

0.6

0.5

0.4

■ Xác định dựa vào dung lượng máy biến áp:
1 - Xác định dòng định mức (Ib)

Hướng dẫn thiết kế Thiết kế với hệ thống
thanh dẫn I-LINE II

I-LINE II

Usc: 400/230V Usc: 690/400V

P(KVA) In(A) Usc(%) Isc(KA) Ib(A) P(KVA) In(A) Usc(%) Isc(KA) Ib(A)

50 72 4 2 100 50 42 4 1 100

100 144 4 4 160 100 84 4 2 160

160 231 4 6 250 160 134 4 3 250

250 361 4 9 400 250 209 4 5 400

400 577 4 14 630 400 335 4 8 630

630 909 4 23 1000 630 527 4 13 1000

800 1154 6 19 1250 800 669 6 11 1250

1000 1443 6 24 1600 1000 837 6 14 1600

1250 1804 6 30 2000 1250 1046 6 17 2000

1600 2309 6 38 2500 1600 1338 6 22 2500

2000 2886 6 48 3000 2000 1673 6 28 3000

2500 3608 6 60 4000 2500 2091 6 35 4000

3150 4545 6 76 5000 3150 2635 6 44 5000

Ngoài điều kiện khí quyển khắc nghiệt, thanh dẫn I-LINE II có thể lắp đặt ở 
mọi nơi.
Trình tự được mô tả dưới đây chỉ nhằm giới thiệu những bước khác nhau cho một 
lắp đặt đơn giản.
Với các thiết kế chi tiết, cần sử dụng các công cụ thích hợp, được chấp nhận và 
tuân theo tiêu chuẩn của địa phương nơi tiến hành lắp đặt.

Trình tự thiết kế:
1 - Xác định dòng định mức (lb)
2 - Tính toán dòng điện danh định (ln) với hệ số giảm tải.
3 - Chọn định mức cho thanh dẫn. 
4 - Xác định cấp độ bảo vệ IPxx
5 - Kiểm tra các định mức theo độ sụt áp cho phép
6 - Kiểm tra các định mức theo dòng ngắn mạch chịu đựng.
7 - Bảo vệ chống quá tải cho hệ thống thanh dẫn.
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Hướng dẫn thiết kế Thiết kế với hệ thống
thanh dẫn I-LINE II

I-LINE II

3 - Chọn định mức cho thanh dẫn theo dòng điện danh định ln

Dòng danh định (A) Định mức của thanh dẫn

0 đến 800 800

801 đến 1000 1000

1001 đến 1250 1250

1251 đến 1350 1350

1351 đến 1600 1600

1601 đến 2000 2000

2001 đến 2500 2500

2501 đến 3000 3000

3001 đến 3200 3200

3201 đến 4000 4000

4001 đến 5000 5000

5001 đến 6000 6000

Số thứ nhất: ứng với việc bảo vệ các thiết bị tránh bị xâm nhập bởi các vật cứng
và bảo vệ con người tránh tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận mang điện

Số thứ 2: ứng với việc bảo vệ các thiết bị tránh
nguy hiểm do sự xâm nhấp của nước

Bảo vệ thiết bị Bảo vệ con người Bảo vệ thiết bị
Không bảo vệ Không bảo vệ 0 Không bảo vệ 0
Bảo vệ tránh bị xâm nhập
bởi các vật rắn có đường kính
lớn hơn hoặc bằng 50mm

Bảo vệ tránh tiếp xúc trực
tiếp bằng lưng bàn tay
(tiếp xúc do tai nạn).

1 Bảo vệ tránh nước nhỏ giọt
thẳng đứng (do ngưng tụ) 1

Bảo vệ tránh bị xâm nhập
bởi các vật rắn có đường kính
lớn hơn hoặc bằng 12.5mm

Bảo vệ tránh tiếp xúc
trực tiếp bằng ngón tay 2 Bảo vệ tránh nước nhỏ

giọt dưới góc 15o 2

Bảo vệ tránh bị xâm nhập
bởi các vật rắn có đường kính
lớn hơn hoặc bằng 2.5mm

Bảo vệ tránh tiếp xúc
trực tiếp với các công cụ
có đường kính 2.5mm

3 Bảo vệ tránh nước mưa
dưới góc 60o 3

Bảo vệ tránh bị xâm nhập
bởi các vật rắn có đường kính
lớn hơn hoặc bằng 1mm

Chống bụi
(những loại không nguy hiểm)

Bảo vệ tránh tiếp xúc trực tiếp
với dây dẫn đường kính 1mm

Bảo vệ tránh tiếp xúc trực tiếp
với dây dẫn đường kính 1mm

4 Bảo vệ tránh nước bắn
từ mọi hướng 4

5 Bảo vệ tránh nước của các
vòi phun từ mọi hướng 5

Kín bụi Bảo vệ tránh tiếp xúc trực tiếp
với dây dẫn đường kính 1mm 6 Bảo vệ tránh nước từ các

vòi phun mạnh 6
Bảo vệ trong trường hợp bị
nhấn chìm tạm thời trong
nước

7

Bảo vệ trong trường hợp
nhấn chìm trong thời gian
dài trong điều kiện xác định

8

4 - Xác định cấp độ bảo vệ IPxx

Nhiệt độ xung quanh
Thanh dẫn I-LINE II được thiết kế để hoạt động trong điều kiện nhiệt độ môi trường
xung quanh không quá +40oC và nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh
trong chu kì 24h không quá +40oC, nếu lớn hơn giá trị trên, hệ thống thanh dẫn
phải được giảm tải 
Ví dụ: thanh dẫn I-LINE II 1250A được lắp đặt với nhiệt độ môi trường xung
quanh 50oC:
In = 1250 x 0.90 = 1215 A.
In Ib x k1 = Iz
với k1 là hệ số giảm tải theo nhiệt độ môi trường xung quanh.

2 - Tính toán dòng điện danh định (ln) với hệ số giảm tải

oC

%

40

Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh trong chu kỳ 24h

k1=1

45

k1=0.95

50

k1=0.90

55

k1=0.85

60

k1=0.8

65

k1=0.74

70

k1=0.67k1
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Hướng dẫn thiết kế Thiết kế với hệ thống
thanh dẫn I-LINE II

I-LINE II

Độ sụt áp giữa điểm bắt nguồn và tất cả các điểm sử dụng trên thanh dẫn không
được lớn hơn các giá trị ghi trong bảng dưới đây:

Nguồn cung cấp bởi: Chiếu sáng Các ứng dụng khác

Lưới phân phối công cộng hạ thế 3 % 5 %

Lưới phân phối cao thế 6 % 8 %

Độ sụt áp trên hệ thống thanh dẫn I-LINE II đối với tải tập trung có thể tra trong các
trang (82-83) và cũng có thể tính theo công thức sau:

u = k x √3 x (R1 cosφ + X1 sinφ) x Ib x L

Trong đó

u   độ sụt áp hỗn hợp của hệ thống (V)

R1 and X1  điện trở và điện kháng trung bình của hệ thống ( /m)

Ib  dòng điện trong mạch đang xem xét (A)

L  chiều dài của hệ thống (M)

cosφ  hệ số công suất

k  hệ số phân bố tải

Nếu độ sụt áp lớn hơn mức giới hạn cho phép, chọn mức định mức kế tiếp.
Kiểm tra độ sụt áp ứng với giá trị định mức mới

5 - Kiểm tra dòng định mức theo độ sụt áp cho phép.

k

Power Loads
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Hướng dẫn thiết kế Thiết kế với hệ thống
thanh dẫn I-LINE II

I-LINE II

6 - Kiểm tra các định mức và chọn lựa các máy cắt theo dòng chịu đựng ngắn mạch

7 - Bảo vệ chống quá tải hệ thống thanh dẫn

Mức chịu đựng dòng ngắn mạch được ghi ở trang (82-83)
Giá trị này phải lớn hơn giá trị ngắn mạch tại mọi vị trí lắp đặt.
■ Tính toán dòng ngắn mạch trong trường hợp xấu nhất.
■ Kiểm tra các định mức của hệ thống thanh dẫn để phù hợp với dòng ngắn mạch 
đó.
Nếu không thỏa, có 2 giải pháp: 
■ Chọn hệ thống thanh dẫn có dòng định mức cao hơn và kiểm tra lại.
■ Lắp đặt một hệ thống bảo vệ giới hạn dòng đỉnh phía đầu nguồn hệ thống thanh 
dẫn.

Để cho phép mở rộng, hệ thống thanh dẫn được bảo vệ một cách tổng quát ở 
dòng danh định lnc (hoặc dòng cho phép lz nếu hệ số nhiệt độ môi trường xung 
quanh k1 được tính đến).
■ Bảo vệ bằng máy cắt:
□ Điều chỉnh lr của máy cắt để được công thức:
lz= lb x k1 lr lnc

Bảo vệ bằng máy cắt cho phép hệ thống thanh dẫn I-LINE II được sử dụng hết 
công suất bởi vì dòng danh định tiêu chuẩn ln của mạch cắt là ln lnc/K2 với k2=1.
■ Bảo vệ sử dụng cầu chì gG (gl): 
□ Xác định dòng danh định tiêu chuẩn ln của cầu chì: ln lnc/K2 
□ với K2 =1.1
□ Chọn dòng định mức tiêu chuẩn ln bằng hoặc nhỏ hơn.
Kiểm tra điều kiện sau: ln lbxk1=lz
Nếu điều kiện không thỏa, chọn hệ thống thanh dẫn có định mức kế tiếp.

Ghi chú: sử dụng cầu chì gl để bảo vệ nghĩa là giảm dòng cho phép của hệ thống 
thanh dẫn
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Hướng dẫn thiết kế Dòng sóng hài

Nguồn gốc của dòng hài

Xác định các THD (sự méo dạng
sóng hài- Total harmonic distortion)

I-LINE II

Các dòng hài sinh ra do các tải không tuyến tính kết nối vào hệ thống phân phối, 
có nghĩa là do các tải kéo theo dòng điện có dạng sóng khác so với dạng sóng của 
nguồn áp cung cấp cho chúng.

Phần lớn các tải không tuyến tính là các thiết bị chứa các bộ chỉnh lưu, đèn huỳnh 
quang và ổ cứng máy tính.

Trong lắp đặt có sử dụng trung tính, các tải không tuyến tính có thể gây ra quá tải 
trong dây trung tính do sự có mặt của các sóng hài bậc 3.

Sự xuất hiện của hài bậc 3 phụ thuộc vào các ứng dụng. Việc nghiên cứu sâu các 
tải không tuyến tính rất quan trọng để xác định mức độ của các hài bậc 3.
ih3(%)=100xi3/i1
trong đó: 
■ i3: cường độ hiệu dụng của H3.
■ i1: cường độ hiệu dụng của hài cơ bản.

Giả thiết rằng H3 là trội nhất trong các hài, do đó giá trị THD sẽ gần với giá trị của 
H3 (ih3(%)) 

Có hai nhân tố quyết định:
■ Loại thiết bị kết nối.
□ Các tải gây nhiễu: đèn huỳnh quang, ổ cứng máy tính, chỉnh lưu, lò nung điện, ...
□ Các tải không gây nhiễu: lò sưởi, động cơ, bơm,…
■ Tỉ số giữa hai loại tải.

Phân xưởng
Tập hợp các tải gây nhiễu (máy 
tính, UPS, đèn huỳnh quang) và các 
tải không gây nhiễu (động cơ, bơm, 
lò sưởi).

Tỉ lệ các sóng hài thấp
THD ≤ 15%

Văn phòng
Nhiều tải gây nhiễu (máy tính, UPS, 
đèn huỳnh quang).

Tỉ lệ các sóng hài cao:
15% ≤ THD ≤ 33%.

Bậc của các hài.
Bậc là tỉ số giữa tần số 
của sóng hài fn với tần số 
cơ bản (tần số nguồn 
cung cấp, 50 hoặc 60Hz):  
n= fn/f1

Trong đó f1 là tần số cơ 
bản, cũng được coi là hài 
bậc 1 (H1).

Hài bậc 3 (H3) có tần số 
150Hz (khi f1=50Hz).
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Hướng dẫn thiết kế Dòng sóng hài

Ảnh hưởng của các sóng hài lên
thanh dẫn I-LINE II

Tần số cơ bản: ih1 (50 Hz)

Không có dòng trong dây trung tính. 
Các dây dẫn đúng kích thước.

Tần số cơ bản: ih1 (50Hz) và 33% H3

Tần số cơ bản: ih1 (50Hz)
và 33% H3

Giảm mật độ dòng trong
tất cả các dây dẫn bằng
cách sử dụng thanh dẫn
có kích thước thích hợp

Chọn lựa thanh dẫn
THD ≤ 15 % 15 % < THD ≤ 33 % THD > 33 % Thanh dẫn Dòng định mức
800 630 400 I-LINE II 800
1000 800 630 I-LINE II 1000
1350 1000 800 I-LINE II 1350
1600 1350 1000 I-LINE II 1600
2000 1600 1350 I-LINE II 2000
2500 2000 1600 I-LINE II 2500
3000 2500 2000 I-LINE II 3000
4000 3000 2500 I-LINE II 4000
5000 4000 3000 I-LINE II 5000
6000 5000 4000 I-LINE II 6000

Để biết thêm thông tin về các sóng hài
Xem sổ tay kỹ thuật Cahier trên website Schneider Electric:
www.schneider-electric.com

I-LINE II

Giải pháp hiệu quả duy nhất

Nhiệt độ tăng khác thường trong dây dẫn do dòng 
điện tần số cao trong dây pha (hiệu ứng mặt ngoài) 
và dòng chạy trong dây trung tính do tổng hợp các 
sóng hài bậc 3 (H3).

Ví dụ: Đối với dòng tổng hiệu dụng 2356A (ước lượng dựa vào công suất tải và các sóng hài), 
dòng hoạt động sẽ là 2500A.
THD được ước lượng khoảng 30%. Hệ thống thanh dẫn thích hợp là loại I-LINE II 3000A.
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Hướng dẫn thiết kế Khả năng chống cháy

Định nghĩa các kiểm tra

I-LINE II

Theo yêu cầu tiêu chuẩn, hệ thống thanh dẫn I-LINE II bao gồm:
1. Vật liệu chịu được nhiệt độ bất thường.
2. Cản trở sự lan truyền lửa.
3. Có chức năng ngăn chặn sự cháy lan truyền xuyên qua các bức tường.
4. Duy trì toàn bộ mạch trong 0.5-2 giờ bên trong lớp vỏ chống lửa.

1 - Kiểm tra điện trở vật liệu cách điện trong nhiệt độ bất 
thường.

Mục tiêu
Kiểm tra vật liệu để đảm bảo mức độ tin tưởng rằng chúng là nguồn gốc phát sinh 
hỏa hoạn thứ phát.

Như được quy định trong tiêu chuẩn: chương 8.2.13 IEC 60439-2 và IEC 
60695-2-10 tới -2-13.

Phương pháp
Dùng dây nóng sáng 30 giây đặt trên vật liệu cách điện tiếp xúc với phần mang 
điện.

Tiêu chuẩn kết quả
Những mẫu được xem xét vượt qua kiểm tra dây nóng sáng nếu:
■ Không có dấu hiệu của lửa và không duy trì sự nóng sáng.
■ Sự nóng sáng và ngọn lửa trên các mẫu tắt trong 30 giây sau khi dây nóng sáng 
được lấy ra.

2 - Kiểm tra khả năng chống lan truyền lửa

Mục tiêu
Kiểm tra để chắc rằng hệ thống thanh dẫn không gây ra hỏa hoạn thứ phát.

Như được quy định trong tiêu chuẩn: chương 8.2.14 IEC 60439-2 và IEC 60332 
phần 3.

Phương pháp
■ Dùng lửa đốt thanh dẫn trong 40 phút với thanh dẫn được đặt cách nguồn lửa 
2.5m tính từ giữa tâm thanh dẫn.

Tiêu chuẩn kết quả
Những mẫu được xem xét vượt qua kiểm tra nếu:
■ Không xảy ra sự cháy.
■ Phạm vi tối đa phần bị đốt (bên trong và bên ngoài) của thanh dẫn không vượt 
quá 2.5m tính từ cạnh thấp nhất nguồn lửa
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Hướng dẫn thiết kế Khả năng chống cháy

I-LINE II

3 - Kiểm tra khả năng ngăn chặn lửa lan truyền qua các bức 
tường

Mục tiêu

Kiểm tra hệ thống thanh dẫn không lan truyền lửa từ phòng này sang phòng khác 
bằng cách sử dụng các vách ngăn lửa trong 60, 120, 180, hoặc 240 phút.

Như được quy định trong tiêu chuẩn EN 1366-3

Phương pháp

Đặt vào lò phần thanh dẫn có vách ngăn lửa được kiểm tra với đường cong nhiệt độ- 
thời gian được chuẩn hóa.

Tiêu chuẩn kết quả
Những mẫu được xem xét vượt qua kiểm tra nếu:
■ Không có lửa bùng lên phía sau vách ngăn lửa
■ Không có khói hay khí phía sau vách ngăn lửa (không yêu cầu bởi tiêu chuẩn; có 
thể xuất hiện, được ghi chú trong bảng báo cáo kiểm tra).
■ Độ tăng nhiệt độ của lớp vỏ thanh dẫn phía sau vách ngăn lửa không vượt quá 
180oC.

4 - Duy trì toàn bộ mạch khi kiểm tra trong điều kiện có cháy.

Mục tiêu
Kiểm tra toàn bộ mạch điện trong thanh dẫn có được bảo quản trong điều kiện cháy.

Như được quy định trong tiêu chuẩn DIN 4102 phần 12.

Phương pháp
Toàn bộ chiều dài được lắp vào, hệ thống thanh dẫn trở thành một mẫu kiểm tra 
trong vỏ chống lửa

Tiêu chuẩn kết quả
Những mẫu được xem xét vượt qua kiểm tra nếu 
■ Tính liên tục của dây dẫn được duy trì.
■ Không có ngắn mạch xảy ra giữa các dây dẫn.
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Hướng dẫn thiết kế Đo lường và định lượng
Khối Transparent Ready

Định nghĩa transparent ready

Khách hàng cần đo đạc và định lượng

I-LINE II

Transparent ready là một giải pháp đơn giản để truy cập thông tin (trạng thái, đo 
lường,…) từ thiết bị phân phối điện (máy biến áp, tủ điện, hệ thống thanh dẫn).

Những thông tin này có thể truy cập từ các máy PC kết nối vào mạng Ethernet 
bằng những công cụ Web đơn giản (ví dụ: Internet Explorer). Không yêu cầu phần 
mềm nào khác.

Transparent ready có thể giúp công ty của bạn tăng sức cạnh tranh nhờ vào:
■ Giảm chi phí hoạt động.
■ Tối ưu hóa đặc tính của các thiết bị.
■ Nâng cao độ tin cậy của nguồn cấp điện.

Trong tất cả các công trình không dùng làm nhà ở, tồn tại nhu cầu định lượng và 
phát triển dưới các hiệu ứng kết hợp:
■ Các quy định về năng lượng tầm quốc gia và trên tầm quốc gia.
■ Nhu cầu giảm tổng chi phí và chi phí sản phẩm.
■ Phân phối tiêu dùng năng lượng đến chi phí chung.
■ Thuê các chuyên gia.

Người điều hành cần truy cập các thông tin để:
■ Xác định khu vực có tiềm năng tiết kiệm.
■ Mô hình cung cấp điện trong các công trình và nhu cầu mở rộng trong tương lai
■ Tối ưu hóa việc cung cấp và tiêu thụ năng lượng



93

H
ư

ớ
ng

 d
ẫn

 th
iế

t k
ế

Hướng dẫn thiết kế Đo lường và định lượng
Khối Transparent Ready

I-LINE II và Transparent Ready

I-LINE II

Thanh dẫn I-LINE II cung cấp các khối đo lường và định lượng.
Chúng được trang bị các giá để lắp các PowerLogic: PM810 Power Meter, máy 
cắt Compact NS và các biến dòng và contactor phù hợp.

Những thiết bị này được kết nối vào giải pháp transparent ready bằng mạng 
truyền thông Modbus

Cổng tự động PowerLogic (EGX400) cung cấp đường dẫn giữa Modbus và 
mạng Ethenet TCP/IP

Xin vui lòng liên hệ với các văn phòng Schneider Electric tại địa phương để biết 
thêm chi tiết
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Hướng dẫn thiết kế Dòng một chiều

Xác định giá trị dòng DC Hiệu ứng nhiệt
Quy tắc
Tổng công suất bị tiêu hao do nhiệt phải là một hằng số trong đường dây
Pac = Pdc

Trong đó:
■ Công suất tiêu tán do nhiệt: Pac = 3 x R x Iac²
□ Với R: điện trở dây dẫn
□ Iac dòng hiệu dụng trong dây
■ Công suất tiêu tán trên 4 dây dẫn: Pdc = 4 x R x Idc²
□ Idc dòng một chiều.

Bảng chọn lựa
■ 1 nguồn
Trường hợp 2 dây song song cho cực + và 2 dây song song cho cực – 
(chỉ một mạch trong hệ thống thanh dẫn)

Dòng định mức thanh dẫn (A) 1 nguồn 2 nguồn
800 1386 693
1000 1732 866
1250 2165 1082
1350 2338 1169
1600 2771 1385
2000 3464 1732
2500 4330 2165
3000 5196 2598
3200 5542 2771
4000 6928 3464
5000 8660 4330
6000 10392 5196

■ 2 nguồn
Trường hợp 1 dây cho cực + một dây cho cực – (2 mạch điện trên cùng một hệ thống
thanh dẫn)

I-LINE II 
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Hướng dẫn lắp đặt

Lời khuyên trong bố trí     96

Phân phối hàng ngang    99

Rising mains     100

Nhận hàng, vận chuyển và lưu kho    102

Kiểm tra và nghiệm thu 104

Bảo trì 108
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Hướng dẫn lắp đặt Lời khuyên trong bố trí
Định vị và giá đỡ

I-LINE II

H: chiều rộng của thanh dẫn I-LINE II

Edgewise đi xuyên qua tường Flatwise đi xuyên qua tường
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3000

Hướng dẫn lắp đặt Lời khuyên trong bố trí
Định vị và giá đỡ

Lắp đặt theo chiều ngang Flatwise

I-LINE II

Ví dụ về phân bố các giá đỡ

Lắp đặt theo chiều ngang Edgewise

Khoảng cách tối đa giữa hai giá đỡ được đề nghị là 2m. Ngoài ra, các giá đỡ phải
được lắp cách các trục của các khớp nối khoảng 300-400mm

Giả sử khoảng cách tối đa giữa các giá đỡ là 3m
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Các giá đỡ cần bố trí gần các điểm kết nối vì các máy biến áp, các tủ điện, máy 
phát không đỡ khối lượng của thanh dẫn.
Trong một số ngành công nghiệp, vì lý do hoạt động liên tục, các máy biến áp cần 
được thay thế nhanh chóng. Hệ thống thanh dẫn phải có thể tự đỡ riêng

Khoảng cách tối đa giữa hai giá đỡ được đề nghị là 3m
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Hướng dẫn lắp đặt Lời khuyên trong bố trí
Định vị và giá đỡ

Xác định cách bố trí, các kích thước
cung cấp

Khoảng cách giữa hệ thống
thanh dẫn với tường

H: chiều rộng của thanh dẫn I-LINE II.

Khoảng các giữa các hệ thống
thanh dẫn (không có các bộ nối rẽ)

Lắp đặt Edgewise

I-LINE II

Vị trí của các khớp nối đối với các trục máy biến áp và cạnh của các tủ điện
(được quy định trong “hướng dẫn lắp đặt”).

Lắp đặt Edgewise Lắp đặt Flatwise

(1) gấp 2 lần chiều cao nếu các khớp nối được lắp ở trên đỉnh.
 Hướng lắp các khớp nối.

Lắp đặt Flatwise

 Hướng lắp các khớp nối
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Hướng dẫn lắp đặt

I-LINE II

Phân phối hàng ngang
Kiểm tra và bù giãn nở 

■ 31 đến 60 m:

■ 61 đến 90 m:

Các giá đỡ cố định
Mối nối giãn nở
Hướng giãn nở

■ 0 đến 30 m:

Mối nối giãn nở

Building A Building B
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Giãn nở chỉ gặp vấn đề khi:
■ Thanh dẫn chạy trên một khoảng dài mà không có các elbow và hai đầu cuối 
được lắp cố định.
■ Khi thanh dẫn đi qua điểm giãn nở giữa hai công trình
■ Mối nối giãn nở không cần thiết trong rising main khi đã lắp đặt giá đỡ lò xo.

Theo hàng ngang
Nếu chiều dài của thanh dẫn lớn hơn 30m, cần phải có mối nối giãn nở và các khóa 
thích hợp. Các điểm cuối và, trong vài trường hợp, các điểm chính giữa phải được 
khóa để hướng sự giãn nở về phía mối nối giãn nở

Bố trí của mối nối giãn nở và các khóa dọc theo chiều dài của hệ thống thanh 
dẫn.
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Hướng dẫn lắp đặt Rising mains
Tổng quan

Lắp đặt rising main

1 Các lắp đặt chính

2 Lắp đặt nguồn cung cấp

3 Giá đỡ hệ thống thanh dẫn

4 Bộ nối rẽ

Tất cả các bộ nối rẽ I-LINE II có thể lắp đặt theo chiều dọc

I-LINE II

Thanh dẫn I-LINE II cho phép phân phối điện đến từng tầng của các tòa nhà cao 
tầng (tòa nhà văn phòng, khách sạn, bệnh viện,…).
Trong ứng dụng này, thanh dẫn I-LINE II giữ lại tất cả các nguyên tắc sau:

Lắp đặt tại mỗi tầng:
■ Riser 4 hoặc 8 feet.
■ Thanh vận chuyển sản xuất theo yêu cầu xuyên qua các tầng.
■ Giá đỡ hệ thống thanh dẫn.

Có thể cấp nguồn cho thanh dẫn bằng hộp nối cáp hoặc flanged với các tử phân 
phối điện.

Những giá đỡ cố định thanh dẫn dọc theo cấu trúc của công trình, các tấm sàn. 
Chúng có thể gắn trực tiếp trên tường, hoặc trực tiếp trên các sàn.
Loại giá đỡ cố định này có các ưu điểm sau:
■ Cố định vào các bức tường hoặc trực tiếp trên sàn. 
■ Các lò xo điều chỉnh để bảo đảm phân phối tải tại các tầng.
■ Hấp thụ sức ép của tòa nhà lên hệ thống thanh dẫn (giản nở, rung động,..) nhờ 
vào các lò xo.
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Hướng dẫn lắp đặt Rising mains
Tổng quan

I-LINE II

Bố trí trung tính.
Thanh dẫn phải bố trí trung tính bên trái khi đứng đối diện với thanh dẫn và các bộ 
nối rẽ.

Bố trí các khớp nối.
Một điều rất quan trọng là các khớp nối không được bố trí trong các tấm sàn hoặc 
trong các giá treo lò xo.

Chúng tôi đề nghị các khoảng cách:
■ 700mm giữa sàn và trục khớp nối để có thể lắp giá treo lò xo (xem xét 100mm lề).
■ 300mm giữa khớp nối trên cùng và trần nhà cho phép hệ thống thanh dẫn đóng 
hộp.

Lắp đặt các bộ nối rẽ.
Riser được lắp với 1/2/3 cổng nối rẽ trong 4/6/10 feet chiều dài.

Bố trí nhiều thanh dẫn.
Việc bố trí nhiều thanh dẫn phụ thuộc vào khoảng cách cần thiết giữa các bộ nối rẽ. 
Ví dụ:
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Hướng dẫn lắp đặt Nhận hàng, vận chuyển và lưu 

Nhận hàng

Vận chuyển

I-LINE II
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Tài liệu này bao gồm các thông tin thực tế, bỏ qua các đề nghị chung (chẳng hạn 
bổ sung cho các quy tắc lắp đặt) và chỉ ra các hướng dẫn cơ bản phải được chú ý 
khi vận chuyển và lưu kho hệ thống thanh dẫn I-LINE II của Schneider Electric.

Các nhân viên kỹ thuật, lắp đặt và vận hành của khách hàng phải quen thuộc với tài 
liệu này và quen với hình dạng và đặc tính của của mỗi bộ phận trong hệ thống 
thanh dẫn I-LINE II. Các bản vẽ thích hợp và sự phối hợp các chức năng khác nhau 
là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả lắp đặt thiết bị.

Mỗi hệ thống thanh dẫn I-LINE II được kiểm tra và đóng gói cẩn thận ở các phân 
xưởng lắp ráp.
Toàn bộ hệ thống được kiểm tra cả về cấu trúc và tính chất điện.
Sau khi kiểm tra, hệ thống thanh dẫn được chuẩn bị để vận chuyển. Mỗi thiết bị 
được đóng gói sao cho dễ dàng vận chuyển trước khi lắp đặt.
Mã đặt hàng được viết lên mỗi thiết bị được vận chuyển.

Cảnh báo

NGUY HIỂM DO ĐIỆN GIẬT, CHÁY NỔ

■ Bảo vệ các thiết bị tránh tiếp xúc với nước, muối, bê tông và tất cả các chất ăn 
mòn xung quanh trước và trong quá trình lắp đặt.
■ Các thiết bị lắp đặt bên ngoài không nên chịu thời tiết xấu đến khi được lắp đặt 
hoàn chỉnh và chính xác.
■ Không được ngồi hoặc đi trên các thiết bị.

Nếu những chỉ dẫn trên không được thực hiện, các thiết bị có thể bị phá hỏng dẫn 
tới những nguy hiểm nghiêm trọng hoặc gây ra những thương vong.

Trong lúc nhận hàng, kiểm tra các thông tin trên phiếu chuyển hàng phù hợp với các 
thiết bị nhận được để chắc rằng tất cả các yêu cầu đặt hàng đã chuyển tới và nhận 
được. Những khiếu nại về việc thiếu các bộ phận hoặc những lỗi khác phải được 
gửi tới Schneider Electric trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng được chuyển tới. 
Nếu không nhận được khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày các gói hàng 
chuyển đi, Schneider Electric sẽ không còn trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế 
nếu được yêu cầu.

Trong lúc nhận hàng, kiểm tra các bộ phận khác nhau của hệ thống thanh dẫn ngay 
lập tức để xác định các hư hại xuất hiện trong quá trình vận chuyển.
Nếu quan sát thấy có hư hỏng, báo cáo ngay lập tức với bộ phận vận chuyển và 
thông tin tới văn phòng Schneider Electric gần nhất.

Vận chuyển thanh dẫn I-LINE II cẩn thận để tránh các hư hỏng đến các thiết bị bên 
trong và tránh những thay đổi hình dạng bên ngoài của các phần khác nhau, cũng 
như đầu cuối của thanh dẫn (đầu đấu nối).

Hệ thống thanh dẫn phải được đỡ bởi các bộ phận độc lập, chẳng hạn không nên 
đặt thanh dẫn trên đỉnh của các máy biến áp hay các tủ phân phối.
Khoảng cách giữa hai giá đỡ này không quá 3m.

Tránh để hệ thống thanh dẫn bị xoắn, dập, va chạm mạnh và các tác động tương 
tự có khả năng gây hư hỏng thanh dẫn.

Đảm bảo việc vận chuyển thanh dẫn tại nơi lắp đặt phải thích hợp cho vận chuyển 
hệ thống thanh dẫn. Cụ thể, kiểm tra khả năng nâng của các cần cẩu hoặc các thiết 
bị nâng khác được sử dụng
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Nhận hàng, vận chuyển và lưu khoHướng dẫn lắp đặt

Bảo vệ chống ẩm trong khi lưu kho

I-LINE II
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Cẩn thận khi mở các thiết bị:
■ Sử dụng dụng cụ nhổ đinh khi mở các thùng gỗ.
■ Nếu vận chuyển hệ thống thanh dẫn bằng cần cẩu, sử dụng các dây nilong để kéo 
các vật được nâng.
■ Nếu sử dụng cáp, chèn vào các vật tạo khoảng không để tránh hư hại đến thanh 
dẫn.
■ Nếu sử dụng máy nâng, cố định thanh dẫn trên máy sao cho khối lượng phân bố 
đều.

1 - Cắt các dây ràng bằng các dụng cụ cắt.

2 - Sử dụng dụng cụ thích hợp để tháo bỏ các bao bì được gia cố bằng thép tại phần 
cuối của mỗi thanh dẫn.
Cẩn thận tránh làm hỏng đến hộp thép để không làm hỏng thanh dẫn.
Tránh sử dụng các vật có cạnh sắc nhọn khi nâng thanh dẫn.

3 - Sắp xếp các bao bì đã sử dụng gọn gàng.

Không bao giờ kéo lê thanh dẫn trên sàn. Không sử dụng phần cuối của thanh dẫn 
để nâng thanh dẫn.

Nếu hệ thống thanh dẫn không được lắp đặt và chạy nghiệm thu ngay, đặt chúng 
lại trong bao bì ban đầu và lưu kho ở nơi khô ráo, sạch sẽ, có nhiệt độ đồng đều.

Thanh dẫn không được lưu trữ ngoài trời. Tuy nhiên, nếu việc lưu trữ bên ngoài là 
cần thiết thì phải che hệ thống thanh dẫn sao cho có thể bảo vệ chúng tránh thời tiết 
xấu và tránh được việc tiếp xúc với các thiết bị.

Việc sưởi ấm cũng cần thiết để tránh sự ngưng tụ nước bên dưới lớp bao phủ.
Nhiệt cung cấp phải thích hợp và phân bố đều bên dưới lớp phủ.

Thanh dẫn lắp đặt bên ngoài không nên chịu thời tiết xấu đến khi được lắp đặt hoàn 
chỉnh và chính xác.
Trong suốt quá trình lắp đặt, cẩn thận bảo vệ từng phần của rising main chống 
không khí ẩm từ các mái nhà, bức tường chưa hoàn thành hoặc các yếu tố tương 
tự
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Hướng dẫn lắp đặt Kiểm tra và nghiệm thu

Nhãn - Dòng định mức thanh dẫn: -

Loại thiết bị:

Mã hàng:

Công suất máy biến áp:

- Số seri:

Ngày sản xuất:

Máy cắt nguồn

(bảo vệ thanh dẫn):

-

- -

-

-

Kiểm tra, bố trí và xác định các thiết bị

I-LINE II
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Tất cả các hoạt động được mô tả dưới đây chỉ dùng cho việc chỉ dẫn. Không tình 
huống nào được sử dụng để thay thế thủ tục lắp đặt của mỗi công ty và cam kết 
trách nhiệm của Schneider Electric.

Phạm vi
Thanh dẫn công suất cao, các liên kết máy biến áp-tủ điện.

Các công cụ được yêu cầu: 
■ Đồng hồ đa năng
■ Megôm kế 500V
■ Roto-phase.

Những điều kiện tiên quyết:
■ Nếu cần thiết, các thiết bị cũ có thể bị loại bỏ.
■ Sử dụng các thiết bị mới tại nơi được lắp đặt bởi nhà thầu lắp đặt.
■ Các thiết bị đã được lắp đặt bởi nhà thầu lắp đặt phù hợp với đề nghị của nhà sản 
xuất.
■ Sơ đồ lắp đặt các thiết bị, sơ đồ đấu nối và bảng lắp ráp sẵn sàng để các kĩ sư 
chạy nghiệm thu.

Cắt điện khi lắp đặt và thực hiện một cách an toàn.
Những người quản lí có trách nhiệm đảm bảo an toàn làm việc và phải chắc rằng 
đã cắt điện khi lắp đặt và thực hiện theo các quy tắc an toàn trước khi các hoạt động 
kiểm tra, đo lường được thực hiện.

Sau khi nhà thầu lắp đặt bố trí, lắp ráp và kết nối thanh dẫn theo các sơ đồ bố trí, 
lắp ráp và đấu nối, và sử dụng các công cụ theo và vận chuyển thiết bị theo yêu cầu, 
các tính chất sau đây phải được:
■ Chú ý
■ Kiểm tra sau cho tương thích với chi tiết đưa ra trong bảng vẽ.

Kiểm tra tổng quát bằng mắt
Các thiết bị có thể được chọn dựa theo môi trường điện (dòng định mức và cấp bảo 
vệ phù hợp với điều kiện hoạt động).
Những điểm sau đây không yêu cầu kiểm tra.

Những điểm liên quan đến nhận hàng, lưu kho và vận chuyển.
Không có dấu hiệu của:
■ Điện giật (do hỏng cách điện bên trong: cách điện của dây dẫn trên thanh dẫn 
hoặc tại vị trí bộ nối rẽ hoặc tại các khớp nối).
■ Ẩm ướt hoặc oxy hóa (các thiết bị lưu trữ ngoài trời nên được bao bọc bởi các 
tấm nhựa, bảo vệ khỏi ẩm ướt, bụi bẩn).
■ Nhãn hiệu của nhà máy cho biết các đặc tính của sản phẩm
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Hướng dẫn lắp đặt Kiểm tra và nghiệm thu

Kiểm tra đấu nối điện

I-LINE II

Bulông Moment siết
HM16 16 mdaN
HM14 12 mdaN
HM12 7 mdaN
HM10 5 mdaN
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Những điểm liên quan đến lắp đặt và cố định.
Việc lắp đặt tuân theo các đặc tính kỹ thuật của bản vẽ lắp đặt, chỉ dẫn và catalogue:
■ Không thanh dẫn nào bị xoắn.
■ Vị trí và khoảng cách thanh dẫn đối với công trình.
■ Giá đỡ thanh dẫn, phù hợp với khoảng cách giữa điểm chính giữa của thiết bị 
flatwise, edgewise cho phân phối hàng ngang và thẳng đứng.
■ Các kẹp, không siết chặt hoàn toàn sẽ cho phép dịch chuyển do các lực theo 
chiều dọc thanh dẫn.
■ Sử dụng mối nối giãn nở nếu cần thiết.

Kiểm tra tổng quát bằng mắt.
Kiểm tra số chân đấu nối và tiết diện của mỗi dây dẫn (xem “hướng dẫn lắp đặt”).

Kiểm tra khoảng cách cách điện giữa hai dây dẫn và giữa dây dẫn với tấm kim loại.

Kiểm tra moment xoắn của bu lông khi không bằng momen của đai ốc. Khi momen 
bu lông bằng momen đai ốc, kiểm tra phần đầu bị gãy.

Kiểm tra chiều dài của bu lông có vượt quá đai ốc (10mm), vài bu lông có thể bị tháo 
ra và lắp lại, nhưng không được siết chặt.

Đánh dấu các đai ốc được siết chặt bằng loại sơn không thể tẩy được. Nhờ đó ta 
có thể chắc rằng đai ốc đã được siết chặt, cách này cũng cho phép xác định các đai 
ốc không được siết chặt.

Loại đai ốc và bu lông 8-8 (M8 trên cạnh của tủ điện LV, xem “hướng dẫn nghiệm 
thu dành cho tủ điện LV của Schneider Electric”).

Kết quả tất cả các kiểm tra trên phải được ghi nhận trong bảng kết quả bởi nhà thầu 
lắp đặt.

Kiểm tra cách điện giữa hai dây dẫn mang điện.
Đo lường và kiểm tra chỉ được thực hiện nếu:
■ Mỗi liên kết đều được ngắt bởi một thiết bị cách điện.
■ Mỗi liên kết đều được ngắt kết nối với máy biến áp nguồn, với máy cắt mạch 
chính của tủ LV được tháo ra và ở vị trí mở.
Phương tiện kiểm tra: megôm kế 500V DC (DC để tránh dòng biểu kiến).
Đo lường: đo 6 thông số giữa các dây dẫn mang điện (giữa các dây pha với nhau 
và giữa dây pha với dây trung tính).
Giá trị cách điện mạch LV (U<500V): điện áp danh định cho phép 1000 Ohm/Volt 
(IEC 60439-1).
Trong tất cả các trường hợp, điện trở cách điện không được nhỏ hơn 0.5MΩ cho 
mỗi đường liên kết (các thiết bị hoạt động).

Ghi chú: thanh dẫn I-LINE II cung cấp U=1000V và Ri=1MΩ (giá trị đúng với tất cả 
các bộ phận: vận chuyển, phụ kiện và phân phối)
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Hướng dẫn lắp đặt Kiểm tra và nghiệm thu

Checking the earth network and locks

Kiểm tra các kết nối và các kiểm tra phụ

I-LINE II
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Mạng nối đất 
Kiểm tra tổng quan. 
Kiểm tra: 
■ Nối đất ở các mặt bên của vỏ bằng thép mạ kẽm (chú ý: điều này phụ thuộc vào 
hệ thống nối đất)
■ Chất lượng mối nối.
■ Tiết diện cáp.
■ Không có các phần kim loại bị lỏng (vòng đệm, ốc vít) trong bộ nối rẽ.

Ghi chú: kết quả của các kiểm tra trên phải được ghi nhận trong bảng kết quả của 
nhà thầu lắp đặt. 

Kiểm tra cách điện giữa dây dẫn mang điện với đất.
Sau khi thực hiện việc kiểm tra này, mỗi đường liên kết phải được nối lại với máy 
biến áp nguồn (sử dụng đầu bu lông thứ hai với moment 6daN.m).

Phương tiện kiểm tra: megôm kế 500V DC (DC để tránh dòng biểu kiến).
Đo lường: giữa dây pha hoặc dây trung tính(1) với đất (trong trường hợp nếu nó 
được nối đất)
Giá trị cách điện mạch LV (U<500V): điện áp danh định cho phép 1000 Ohm/Volt 
(IEC 60439-1).
Trong tất cả các trường hợp, điện trở cách điện không được nhỏ hơn 0.5MΩ cho 
mỗi đường liên kết (các thiết bị hoạt động).

Ghi chú: thanh dẫn I-LINE II cung cấp U=1000V và Ri=1MΩ (giá trị đúng với tất cả 
các bộ phận: vận chuyển, phụ kiện và phân phối)

(1): không có cách điện trung tính nếu hệ thống nối đất là nối trung tính hoặc sử dụng trung tính 
như dây đất.
Cẩn thận: trong trường hợp máy biến áp được kết nối lại (khởi động lần 2) thì giá trị đo giữa dây 
pha và đất là điện trở của cuộn dây.

PE, mạch bảo vệ đẳng thế:
Tham khảo: IEC 60439-1
Kiểm tra tính liên tục của mạch bảo vệ PE bằng cách nhìn tổng quan và kiểm tra 
ngẫu nhiên c.
Phải tuân thủ việc kiểm tra “pha-PE” được thực hiện trước đó.
Phương tiện kiểm tra: Ohm kế.

Khóa:
Sử dụng các khóa để ngăn chặn các nhân viện không được phép thâm nhập vào 
các phần mang điện. Chỉ quan tâm tới các chìa khóa để vận hành khóa an tòan.

Các kiểm tra không liên quan tới hệ thống thanh dẫn
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Kiểm tra hoạt động các thiết bị
đã ngắt điện.

Chạy nghiệm thu và kiểm tra
các thiết bị hoạt động.

I-LINE II
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Kiểm tra cài bảo vệ các máy cắt nguồn
Kiểm tra tuân theo đặc tính kỹ thuật bản vẽ lắp đặt:
■ Imax nhiệt
■ In từ.

Ghi chú: kiểm tra này được thực hiện nếu hệ thống thanh dẫn được chạy nghiệm 
thu đồng thời với máy biến áp: kiểm tra cài đặt bảo vệ các máy cắt nguồn liên quan 
tới chạy nghiệm thu máy biến áp.
Việc kiểm tra sẽ không thích hợp nếu máy biến áp đã được chạy nghiệm thu.

Nếu việc kiểm tra này thành công, thanh dẫn có thể được nghiệm thu và kiểm 
tra hoạt động khi mang điện được thực hiện khi sử dụng các thiết bị bảo vệ 
phù hợp

Ghi chú: việc nghiệm thu chỉ có thể thực hiện bởi cá nhân có thẩm quyền 
thích hợp.

Hoạt động sơ bộ: cấp điện cho máy biến áp không tải.

Đóng nguồn máy cắt mạch.

Kiểm tra thứ tự pha.
Mục tiêu: phát hiện để chỉnh sửa sự đảo lộn giữa dây pha hoặc dây trung tính trong 
số 4 đầu vào ra của hệ thống thanh dẫn đối với đầu ra máy biến áp.

Phương tiện kiểm tra: roto-phase hoặc máy phân tích song hài

Nếu thanh dẫn được cấp điện thành công, việc khởi động nhà máy phải được yêu 
cầu để công nhận việc nghiệm thu.

Nếu không thành công, các kiểm tra vừa rồi phải được thực hiện lại và xác 
định lỗi. Trước khi thực hiện việc này, các thiết bị phải được bảo đảm an toàn 
một lần nữa.

Kiểm tra cuối cùng.
Việc kiểm tra này được thực hiện khi hệ thống thanh dẫn đã được cấp điện. Quá 
trình khởi động các tải sẽ ghi nhận các biểu hiện không mong muốn do tăng tải 
trung bình.

Kiểm tra hoạt động thực tế.
Một khi thanh dẫn công suất cao được cấp điện, những thanh dẫn khác phải được 
kết nối từ từ vào bắt đầu từ các thanh dẫn xa tải nhất, kế đến là các tải: tải có dòng 
khởi động lớn rồi đến chiếu sáng, contactor, lò sưởi, động cơ…

Phải không có các rung động quá mức, không có các tia lửa điện có thể nhìn thấy.

Những kiểm tra đơn giản gồm các kiểm tra thanh dẫn hoạt động đúng theo:
■ Số lượng trung bình các máy đang hoạt động.
■ Các tải khác nhau của mỗi tải riêng rẻ.
■ Sự hoạt động đồng thời của các máy móc (giai đoạn cao điểm)

Nếu tất cả mọi thứ đều hợp lệ, hệ thống thanh dẫn được công nhận “in-service”. 
Việc kiểm tra hoàn tất
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Hướng dẫn lắp đặt Bảo trì.
Thanh dẫn.

Thanh dẫn

NGUY HIỂM DO ĐIỆN GIẬT, CHÁY NỔ.

Bù lông Lực siết
HM 16 16 mdaN
HM 14 12 mdaN
HM 12 7 mdaN
HM 10 5 mdaN

Nguy hiểm

Cảnh báo HIỂM HỌA GÂY HƯ HẠI ĐẾN CÁC THIẾT BỊ
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Việc lắp đặt, vận hành và bảo trì các thiết bị phải được thực hiện bởi các nhân viên 
bảo trì điện có đầy đủ năng lực chuyên môn. Tài liệu này không được xem là 
phương tiện đầy đủ cho các nhân viên không có chuyên môn sử dụng để vận hành 
và bảo trì các thiết bị.
■ Cắt nguồn điện cung cấp cho thanh dẫn khi lắp đặt, tháo lắp hoặc làm việc trên 
các bộ phận.
■ Luôn dùng các thiết bị phát hiện điện áp danh định phù hợp để xác nhận nguồn 
điện đã được ngắt.
■ Việc sử dụng hiệu quả các thiết bị đòi hỏi thực hiện đầy đủ, thích hợp trong vận 
chuyển, lắp đặt, vận chuyển và bảo trì.

Nếu các chỉ dẫn trên không được đáp ứng, có thể gây ra những nguy hiểm 
nghiêm trọng hoặc thương vong…

Những bình phun hyrocarbon hoặc chứa hydrocarbon có thể gây hư hỏng đến lớp 
plastic.
Trước khi sử dụng các sản phẩm chùi rửa, sấy khô hoặc tra dầu mỡ vào các bộ 
phận khác nhau trong suốt quá trình lắp đặt hay bảo trì, vui lòng liên hệ đến văn 
phòng Schneider Electric gần nhất để tư vấn.

Nếu các chỉ dẫn trên không được đáp ứng, có thể gây ra những nguy hiểm 
nghiêm trọng, thương vong…

Thanh dẫn I-LINE II được thiết kế với giảm thiểu tối đa các họat động bảo trì.
Kiểm tra hệ thống thanh dẫn sau một năm, hoặc sau những tai nạn nghiêm trọng 
như ngắn mạch, hoặc sự cố nối đất.
Thực hiện các quy trình bảo trì sau:
■  Kiểm tra các đấu nối điện và các khớp nối dễ thấy. Không tháo vỏ bọc các khớp 
nối. Kiểm tra độ siết chặt của bu lông và đai ốc.
■  Sử dụng các cờ lê để kiểm tra lực siết bulông.
Đánh dấu các giá trị moment siết trên các khớp nối và các giá trị sau phải được tuân 
theo:

Nếu một trong những khớp nối hoặc các đầu nối bị mất màu, ăn mòn hay thủng lỗ 
hoặc có những dấu hiệu cho biết nó được đặt trong nhiệt độ cao thì vật liệu liên 
quan phải được thay thế mới. Liên hệ với văn phòng Schneider Electric gần nhất 
cho tất cả các thay thế.
■  Phải đảm bảo tất cả các bộ phận cơ khí trong điều kiện hoặc động tốt.
Tra dầu nhớt vào các bộ phận chuyển động nếu cần thiết. Tương tự, loại bỏ bớt 
lượng dầu nhớt dư thừa để tránh các rắc rối.
■  Kiểm tra điện trở cách điện trước khi cấp điện lại cho hệ thống thanh dẫn.
Yêu cầu các điện trở đo đạc phải được ghi chép lại. Nếu các giá trị có tín hiệu giảm 
dần theo thời gian, có nghĩa là việc hư hỏng đang diễn ra.
Thực hiện kiểm tra điện trở cách điện theo các hướng dẫn trong phần “các quy trình 
kiểm tra và nghiệm thu” .

Cấp điện lại cho các thiết bị theo hướng dẫn trong phần “các quy trình kiểm tra và 
nghiệm thu”
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Bảo trì
Tái chế

Hướng dẫn lắp đặt

Phân phối các bộ nối rẽ.

Example:
1 kg of PVC generates 1 kg of waste.
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Sau khi thực hiện hết các bước kiểm tra và sửa chữa cần thiết nêu trên, có thể thực 
hiện việc đo nhiệt độ các tiếp xúc điện bằng tia hồng ngoại. Hoạt động này phải 
được thực hiện khi hệ thống thanh dẫn được cấp điện trở lại và đạt đến nhiệt độ ổn 
định.

Trách nhiệm.
Schneider Electric từ chối tất cả các trách nhiệm bảo trì đối với các lắp đặt không 
đúng quy theo đặc tính kỹ thuật và các quy tắc lắp đặt, cho các điều kiện lưu trữ 
không đúng, môi trường xung quanh sản phẩm không thích hợp (hóa chất và điều 
kiện xung quanh, điều kiện khí quyển,…), dung sai sản phẩm và những quy trình 
lắp đặt, đấu nối không theo quy tắc.

Tiếp xúc giữa thanh dẫn và các bộ nối rẽ.
Các tiếp xúc của thanh dẫn bao gồm các ngàm lò xo được tiếp xúc mạ bạc để bảo 
đảm chất lượng tiếp xúc tối ưu. Các tiếp xúc không sử dụng chất dẻo để làm giá đỡ 
hoặc truyền lực.
Chúng được kết nối với các dây dẫn mang điện tại đầu ra các bộ nối rẽ. Các dây 
dẫn bằng đồng mạ bạc được sử dụng ở các vị trí tiếp xúc.

Các thiết bị không cân bảo trì.

Cáp nối.
Cáp nối của các feeder thông qua các đầu cực hoặc các giá treo.
Giống như các kết nối bằng đinh vít, thanh dẫn được yêu cầu kiểm tra moment siết 
chặt sau một năm sau khi lắp đặt và kiểm tra sau khoảng thời gian lâu hơn sau đó.

Bảo vệ thiết bị đóng cắt.
Đối với các thiết bị được gắn bên trong các bộ nối rẽ Schneider, các yêu cầu của 
nhà sản xuất cần được tuân theo.

Kiểm tra hình dạng bên ngoài.
Việc kiểm tra bề ngoài của các bộ nối rẽ được yêu cầu hàng năm đề loại bỏ bụi, 
nước và dầu nhớt rò rỉ có thể ảnh hưởng tới việc giải nhiệt và tất cả các bộ phận 
dẫn điện ở những vùng nhạy cảm.

Tái chế hệ thống thanh dẫn.

Hệ thống thanh dẫn của Schneider có thể tái chế hoàn toàn.
■ Hệ thống thanh dẫn của Schneider có thể tái sử dụng.
Hệ thống thanh dẫn của Scheider được thiết kế cho các dịch vụ dài hạn và có thể 
dễ dàng tháo gỡ, lau chùi và tái sử dụng.
■ Tất cả các vật liệu làm bao bì đều có thể tái chế (bìa cartong hoặc các tấm 
polyethylence có khả năng tái chế).
■ Tất cả các sản phẩm thanh dẫn Schneider được thiết kế an toàn khi tái chế. Trong 
khi PVC đòi hỏi phải dùng vôi để trung hòa axit clohidric và còn sinh ra dioxin, một 
chất cực độc.

Schneider thanh dẫn giúp bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên.
Sự cạn kiệt nguồn nguyên liệu (đồng, nhựa dẻo,…) là vấn đề công ty đang quan 
tâm. 
Vì lí do đó, công ty tối ưu hóa sử dụng các nguồn nguyên liệu trong chế tạo thanh 
dẫn:
■ Giảm các chất liệu nguy hiểm và gây ô nhiễm.
■ Giảm khối lượng chất liệu cách điện,
■ Giảm việc sử dụng các chất dẻo để cải tiến các đặc tính cháy: ít năng lượng phát 
ra khi cháy, theo cách đó có thể giới hạn sự lan truyền và dễ dàng dập tắt đám cháy 
(do nhiệt lượng tỏa ra ít). 
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A. Nhà sản xuất 
Tất cả các hệ thống thanh dẫn nên là loại thanh dẫn I-LINE II và Canalis được sản xuất bởi 
Schneider Electric.

B. Các sản phẩm được sản xuất
 1. Tổng quát
  a) Hệ thống thanh dẫn (800A trở lên), loại feeder và plug-in, nên có cấu trúc nhiều lớp. 

Tất cả các sản phẩm và các giá đỡ trong hệ thống thanh dẫn (thanh dẫn, elbow, 
tees, flanged end, hộp đấu nối cáp và các máy cắt mạch, …) đều tuân theo tiêu 
chuẩn IEC 60439:2005 hoặc UL857 và từ cùng nhà sản xuất với hệ thống thanh 
dẫn. Cấp độ bảo vệ của hệ thống thanh dẫn nên là IP54 phù hợp với tiêu chuẩn 
IEC69529.

  b) Điện áp hoạt động định mức của hệ thống thanh dẫn là 1000V. 3-Phase, 4 hoặc 5 
dây dẫn với thanh nối đất liên tục được tích hợp bên trong chiếm 50% dung lượng. 
Các dây trung tính có cùng tiết diện với các dây pha. Thanh đất phải là một thanh 
liên tục không có các bu lông trên vỏ bọc.

  c) Các định mức, chiều dài thanh dẫn, giá đỡ, bộ nối rẽ, … được trình bày trong các 
bản vẽ. Các nhà thầu có trách nhiệm lắp đặt hệ thống thanh dẫn phù hợp với các 
công trình thương mại khác. Những đo đạc hiện trường được thực hiện bởi các nhà 
thầu trước khi đưa các số liệu hệ thống thanh dẫn để nhà sản xuất chế tạo.

 2. Chứng nhận
  a) Tất cả các loại thanh dẫn với mọi định mức đều vượt qua tất cả các kiểm tra theo 

tiêu chuẩn IEC 60439:2005. Các chứng nhận này được cấp bởi các tổ chức kiểm tra 
quốc tế độc lập (ví dụ: ASTA, KEMA, UL).

  b) Các kí hiệu an toàn (ví dụ: KEMA-KEUR, ASTA DIAMOND, UL) nên được ghi trên 
các sản phẩm và đảm bảo có thế quan sát được, để chắc chắn chúng đã vượt qua 
tất cả các kiểm tra an toàn, được duyệt tại các nhà máy và được theo dõi cẩn thận 
bởi các tổ chức có thẩm quyền nhằm đảm bảo sự hoạt động an toàn của các sản 
phẩm.

  c) Hệ thống thanh dẫn vượt qua kiểm tra địa chấn với các kết quả thực tế và được 
chứng nhận thích hợp với điều kiện địa chấn khu vực 4 bởi một tổ chức nghiên cứu 
động đất quốc tế, ví dụ: hệ thống các trung tâm nghiên cứu động đất khu vực châu 
Á Thái Bình Dương (ANCER).

 3. Định mức và kiểm tra ngắn mạch
  a) Toàn bộ hệ thống thanh dẫn phải có khả năng chịu đựng ngắn mạch trong lắp đặt 

điện, không bị nguy hại do các ứng suất điện, cơ, nhiệt trong điều kiện bị  sự cố với 
điện áp cung cấp là 1000V 50Hz. Điện áp cách điện nhỏ nhất là 1000V.

  b) Các định mức ngắn mạch nhỏ nhất của hệ thống thanh dẫn được chứng nhận như 
sau:

HỆ THỐNG THANH DẪN
Các đặc tính kỹ thuật đề nghị

Định mức
800A

Định mức
250A

KA/1 giây
40

KA đỉnh
84

KA/1 giây
75

KA đỉnh
185



C. Cấu trúc cơ bản
 1. Vỏ thanh dẫn
  a) Vỏ hệ thống thanh dẫn được làm bằng thép và nhôm chuẩn để giảm từ trễ và tổn 

hao do dòng điện xoáy, và được cung cấp với vỏ bảo vệ thích hợp được sơn màu 
xám ANSI49 bằng nhựa epoxy.

  b) Vỏ hệ thống thanh dẫn được bao bọc kín, không thông hơi nhằm mục đích bảo vệ 
chống lại các tác hại cơ học và sự tích tụ bụi bẩn. Và nó cũng vượt qua cuộc kiểm 
tra trong ít nhất 500 giờ chịu tác động bởi tia nước muối để bảo đảm khả năng chống 
ăn mòn.

  c) Toàn bộ vỏ thanh dẫn được sản xuất bởi nhà sản xuất hệ thống thanh dẫn. Những 
điều chỉnh để hệ thống thanh dẫn được bao bọc toàn bộ được thực hiện bởi các nhà 
sản xuất khác sẽ không được bảo hành. Các hệ thống thanh dẫn được điều chỉnh 
sẽ không được chấp nhận nếu không có sự đồng ý của nhà sản xuất.

 2. Thanh dẫn
  a) Thanh dẫn được làm bằng đồng tinh khiết 99.9% có độ dẫn điện cao được kéo 

nguội, mạ bạc hoặc làm bằng nhôm với lớp sơn lưỡng kim sử dụng công nghệ 
Molecular Fusion.

  b) Không có một bu lông nào đi xuyên qua các thanh dẫn của hệ thống thanh dẫn.
  c) Mỗi thanh dẫn được cách điện bởi các tấm polyester lớp B (130oC Dupont Mylar) 

hoặc lớp F (150oC Dupont Mylinex). Không sử dụng cách điện bằng epoxy.
  d) Độ tăng nhiệt độ tại mọi điểm trên vỏ thanh dẫn không được cao hơn 55oC so với 

nhiệt độ xung quanh khi hệ thống thanh dẫn hoạt động ở dòng điện định mức.

 3. Các khớp nối.
  a) Các khớp nối của hệ thống thanh dẫn là loại bu lông đơn sử dụng các bu lông làm 

bằng thép cường lực và các vòng đệm Belleville để duy trì áp suất thích hợp trên 
một diện tích tiếp xúc lớn.

  b) Các bu lông được siết tại giá trị mômen xác định và điện thế đất.
  c) Các bu lông được thiết kế hai đầu để cho biết moment siết phù hợp đã được áp vào 

và nó chỉ cần một mỏ lết tiêu chuẩn để thao tác.
  d) Chỉ có thể tiếp cận từ một phía của hệ thống thanh dẫn để siết chặt các bu lông.
  e) Có thể tháo bỏ các khớp nối để cách điện hoặc để tháo gỡ hệ thống thanh dẫn mà 

không ảnh hưởng đến hệ thống thanh dẫn bên cạnh.

1000A
1250A
1600A
2000A

3200A
4000A
5000A
6000A

50
50
60
60

105
105
132
132

90
100
120
120

198
220
264
264

111



112

 4. Các cổng nối rẽ
  a) Các ngàm của các bộ nối rẽ sẽ cắm trực tiếp và tiếp xúc hoàn toàn với các thanh 

dẫn. Không sử dụng các mối hàn trên thanh dẫn bộ nối rẽ.
  b) Tất cả các tiếp xúc tại các khớp nối hay các cổng nối rẽ đều là đồng mạ bạc.
  c) Trên mỗi mặt của hệ thống thanh dẫn có các cổng nối rẽ loại nắp lật, ba mặt chết.
  d) Tất cả các cổng nối rẽ có thể sử dụng đồng thời.
  e) Hệ thống thanh dẫn được lắp đặt sao cho các phích cắm nằm ở các mặt bên để sử 

dụng tất cả các cổng nối rẽ.
  f) Cho phép kiểm tra các cổng nối rẽ và các thanh dẫn trước khi lắp đặt các bộ nối rẽ.

D. Giá đỡ hệ thống thanh dẫn 
  1. Khoảng cách giữa các giá treo được chú ý trong các bảng vẽ và không được vượt quá 

đề nghị của nhà sản xuất.
 2. Các thanh dẫn feeder và plug-in sử dụng trong nhà có thể chấp nhận khoảng cách giữa 

các giá treo tối đa 3m khi lắp đặt nằm ngang và 4.88m khi lắp đặt thẳng đứng. Các thanh 
feeder sử dụng ngoài trời có thể chấp nhận khoảng cách giữa các giá treo tối đa 1.5m 
khi lắp đặt nằm ngang hoặc thẳng đứng.

E. Độ sụt áp.
 1. Độ sụt áp dự kiến (điện áp đầu vào – điện áp đầu ra) dựa vào hoạt động của hệ thống 

thanh dẫn lúc đầy đủ các định mức và nhiệt độ hoạt động ổn định ở 30oC
 2. Mạng 3 pha, độ sụt áp giữa các dây pha không được vượt quá 3.4V/100ft với hệ số công 

suất của tải tập trung xuất hiện lúc khởi động là 40%.
 3. Độ sụt áp giữa các dây không được vượt quá 4.1V/100ft đối với hệ số công suất gây ra 

độ sụt áp lớn nhất.

F. Các bộ nối rẽ.
 1. Các ngàm của các bộ nối rẽ được thiết kế lò xo bao gồm các kim loại khác nhau để đảm 

bảo độ bền, cứng khi tiếp xúc với thanh dẫn.
 2. Các điểm nối đất của các bộ nối rẽ luôn được đóng trước các thanh dẫn mang điện và 

được ngắt ra sau cùng. Và phải đấu nối với thanh đất của hệ thống thanh dẫn để đảm 
bảo an toàn.

 3. Các vỏ của các bộ nối rẽ phải có các khóa liên động để ngăn cản việc mở các vỏ khi các 
chuyển mạch ở vị trí ON.

 4. Các bộ nối rẽ (loại máy cắt mạch hoặc loại cầu chì) hoạt động với các bộ phận cơ khí 
đóng mở nhanh có thể nhìn thấy được.

 5. Các vỏ bọc trong suốt bên trong nhằm tránh sự tiếp xúc trực tiếp của người dùng.
 6. Các bộ nối rẽ được trang bị các vách ngăn bên trong để ngăn chặn những tiếp xúc bất 

ngờ giữa các cuộn dây, thanh dẫn với các phần mang điện trên đường dây phía các thiết 
bị bảo vệ trong suốt thời gian kéo dây.
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