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ỨNG DỤNG HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA

Earlfiirtg Module
Phù hợp cho đá
Lower down resistance quickly
Giảm điện trở nhanh chóng
 

Thanh tiếp địa Eanyh Bar
–Phù hợp cho hệ trung
tâm dữ liệu
Fit for deta center
Iron tower

EIEC
Tuổi thọ cao ,Long life
Độ dẫn cao High conductivity
Phù hợp cho điều kiện đá và cát
Fit for rocky& sandy conditions
25kg/bag
Tăng cường độ dẫn
increase conductor’s &discharging
section
Hiệu quả và giá thành thấp
Efficient and low cost

Điện cực nối đất ion grounding etetlrode
–Tiêu chuẩn AS 1432 và UL AS1432
and  UL compliant
Nâng cao độ dẫn
Increase conductivity
Giảm điện trở suất
Lower down resistance
 

Phụ kiện tiếp địa
Earthing Accessories
Copper coated steel sirarwa wre
CI amp s&actes series

Hố kiểm tra tiếp địa
Earth inspection Pit
Chất liệu:PVC
Material ：PVC
 

Cảng hàng không Airport Trạm điện Substation Công nghiệp  Industrial Dầu và Gas Oil&Gas Viễn thông Telecommunications
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Hàn hóa nhiệt
Exothermic welding
- Liên kết vĩnh viễn
- Permanent connection
- Độ dẫn cao
- Hight conductivity

Cọc thép mạ đồng
Copper bonded steel
earth rod



Ứng dụng

Hồ sơ công ty

Xưởng sản xuất, năng lực doanh nghiệp

Cọc tiếp địa

Phụ kiện tiếp địa

Cọc tiếp địa thép mạ đồng

Dây thép mạ đồng

Dây thép mạ đồng

Hàn nhiệt

Điểm hàn nhiệt

Cột thu lôi

Điện cực nối đất

Hiệu quả hợp chất bentonite

Module nối đất

Hố

Phụ kiện
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Cung cấp cho khách hàng tốt nhất
các sản phẩm vật tư bảo vệ chống sét và tiếp địa
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HƯỚNG DẪN

Sản phẩm của chúng tôi với công nghệ tiên tiến và chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi trong các trạm viễn thông, nhà máy điện, công nghiệp hóa dầu, đường sắt, trạm quan trắc thời tiết, công nghiệp, quân  sự vv..
Chúng tôi cung cấp dịch vụ phù hợp để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Xin chân thành cám ơn và hy vọng sự hợp tác
 

              Chúng tôi là một doanh nghiệp công nghệ
cao tích hợp nghiên cứu khoa học, sản xuất, thương
mại và dịch vụ. Sản phẩm chính của chúng tôi là
thanh nối đất bằng đồng, thanh phẳng dẹt nhôm,
thép liên kết đồng nhôm, phụ kiện tiếp địa, điện cực
nối đất ion, khuôn hàn nhiệt và thuốc hàn nhiệt.
 
Những sản phẩm này đã được thử nghiệm của các
tổ chức thử nghiệm ủy quyền quốc gia. Chúng tôi
có nhiều nhân viên nghiên cứu và phát triển và các
cơ sở sản xuất và cơ sở thử nghiệm tiên tiến.
Chúng tôi được trang bị đầy đủ các cơ sở sản xuất
thanh nối đất mạ đồng (bản vẽ thép lạnh, gia công
cơ khí, dây chuyền sản xuất mạ điện tự động và thử
nghiệm). Sản phẩm của chúng tôi được chứng nhận
UL và CE. Công ty chúng tôi đạt chứng nhận
IS0 9001: 2008.
 
            Sản phẩm của chúng tôi với công nghệ tiên
tiến và chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi trong
các trạm viễn thông, nhà máy điện, công nghiệp hóa
dầu, đường sắt, trạm quan trắc thời tiết, công nghiệp,
quân  sự vv.. Chúng tôi cung cấp dịch vụ phù hợp để
đáp ứng các nhu cầu khác nhau.
Xin chân thành cám ơn và hy vọng sự hợp tác
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KHU VỰC SẢN XUẤT
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CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
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Đầu chịu lực
driving head

khớp nối
coupler

thân cọc
ground rod

khớp nối
coupler

thân cọc
ground rod

Cọc tiếp địa thép mạ đồng/ Tiếp địa

Cọc đồng tiếp địa đang được áp dụng mạ đồng tinh khiết 99,95%
trên bề mặt thép bằng cách mạ điện. Nó là một liên kết phân tử .
Sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
như UL467 và BS7430. Lớp mạ đồng thường là 254 micron.
Đường kính phổ biến là 1/2'’ , 5/8’’ và  3/4’’. Thanh tiếp địa có thể
đi luồn và nghiêng.
 
Chúng tôi đã giới thiệu dây chuyền sản xuất mạ điện tự động để
đảm bảo chất lượng mạ điện và năng lực sản xuất lớn. Thanh nối
đất bằng đồng có ưu điểm dẫn điện cao và chống ăn mòn.
Nó rất dễ dang lắp đặt.
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ ĐẶC ĐIỂM：
1.  Đồng nguyên chất 99,95% và thép Q235 cacbon thấp
2.  Độ dày lớp mạ đồng ≥ 254 Micron
3.  Độ bền Lực kéo >570N/mm2
4.  Khả năng uốn cong 180° không bị nứt
5.  Tuổi thọ trên 50 năm
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Các kích thước bình thường：1/2M，5/8", M16, 3/4", M20, M22 ,M27。
 
Độ dày lớp mạ：0.025mm，0.05mm，0.1mm, 0.125mm, 0.15mm, 0.2mm，0.254mm ( 254 Mircon) 0.33mm。
 
Hình dạng bình thường: hai đầu có ren. Một đầu có ren được luồn với đầu nhọn và cứ thế
 

Thông số kỹ thuật của thanh nối đất

mã hiệu đ kính
(mm) chiều dài (mm) độ dày (mm)

Chiều dài thanh đất thường là 1 -6 mét. Kích thước và độ dày đồng có thể được cung cấp theo yêu cầu.。

www.thadoco.com

Admin
Rectangle

Admin
Rectangle



THADOCO

PHỤ KIỆN TIẾP ĐỊA

Thanh nối đất mạ đồng kiểu nền tảng được trang bị đầu nối đồng trục, đầu ổ đĩa và đầu coban.
Theo các yêu cầu địa chất và sử dụng khác nhau, các đầu nối đồng trục có thể được
sử dụng để tăng tùy ý chiều dài của thanh nối đất mạ đồng. Đầu lái (hoặc đầu búa)
được sử dụng ở phía trên để thanh được khoét sâu và đầu coban được sản xuất được
sử dụng ở đầu_ để tạo điều kiện cho việc khoan sâu của thanh.

khớp nối đầu dẫn hướng đầu khoan

Thông số kỹ thuật:

Mã hiệu khớp nối Mã hiệu đầu khoan Mã hiệu đầu dẫn hướng Phù hợp với đường kính cọc (kiểu ren)
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Tấm thép mạ đồng phẳng

Tấm thép mạ đồng đươc tạo bởi lớp mạ 99,95%
đồng nguyên chất bao quanh tấm thép bằng
phương pháp mạ  điện。Nó chủ yếu được
sử dụng làm dây dẫn nối đất ngang trong hệ
thống nối đất hoặc kết nối giữa các thiết bị và
hệ thống nối đất.  Lõi là thanh thép chất lượng cao,
độ dày đồng thường là 0,15mm đến 0,25mm.
Chiều dài tối đa là 6 m.
 

Thông số kỹ thuật:

Mã hiệu Kích thước Chiều dài Chiều dày Trọng lượng
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Dây thép mạ đồng

Dây thép mạ Coper được sản xuất bằng cách đúc liên tục và quá trình nhúng nóng.
 
Nó có lợi thế về khả năng chống mài mòn tốt, dễ hàn và thi công thuận tiện.

Thông số kỹ thuật:

Mã hiệu Diện tích dây (mm2) Đường kính tổng thể Độ dẫn điện Khối lượng
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Dây tiếp địa thép mạ đồng

Dây nối đất bằng thép mạ đồng được sản xuất bằng cách đúc
 
hoặc mạ điện liên tục. Nó có lợi thế tương tự của thanh nối đất
 
liên kết đồng, và rẻ hơn nhiều so với dây đồng, nó có độ dẫn điện
 
tốt và chống ăn mòn tốt, độ bền thấp và ít kết nối hơn.

Thông số kỹ thuật:

Mã hiệu
Part No.

Đường kính
     (mm)
  Diameter

Chiều dài
   (mm)
  Length

       Mạ điện
   Electroplating
 Chiều dày (mm)
Copper thickness

    Đúc liền khối
Continuous casting
  Chiều dày (mm)
 Copper thickness

       Mạ đồng
     Copper clad
  Chiều dày (mm)
 Copper thickness

Trọng
lượng
kg/m
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HÀN HÓA NHIỆT

Hàn hóa nhiệt rất đơn giản, hiệu quả cao và chất lượng cao phương pháp
 
kết nối kim loại,

Hàn nhiệt đồng sử dụng phản ứng nhiệt độ cao của  bột đồng oxit và
 
nhôm Phương trình hóa học là CU3〇Z + 2AL = 6CU + AL2〇3
 
(nhiệt độ có thể vượt quá 2500 °C.
 
Đó là một phương pháp hàn đồng, sắt thép, inox độ chắc chắn cao.

Để hàn các kích cỡ khác nhau của dây dẫn  khuôn than chì là cần thiết .
 
Nó chỉ để đặt dây dẫn cần hàn trong khuôn mẫu, ban đầu đốt cháy bột
 
vào khuôn  ,phản ứng diễn ra.  Mở khuôn khi trời mát, dây dẫn kết nối
 
đã hoàn tất. Chúng tôi cung cấp các kết nối khác nhau phù hợp với khuôn
 
và bột thuốc hàn.
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Những Đặc Điểm

• Khả năng dẫn điện tốt

Khả năng dẫn điện tại các điểm hàn như dây dẫn.

• Hiệu suất cơ học tốt

Kết nối bởi các phân tử. Nó là kết nối vĩnh viễn

• Ổn định dòng điện

Thử nghiệm cho thấy dòng trong sự đột biến của dòng điện lớn trong thời gian ngắn,
 
dây dẫn nóng chảy lớn hơn điểm kết nối, nên nó sẽ không bị hư hại bởi dòng điện đột biến。

• Chống ăn mòn tốt
Điểm hàn được bảo phủ bởi đồng, nó cung cấp khả năng chống ăn mòn tốt。

• Kết nối đơn giản, an toàn

Thời gian hàn nhanh chóng, có thể thực hiện trong nhà hoặc ngoài trời。

• Kiểm soát tốt nhiệt độ
Bột hàn khác nhau được cung cấp theo các tính năng kim loại, vì vậy mối hàn  rất chắc chắn。

• Phạm vi áp dụng
Được sử dụng rộng rãi trong các dự án chống sét trực tiếp  và chống sét lan truyền, nối đất thiết bị,
dự án hóa dầu, xây dựng sân bay và đường cao tốc.。
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HÓA NHIỆT

Quy trình  hàn hóa nhiệt

Bước 1 Làm sạch ,khô khuôn hàn và  các vật dẫn bằng bản chải sau
đó đặt các vật dẫn vào trong khuôn, hãy chắc chắn làm nóng khuôn
trước khi sử dụng

Bước 2 : Đóng tay cầm kẹp để khóa luôn chặt, đặt đĩa bịt xuống phía
dưới để che lỗ .

Bước 3 。Đổ bột thuốc hàn vào trong khuôn và thuốc mồi hàn lên
miệng khuôn để đánh lửa.

Bước 4 : Đóng nắp khuôn lại và đốt thuốc mồi với súng đánh lửa,
chờ 1 thời gian để tạo mối hàn rồi mở nắp khuôn. Lấy xỉ ra khỏi khuôn
trước khi thực hiện mối tiếp theo

Lưu ý
1. Làm nóng khuôn trước khi sử dụng : Be sure to pre-heat mould prior to use
 
2. Làm sạch tất cả các vật dẫn trước khi hàn : Clean all conductors before welding
 
3. Đặt dây dẫn ở vị trí tốt trước khi khóa khuôn bằng cách tay kẹp : Put conductors in good position before lock
the mould by handle clamp
 
4. Đứng trước khoảng cách trên 1m :  Do not stand in front of the crater with 1 meter
 
5 Làm sạch khuôn sau khi hàn:  Clean tile mould after welding for the next connection
 
6. Không được tác động lực mạnh vào khuôn vì là vật liệu than chì:  Do not hit molds fiercely because its material is graphite
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Các loại mối hàn
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Các loại mối hàn
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Kim thu sét

Giới thiệu sản phẩm

                      Kim thu sét phát tia tiên đạo được thiết kế dựa trên kim thu sét Franklin và được phát triển tuân thủ
 
các tiêu chuẩn GB50057-94 và IEC61204. Có loại cây kim đơn và cây kim nhiều mũi kim, Thân kim được làm bằng
 
thép không gỉ đặc biệt chống ăn mòn, lắp đặt dễ dàng và tuổi thọ cao. Nó được sử dụng rộng rãi trong tất cả các loại tòa nhà.
 
Khu vực công cộng, cơ sở viễn thông, v.v.。

Tuổi thọ cao
 
Chất lượng bảo vệ cao
 
Các mô hình khác nhau sẽ dùng kim
bán kính bảo vệ khác nhau.
Hệ thống chống sét hoàn toàn chủ động
 
Tự kích hoạt khi có sét
 
Mẫu mã đẹp
 
An toàn và đáng tin cậy
 
Dễ dàng bảo trì

www.thadoco.com
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Các sản phẩm

Kim đa điểm bằng đồng đỏ Kim đa điểm bằng đồng vàng

Kim thu sét phát tia tiên đạo Kim thu sét phát tia tiên đạo Kim thu sét phát tia tiên đạo

Sản phẩm Mã hiệu Chiều cao kim Bán kính bảo vệ Vật liệu

Kim thu sét phát tia tiên đạo

Kim đa điểm

Kim đa điểm

www.thadoco.com
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ĐIện cực nối đất Ion

Giới thiệu sản phẩm

     Điện cực nối đất ion được sử dụng cùng với bột giảm điện trở,
 
có thể giảm điện trở xuống đất xung quanh điện cực ngay cả trong đất
 
cát hoặc đá, nó có thể duy trì điện trở thấp, làm nhanh chóng tiêu tan
 
dòng sét và dòng ngắn mạch khác.

Sử dụng máy khoan, độ sâu khoan thẳng đứng so với mặt đất là 2,0m - 3,5m
(dài hơn 50 cm so với chiều dài của thanh nối đất ion) và đường kính là 15cm;
Khuấy chất làm đầy với đá thành bột nhão, và đổ vào lỗ, cao khoảng 30cm;
 
Bịt kín các đầu trên và dưới của điện cực nối đất ion bằng các lỗ nhỏ và tháo băng dính,
đặt nó thẳng đứng trên bề mặt đất, và nâng nó lên xuống nhiều lần để làm cho nó tiếp xúc hoàn toàn với chất độn;
 
Chú ý dẫn dây kết nối của điện cực nối đất ion đến một vị trí phù hợp;
 
Đổ chất độn còn lại vào khe hở xung quanh điện cực ion;
 
Đắp đất mịn cho đến khi bằng với mặt đất. Khi san lấp đất, nước phải được phun theo cách thích hợp.

Phương pháp lắp đặt
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Tính năng sản phẩm

Bao gồm chất điện phân tự nhiên, thay đổi điều kiện đất và tăng độ dẫn bằng cách xâm nhập vào đất xung quanh
 
Điện trở thấp, tiêu tán hiệu quả năng lượng sét và dòng ngắn mạch
 
Kết nối thuận tiện với các dây dẫn nối đất khác bằng cách kết nối cáp trên điện cực
 
Tuổi thọ 30 năm
 
Không cho phép điện cực chữ hình chữ L trong trường hợp khoan sâu.

Thông số kỹ thuật:

Mã hiệu Đường kính Chiều dài (m) Chiều dày ống (mm) Chất liệu

Đồng đỏ

Đồng đỏ

Đồng đỏ
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Hợp chất giảm điện trở

Giới thiệu sản phẩm
Hợp chất giảm điện trở hiệu quả được đổ xung quanh vật dẫn tiếp địa,
 
Nó có chức năng chính là hỗ trợ giảm điện trở của đất, cải thiện môi trường
 
làm việc của dây dẫn và bảo vệ dây dẫn tiếp đất khỏi ăn mòn, do đó nó
 
có thể kéo dài tuổi thọ dây dẫn.

Tính Năng Sản phẩm
1. Độ dẫn điện ổn định và giảm điện trở: bentonite là thành phần chính - Điện trở của nó rất thấp (chỉ 5Q). Kết quả giảm điện trở của nó là
 
cùng loại đất và khí hậu khác nhau, Giảm sức đề kháng có thể đạt tới 60% - 90%.
 
2. Giữ nước lâu dài: Nó là sự phân tán trong nước là dung dịch dính, có thể giữ thành phần chính của các hợp chất, và đảm bảo khả năng
 
chống giảm ổn định, và nó có thể hấp thụ nước gấp 8 - 15 lần thể tích của nó, giữ môi trường xung quanh ẩm ướt,
 
 
3. Bảo vệ  toàn diện trên dây dẫn : áp dụng của sản phẩm xung quanh dây dẫn theo yêu cầu thiết kế có thể làm tăng hiệu quả bộ phận xả
 
của dây dẫn và bảo vệ dây dẫn khỏi bị ăn mòn và tăng tuổi thọ.
 
4. Khả năng chịu dòng điện tốt và cân bằng điện áp: nó có thể hỗ trợ điện trở tần số thấp hơn và điện trở xung để bảo vệ dây dẫn. Và việc
 
tăng phần tiếp đất có thể đạt được kết quả cân bằng điện áp tốt để bảo vệ cho mọi người và cơ sở khỏi hư hỏng của bước điện áp.
 
5. An toàn môi trường: không chứa các yếu tố độc hại và chì, asen và yếu tố độc hại khác, Nó sẽ không gây ô nhiễm đất và môi trường trong
 
quá trình sản xuất và sử dụng。
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Mô đun nối đất

Giới thiệu sản phẩm

Mô-đun nối đất là một vật dẫn nối đất chủ yếu được làm bằng vật liệu
 
dẫn điện phi kim loại. Nó bao gồm vật liệu phi kim loại dẫn điện và
 
độ bền hóa học, chất dẫn kim loại, chất điện phân và chất hút ẩm.
 
Lõi của nó là điện cực hợp kim carbon. Bên ngoài là lớp chống ăn mòn
 
được làm cứng từ nhôm silica. Sau đó trộn với vật liệu dẫn điện và silicat
 
để tạo thành mô đun nối đất. So với các hợp chất giảm điện trở, nó thậm chí
 
còn thuận tiện hơn trong sử dụng. Nó có thể ngăn chặn xói mòn từ nước biển
 
và môi trường ăn mòn khác. Nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi khô và độ ẩm.。

Tính năng sản phẩm
1. Vật liệu phi kim loại ổn định hóa học được sử dụng làm dây dẫn.
 
Độ dẫn của nó không bị ảnh hưởng bởi các tác động theo mùa và
 
khu vực；
 
2. Nó có thể hút nước và giữ độ ẩm cho đất, giữ liên lạc hiệu quả
 
với đất. Điện trở đất của nó thấp；
 
3. Trong khu vực điện trở cao, nó có thể làm giảm hiệu quả điện
 
trở kháng
4. Nó có thể chịu được dòng điện tần số cao và xung lực và giữ
 
cho điện trở ổn định；
 
5. Nó chống ăn mòn tốt, an toàn và lâu dài。
 

Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Trọng lượng Quy cách sản phẩm Chất liệu

Phi kim loại
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Hố kiểm tra tiếp địa

Giới thiệu sản phẩm

Hố kiểm tra Chủ yếu được sử dụng để đo điện trở thường xuyên của hệ thống nối đất. Trước khi đo điện trở, hãy tháo nắp hố kiểm tra và
 
kết nối dây của dụng cụ đo với dây dẫn nối đất. Nó được sử dụng rộng rãi trong việc hỗ trợ các dự án nối đất, nối đất bảo vệ, chống sét nối
 
đất và các thiết bị chống tĩnh điện, Nó rất tiện lợi cho thời gian hoạt động giám sát hiệu quả nối đất và thử nghiệm hiệu quả nối đất.
 
Kích thước khác nhau và hố kiểm tra vật liệu có sẵn

Số hiệu Kích thước Trọng lượng Chất liệu Tải trọng

Số hiệu Kích thước Trọng lượng Chất liệu Tải trọng

Bê Tông

Số hiệu Kích thước Trọng lượng Chất liệu Tải trọng

PVC
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PHỤ KIỆN

Chúng tôi cam kết  đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.
 
Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới quý khách hàng.

Thông minh chuyên nghiệp



THADOCO

Kẹp cọc  với  Thanh dẫn (Kẹp A）Rod to tape clamp (clampA)

Số hiệu Cỡ ren Đường kính cọc Kích thước thanh dẫn

Kẹp cọc với cáp ( Kẹp G) Rod to cable clamp (clampG)

Số hiệu Cỡ ren Kích thước cọc Kích thước thanh dẫn

Số hiệu Cỡ ren Đường kính cọc Kích thước thanh dẫn

U Kẹp cọc với cáp（U Kẹp）U bolt clamp (clampU)
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Kẹp thanh dẫn thẳng/vuông góc  DC tape clamp/Square tape clamp

Mã kẹp thẳng Mã kẹp vuông góc Kích thước thanh dẫn

Mã kẹp thẳng Mã kẹp vuông góc Kích thước thanh dẫn

Kẹp cáp thẳng/ vuông góc DC cable clamp/Square cable clamp
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Tiếp điểm đơn  Single hole earth point

Số hiệu Kích thước lỗ Chiều dài

Số hiệu Kích thước lỗ Chiều dài

Số hiệu Kích thước lỗ Chiều dài

Tiếp điểm kép

Tiếp điểm chập 4  Four hole earth point
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Phụ kiện khác
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