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Về Tập đoàn Chardon 

 
Đầu cáp khuỷu (Elbow) cắt có tải 200A tiêu chuẩn IEEE/ANSI 

 
Ống lót đệm (Bushing Insert) 200A tiêu chuẩn IEEE/ANSI 

 
Khớp nối (Junction) cắt có tải 200A tiêu chuẩn IEEE/ANSI 

 
Nắp bảo vệ (Protective Cap) cắt có tải 200A tiêu chuẩn IEEE/ANSI 

 
Đầu cáp chữ T (T-Body) 600A tiêu chuẩn IEEE/ANSI 

 
Khớp nối đa điểm (Multipoint Junction) 600A tiêu chuẩn IEEE/ANSI 

 
Nắp bảo vệ (Protective Cap) cắt có tải 600A tiêu chuẩn IEEE/ANSI 

 
Đầu nối có thể tháo lắp tiêu chuẩn IEC 

 
Khớp nối/ đầu nối thẳng 

 
Các phụ kiện nối đất 

 
Các thành phần và phụ kiện khác của cáp 

MỤC LỤC 
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Được thúc đẩy bởi sự đổi mới 

được định hướng bởi kết quả 

 

Theo Ngân hàng Thế giới, trung bình 90% 

dân số thế giới được tiếp cận với điện. Điều 

này có nghĩa là gần 760 triệu người vẫn 

không có cơ sở hạ tầng để cung cấp cho họ 

khả năng tiếp cận năng lượng. Các sản phẩm 

của Chardon là một phần tích hợp không thể 

thiếu của hệ thống phân phối năng lượng tại 

hơn 20 quốc gia ở tất cả các nơi trên thế giới, 

và là một phần của một hệ thống rất năng 

động và cần thiết cho cuộc sống của hàng tỷ 

người, Chardon cam kết về chất lượng và độ 

bền của các sản phẩm kết nối các hộ gia đình 

và doanh nghiệp trên toàn thế giới. 

  

Đó là lý do tại sao khách hàng của chúng tôi 

mong đợi rất nhiều từ chúng tôi, điều này 

thúc đẩy chúng tôi phát triển các giải pháp 

song song với nhu cầu thị trường làm cho độ 

tin cậy trở thành một yếu tố thành công quan 

trọng. Khi sản xuất phụ kiện cáp, nó truyền 

cảm hứng cho chúng tôi khi khách hàng duy 

trì sự an toàn của đường dây phân phối điện, 

giảm chi phí vận hành và sửa chữa của họ, 

và nâng cao hiệu quả và chất lượng của các 

thành phần kết nối cáp của hệ thống phân 

phối năng lượng. Sự đổi mới thúc đẩy chúng 

tôi tiến về phía trước và kết quả giúp chúng 

tôi tập trung. 
 

  

Sự hiện diện toàn cầu 

Chardon có các trung tâm phân phối ở Brazil 

và Mexico, với đội ngũ kỹ thuật tận tâm 

cung cấp dịch vụ tốt nhất cho các yêu cầu 

của địa phương. Chardon Mexico và 

Chardon Brazil được trang bị phòng trưng 

bày, các cơ sở thử nghiệm và kho có khả 

năng giảm thời gian giao hàng và cung cấp 

hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu thực địa. 

Các cơ sở sản xuất của chúng tôi, đặt tại Đài 

Loan và An Huy, Trung Quốc; được trang bị 

máy móc hiện đại, có khả năng đúc, sản xuất 

và cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm 

phụ kiện cáp cắt không tải 600A, cắt có tải 

200A / 600A, phụ kiện cáp theo tiêu chuẩn 

IEC, linh kiện máy biến áp và các sản phẩm 

epoxy lắp đặt trong nhà. 

 

Chuyên môn & Độ tin cậy 

Một đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm bao 

gồm đội ngũ R&D và QA của chúng tôi, sẵn 

sàng thực hiện các thay đổi thiết kế hoặc 

phát triển các sản phẩm mới để phù hợp với 

nhu cầu và yêu cầu của khách hàng. 

Một khía cạnh độc đáo của Tập đoàn 

Chardon là chúng tôi có khả năng thay thế 

trong tất cả các dây chuyền sản xuất. Điều 

này mang lại cho khách hàng của chúng tôi 

cảm giác an toàn hơn khi biết rằng sản xuất 

có thể dễ dàng được chuyển sang một cơ sở 

thay thế trong trường hợp có sự kiện không 

mong đợi. 
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Các cơ sở phát triển và sản 

xuất sản phẩm 

Tập đoàn Chardon Đài Loan 

Kể từ khi thành lập vào năm 1994, Chardon 

Đài Loan đã phát triển một loạt các phụ kiện 

cáp và tiếp tục đảm nhiệm như là trụ sở 

chính và trung tâm R&D của Tập đoàn 

Chardon. Với chuyên môn và kinh nghiệm 

sâu rộng về Tiêu chuẩn ANSI / IEEE, 

Chardon Đài Loan đã cung cấp hơn 8 triệu 

đầu nối có thể tháo lắp cho công ty điện lớn 

nhất Đài Loan (TPC), và tiếp tục phát triển 

các giải pháp mới để đáp ứng nhu cầu của thị 

trường phụ kiện cáp điện. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Công Ty Chardon Electric 

Thượng Hải 

Được thành lập vào năm 2002, Chardon 

Thượng Hải đã đảm nhiệm như một trung tâm 

sản xuất phụ kiện cáp IEC, các thành phần biến 

áp và các sản phẩm co nguội. Sau khi thành lập 

An Huy Chardon Electric, SCE hiện chuyên về 

R&D của dòng sản phẩm IEC và các hoạt động 

bán hàng tại Trung Quốc đại lục. 
 

 

 

 

 

 

An Huy Chardon Electric 

Mới được thành lập vào năm 2018, An Huy 

Chardon Electric đã mở rộng đáng kể năng 

lực sản xuất của Tập đoàn và sẵn sàng đóng 

vai trò là nhà máy lớn nhất của Chardon, 

hoàn chỉnh với máy móc sản xuất hiện đại, 

chỗ ở cao cấp và các cơ sở giải trí nâng cao 

sức khỏe cho nhân viên và du khách muốn 

tận mắt chứng kiến khả năng mới của chúng 

tôi.  
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Đầu cáp khuỷu (Elbow) loại 15kV / 25kV / 35kV 

Đầu cáp Elbow cắt có tải của Chardon là một đầu cuối được che 

chắn và cách điện hoàn toàn để kết nối cáp ngầm với máy biến áp, 

thiết bị đóng cắt, và các thiết bị khác được trang bị ống lót, khớp 

nối chịu tải hoặc các đầu nối chịu tải khác. Các sản phẩm cắt có 

tải của Chardon đáp ứng tất cả các yêu cầu được chỉ định trong 

tiêu chuẩn IEEE 386 và hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau với các 

sản phẩm phù hợp đáp ứng tiêu chuẩn IEEE 386. 

Thông tin đặt hàng 

Đầu cáp Elbow 15 kV / 25kV / 35kV của CHARDON 

 

 

" U" = Nhập "J" nếu muốn thiết kế lớp bọc niêm phong 

" W" = Nhập "T" nếu muốn có điểm kiểm tra điện dung 

" X" = Mã cách điện của cáp (A, B, C hoặc D) 

" Y" = Mã kích cỡ dây dẫn (Xem bảng) 

" Z" = Nhập C nếu muốn có đầu cốt đồng mạ (Loại cốt đồng-nhôm là loại tiêu chuẩn) 

 

Loại điện áp 15 kv 25 kv 35 kv 

Điện áp định mức tối đa pha/pha 14.4 kv 26.3 kv 36.6 kv 

Điện áp định mức tối đa pha/đất 8.3 kv 15.2 kv 21.1 kv 

Điện áp AC chịu được trong 1 phút 34 kv 40 kv 50 kv 

Điện áp DC chịu được trong 15 phút 53 kv 78 kv 103 kv 

Mức cách điện và chịu xung sét 95 kv 125 kv 150 kv 

Mức điện áp vầng quang tối thiểu 11 kv< 3pC 19 kv< 3pC 26 kv< 3pC 

 

Cắt có tải 200A (IEEE) 

Đầu cáp khuỷu (Elbow) cắt có tải 

Thông số kỹ thuật 
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Dải đường kính cách điện cáp 

Chọn kích cỡ dây dẫn 

Mã theo dải cáp 

Mã theo dải cáp 

Mã theo dải cáp 

Loại cáp Đồng tâm hoặc Nén Nhỏ gọn hoặc Rắn 

Mã 

Chọn đầu cốt kiểu bu lông vặn 

Ghi chú: 

Loại cốt bu lông vặn sử dụng cho cả 

dây dẫn đồng và nhôm. Loại cốt đồng 

chỉ sử dụng cho dây dẫn bằng đồng. 

Ví dụ:  

Cho đầu cốt kiểu bu lông vặn với dải 

dây dẫn từ 20-50mm2. 

Số mã sẽ là: SBC-B-25-50/1. 
 

Mã 
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1. Ống lót đệm 15kV / 25kV / 35kV 
Ống lót đệm Chardon lắp vào một giếng lót (Bushing Well) 200A tiêu chuẩn. Sự 

kết hợp giữa ống lót đệm và giếng lót thực hiện chức năng tương tự như một ống 

lót chịu tải tích hợp, đồng thời cung cấp tính linh hoạt để thay đổi ống lót đệm tại 

hiện trường, mà không cần ngưng hoạt động máy biến áp hoặc thiết bị khác. Ống 

lót đệm của Chardon đáp ứng tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn IEEE 386 và hoàn 

toàn có thể hoán đổi với các sản phẩm phù hợp của các nhà sản xuất khác cũng 

đáp ứng tiêu chuẩn IEEE 386. 

 

Thông tin đặt hàng 

 

2. Ống lót Feed-Thru 15 kv / 25kV  
Ống lót Feed-Thu Chardon lắp vào một giếng lót (Bushing Well) 200A tiêu 

chuẩn và cung cấp đầu nối ống lót cắt tải kép. Nó có thể chuyển đổi máy biến áp 

ống lót xuyên tâm thành máy biến áp ống lót Feed-Thru và thêm bảo vệ chống 

sét nối tiếp nếu cần. Tính năng chốt cài giới hạn mô men xoắn ngăn bu lông của 

giếng lót khỏi bị hư trong quá trình lắp đặt. Tính năng chốt cài cho phép người 

dùng xoay ống lót Feed-Thru 360 độ để định hướng lắp vào vị trí mong muốn. 

Ống lót Feed-Thru của Chardon đáp ứng tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn IEEE 

386 và hoàn toàn có thể hoán đổi với các sản phẩm phù hợp của các nhà sản xuất 

khác cũng đáp ứng tiêu chuẩn IEEE 386. 

 Thông tin đặt hàng 

 

Thông tin đặt hàng 

 

3. Ống lót Portable Feed-Thru 15 kv / 25 kv  
Ống lót Portable Feed Thru của Chardon được thiết kế để lắp đặt trên chỗ đỗ xe, 

gắn vào máy biến áp hoặc thiết bị khác. Hai đầu nối của ống lót có thể lắp được 

với một chống sét khuỷu (Elbow Arrester), đầu cáp Elbow hoặc một nắp cách 

điện. Khi kết hợp với các sản phẩm khác đáp ứng Tiêu chuẩn IEEE 386, ống lót 

Portable Feed-Thru cung cấp kết nối chìm, được che chắn hoàn toàn cho hoạt 

động cắt tải. Ống lót Portable Feed-Thru của Chardon đáp ứng tất cả các yêu cầu-

của Tiêu chuẩn IEEE 386 và hoàn toàn có thể hoán đổi với các sản phẩm phù 

hợp của các nhà sản xuất khác cũng đáp ứng tiêu chuẩn IEEE 386. 

 

Ống lót đệm (Bushing Insert) Dòng sản phẩm 

Mã đặt hàng 

Mã đặt hàng 

Mã đặt hàng 

Mã đặt hàng 

Mã đặt hàng 

Mã đặt hàng 

Mã đặt hàng 
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Khớp nối cắt tải của Chardon cung cấp hai, ba hoặc bốn đầu nối 

cắt tải 15.2/26.3 kV được kết nối bên trong với nhau và đáp ứng 

tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn IEEE 386. Khớp nối có tải được 

sử dụng trong thiết bị gắn trên bệ đỡ, hầm dưới mặt đất và các 

thiết bị khác để phân đoạn, thiết lập mạch vòng, đấu rẽ nhánh 

hoặc làm mối nối và để thuận tiện cho việc thay đổi thiết bị. Việc 

phân đoạn cáp để tìm cách ly lỗi cáp được thực hiện dễ dàng khi 

khớp nối cắt tải được sử dụng với đầu cáp khuỷu cắt tải loại 25 

kV và các phụ kiện khác đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 

IEEE 386. 

Thông tin đặt hàng 

 

Thông tin đặt hàng 

 

Phụ tùng thay thế cũng có thể được mua riêng. Đối với bất kỳ 

câu hỏi và yêu cầu đặt hàng, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ 

khách hàng của Chardon. 

Nắp bảo vệ 15kV / 25kV 
Nắp bảo vệ của Chardon là một sản phẩm phụ kiện cho các sản phẩm 

35 kV, 200A với các đầu nối cắt tải (Ống lót đệm, khớp nối cắt tải, 

ống lót Feed-thru, v.v.). Nó được thiết kế với giao diện đầu nối cắt tải 

kín về mặt vật lý và cách điện. Khi được lắp đặt trên các đầu nối cắt 

tải và được nối đất đúng cách bằng dây nối đi kèm, nắp bảo vệ cắt tải 

cung cấp lắp đặt chìm, được che chắn hoàn toàn cho ống lót được cấp 

điện. 

 

Khớp nối (Junction) cắt có tải 200A 

 
Dòng sản phẩm 

Mô tả bộ phận 

Mô tả bộ phận 

Chỉ có khớp nối 
Khớp nối 
với giá đỡ 

Khớp nối 
với giá chữ U 

Chỉ có khớp nối 
Khớp nối 
với giá đỡ 

Khớp nối 
với giá chữ U 

Dòng sản phẩm 

Mã đặt hàng 

Mã đặt hàng 

Nắp bảo vệ cắt tải 200A (IEEE) 
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1.Đầu cáp (Elbow) 15/25 kV/35 kv 600A  
Đầu cáp chữ T 15/25-TB600 và 15/25-TB600T của Chardon được thiết kế cho 

đầu cáp ngầm, các thiết bị điện áp cao như máy biến áp và thiết bị đóng cắt. 

Điểm kiểm tra điện dung trên phích cắm cách điện cung cấp một phương thức 

kiểm tra mạch mà không làm xáo trộn kết nối bu lông. Ngoài tính năng điểm 

kiểm tra điện dung trên phích cắm cách điện, Chardon còn cung cấp một điểm 

kiểm tra điện dung tùy chọn trên đầu cáp chữ T. Điều này cho phép sử dụng các 

chỉ báo lỗi và cung cấp một phương thức có thể hoạt động bằng sào cách điện để 

xác định tình trạng mạch khi được sử dụng với thiết bị cảm biến điện áp trở 

kháng cao được thiết kế cho điểm thử nghiệm 

Chúng được che chắn, chìm hoàn toàn và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 

IEEE 386. Chúng có thể hoán đổi cho nhau với các sản phẩm của nhà sản xuất 

khác phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp này. 

"W": Nếu đó là cáp nhôm 600A, hãy điền vào "600", nếu đó là cáp đồng 900A, hãy điền vào "900" 

"X": Điền vào "T" nếu cần điểm kiểm tra điện dung 

"Y": Điền mã đường kính cách điện của cáp, vui lòng tham khảo bảng so sánh kích thước cách điện bên dưới 

"Z": Điền mã kích thước dây dẫn cáp, vui lòng tham khảo bảng mã kích thước dây dẫn bên dưới 

Thông số kỹ thuật 

Loại điện áp 

Áp định mức pha-pha tối đa 

Áp định mức pha-đất tối đa 

Chịu AC trong 1 phút 

Chịu DC trong 15 phút 

Mức cách điện và chịu xung sét 

Mức điện áp vầng quang tối thiểu 

Đầu cáp (Elbow) cắt không tải 600A 

 

Đầu cáp (Elbow) cắt không tải 600A 

 
Dòng sản phẩm 

Thông tin đặt hàng 
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Ví dụ đặt hàng: 

Một Ống khuỷu 15/25, với một điểm thử nghiệm, và 

với đầu cốt đồng được yêu cầu kích thước cách điện 

cáp là 1.45 inch và kích thước dây dẫn là 185mm2, 

mã số sẽ như sau: 

15/25 TB-600TH0400 

Bảng mã của dây dẫn 

 

Lựa chọn kích thước cách điện của cáp 

 

Mã cách điện Mã cách điện 

Mã dây 

Loại cáp Đồng tâm hoặc Nén Nhỏ gọn hoặc Rắn 

Chọn đầu cốt kiểu bu lông vặn 

Mã  Dải kích thước dây dẫn 
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2. Đầu cắm cách điện 15/25 kV 600A 

Đầu cắm cách điện được trang bị điểm kiểm tra điện dung, cho 

phép kiểm tra mạch mà không làm gián đoạn kết nối. Đầu ốc lục 

giác lắp ráp dễ dàng với đầu nối và các bộ phận thích hợp. 

Nó được đi kèm với một nắp cao su bán dẫn EPDM để che chắn 

phía trước và chống nước. 
 

3. Đầu cắm kết nối 15/25 kV 600A 

Đầu cắm kết nối được thiết kế với một lớp phủ xung quanh trung 

tâm, cung cấp tính liên tục của lớp vỏ bán dẫn EPDM của các bộ 

phận tương thích. Các lỗ trên bộ phận cho phép lắp ráp dễ dàng 

bằng cờ lê. 

Đầu cắm kết nối Chardon có thể được sử dụng để kết nối 2 hoặc 

nhiều đầu nối không tải 600A. 

4. Bulong ren 15/25 kV 

Bulong ren được sử dụng với đầu cáp chữ T hoặc các mối nối để 

kết nối với các đầu cắm giảm, đầu cắm rẽ nhánh, đầu cắm kết nối 

đến với các bộ phận hoặc ống lót thiết bị khác. 

Thông tin đặt hàng 

 

Thông tin đặt hàng 

 

Thông tin đặt hàng 

 
Mã đặt hàng 

Mã đặt hàng 

Mã đặt hàng 

Mã đặt hàng 

Mã đặt hàng 

Mã đặt hàng 

Mã đặt hàng 

Đầu cắm (AL) 

 
Đầu cắm (AL) +  nắp 

 

Đầu cắm (AL) + nắp + bulong 

 

Đầu kết nối (AL) 

 
Đầu kết nối (CU) 

 

Bu lông ren (AL) 

 

Bu lông ren (CU) 
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Thông tin đặt hàng 

 

5. Đầu Cốt nén 15/25 kv 600A 

Đầu cốt nén có sẵn các loại bằng nhôm, đồng (dùng cho loại 

900A), hoặc thiết kế loại đồng-nhôm. Tất cả đều có sẵn với 

loại lỗ ren và không ren. Xem bảng mã dây dẫn để biết ứng 

dụng thích hợp. Tất cả các đầu nối được thiết kế để sử dụng 

với dây dẫn bằng nhôm hoặc đồng. 

Cốt  nén (AL,CU) 

 

Mã đặt hàng: 600BMC + mã dây dẫn 

Cốt nén (AL) 

 
Cốt nén (CU) 

 

Mã đặt hàng: 600AC + mã dây dẫn 

Mã đặt hàng: 900CC + mã dây dẫn 

Mã dây dẫn cho đầu cốt nén 

Mã dây 

Loại cáp Đồng tâm hoặc Nén Nhỏ gọn hoặc Rắn 
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1. Khớp nối không tải 15/25 kV/ 35 kV 600A/900A 

Khớp nối không tải của Chardon loại 600A/900A, 

15/25 kV cung cấp hai, ba hoặc bốn đầu nối thân cao su 

cách điện EPDM. Khớp nối không tải được sử dụng 

trong các thiết bị gắn trên giá đỡ, hầm dưới đất, và 

trong các lắp đặt khác để kết nối thiết bị và cáp trên 

đường dây sơ cấp và mạng điện 

Đặc tính của bộ kết nối không tải của Chardon là kết 

nối bằng bu lông có thể lắp và tháo dễ dàng. Khi được 

gắn khớp với một sản phẩm cùng loại, khớp nối có thể 

kết nối chìm, được che chắn hoàn toàn cho hoạt động 

không tải. Khớp nối có sẵn với giá đỡ điều chỉnh bằng 

thép không gỉ để gắn ở các góc độ hoạt động khác nhau 

hoặc với giá chữ “U” bằng thép không gỉ để gắn trực 

tiếp lên thành. 

Khớp nối không tải 600A 
Dòng sản phẩm 

Mô tả  
Khớp nối không 

tải 
Khớp nối với giá đỡ 

thép không gỉ 
Khớp nối 

với giá chữ U 

Phụ tùng thay thế cũng có thể được mua riêng. Đối với bất kỳ câu hỏi và yêu cầu đặt hàng, xin vui lòng 

liên hệ với dịch vụ khách hàng của Chardon. 
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2. Khớp nối đa điểm 15/25 kV/ 35 kV 600A 

Các khớp nối đa điểm của Chardon có khoảng cách các đầu nối 4” có sẵn 2,3,4,5 

hoặc 6 đầu nối với áp định mức 15,25,35 kV. Thiết kế của khớp nối có thể bỏ hoặc 

giảm thiểu yêu cầu với việc đấu rẽ nhánh 200A trên đầu cáp chữ T 600A và cung 

cấp các giải pháp lý tưởng cho việc lắp đặt ở những chỗ không gian hạn chế. Thân 

được đúc bằng EPDM với giá đỡ bằng thép không gỉ chống ăn mòn, che chắn hoàn 

toàn và được lắp ngầm. Các khớp nối đa điểm của Chardon cung cấp một thiết kế 

nhỏ gọn, tiện lợi để kết nối, mạch vòng và nối rẽ nhánh của đầu cáp chữ T, Elbow 

600A, 200A và các phụ kiện khác tại một vị trí chung, nơi quan trọng là tính linh 

hoạt và khả năng hoạt động. Các sản phẩm phù hợp lý tưởng cho các ứng dụng hầm 

trong và ngoài trời, bệ đỡ, dưới đất. 

 

Thông tin đặt hàng 

Để đặt hàng CHARDON Khớp nối đa điểm, vui lòng điền số 

theo thứ tự theo hướng dẫn dưới đây: 

" X" = Nhập số điểm. 

" Y" = Nhập nhận dạng và định vị giao diện. (Xem nhận dạng giao diện). 

" Z " = Nhập cấp điện áp (Chọn 15/25 hoặc 35) 

" B " = Nhập BKT cho giá đỡ bằng thép không gỉ Chardon tiêu chuẩn, nhập ABKT cho giá đỡ 

có thể điều chỉnh hoặc để trống nếu chỉ cần khớp nối đa điểm. 

Nắp cách điện 15kV / 25kV 

Nắp cách điện Chardon 600A 15/25 kV đáp ứng tất cả các 

yêu cầu của tiêu chuẩn IEEE 386-2009. Nó cung cấp khả 

năng bảo vệ chìm được cách điện, được che chắn hoàn toàn 

cho các đầu nối không tải 15 và 25 kV và hoàn toàn có thể 

hoán đổi cho nhau với các sản phẩm phù hợp của các nhà 

sản xuất khác cũng đáp ứng tiêu chuẩn iEEE 386. 

Thiết kế nắp cách điện Chardon kết hợp với xử lý peroxide, 

cao su cách nhiệt EPDM, lớp bán dẫn và vỏ bọc bên ngoài. 

Vỏ dẫn điện bên ngoài duy trì điện thế nối đất trên bề mặt 

của nắp khi dây nối đất được kết nối với đất. 

Thông tin đặt hàng 

 

Nắp bảo vệ cách điện 600A 

Nắp tiêu chuẩn với  lỗ bu lông 

Nắp với bu lông cố định 

Mã hàng 

Mã hàng 
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1.1 Đầu nối khuỷu (Elbow) 17.5 /24 kv 250A IEC 

Đầu nối khuỷu không tải của Chardon là một đầu cuối được che 

chắn và cách điện hoàn toàn để kết nối cáp ngầm với máy biến áp, 

thiết bị đóng cắt và các thiết bị khác được trang bị khớp nối, ống lót, 

hoặc đầu nối không tải khác. Sản phẩm đáp ứng tất cả các yêu cầu 

của HD629.1, EN50180, EN-50181 & IEC 60502 và hoàn toàn có 

thể hoán đổi cho các sản phẩm của các nhà sản xuất khác và các sản 

phẩm phù hợp đáp ứng tiêu chuẩn EN-50180 & EN-50181 

Đầu nối khuỷu 24 kv 

W : Nhập "T" nếu bạn cần điểm kiểm tra điện dung  

X: Mã phạm vi cáp (Xem Bảng phạm vi cáp)  

Y: Mã dây dẫn cho đầu cốt nén 

 Z: Nhập C nếu muốn có đầu cốt đồng mạ 

Đầu nối tháo lắp tiêu chuẩn IEC Đầu nối khuỷu (Elbow) 24kV 

Loại điện áp (Um) 

Chịu AC trong 5 phút 

Mức cách điện và chịu xung sét 

Mức điện áp vầng quang tối thiểu 

Dải đường kính cách điện của cáp 

Lựa chọn kích thước dây dẫn 

Mã  

Mã dây 
Đồng tâm hoặc Nén Nhỏ gọn hoặc Rắn 
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2. Đầu nối thẳng cắt không tải 17.5 / 24kV 250A IEC 

Đầu nối thẳng cắt không tải của Chardon là một đầu cuối được che chắn và cách 

điện hoàn toàn để kết nối cáp ngầm với máy biến áp, thiết bị đóng cắt và các thiết bị 

khác được trang bị khớp nối, ống lót, hoặc đầu nối không tải khác. Sản phẩm đáp 

ứng tất cả các yêu cầu của HD629.1, EN50180, EN-50181 & IEC 60502 và hoàn 

toàn có thể hoán đổi cho các sản phẩm của các nhà sản xuất khác và các sản phẩm 

phù hợp đáp ứng tiêu chuẩn EN-50180 & EN-50181 

Đầu nối thẳng 24 kv 

W : Nhập "T" nếu bạn cần điểm kiểm tra điện dung  

X: Mã phạm vi cáp (Xem Bảng phạm vi cáp)  

Y: Mã dây dẫn cho đầu cốt nén 

 Z: Nhập C nếu muốn có đầu cốt đồng mạ 

 

Đầu nối tháo lắp tiêu chuẩn IEC Đầu nối thẳng không tải 24kV 

Loại điện áp (Um) 

Chịu AC trong 5 phút 

Mức cách điện và chịu xung sét 

Mức điện áp vầng quang tối thiểu 

Dải đường kính cách điện của cáp 

Lựa chọn kích thước dây dẫn 

Chọn đầu cốt kiểu bu lông vặn 

 
Ghi chú: 

Đầu cốt bu lông vặn để sử dụng cho dây dẫn bằng đồng và 

nhôm. 

Đầu cốt đồng chỉ để sử dụng cho dây dẫn bằng đồng. 

Ví dụ: 

Đối với Đầu cốt bu lông vặn có phạm vi dây dẫn từ 20-50 mm, 

số bộ phận sẽ là: SBC-B-25-50 / 1, 

Mã  

Mã dây 
Đồng tâm hoặc Nén Nhỏ gọn hoặc Rắn 

Mã  Dải kích thước dây mm2 
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3. Đầu nối T mặt trước và mặt sau 24kV 630A IEC 
Đầu nối T của Chardon được sử dụng để kết nối cáp polyme với thiết bị như 

máy biến áp, thiết bị đóng cắt và các thiết bị khác. Chúng có thể được sử 

dụng ở định mức 17,4 kV và 24 kV. Đầu nối T của Chardon có thể được sử 

dụng trong nhà, ngoài trời, và có thể được sử dụng cho tất cả các loại cáp 

polyme (XPE, EPR, v.v.) với ruột dẫn đồng và nhôm. 

Đầu nối T phía trước 

Đầu nối T phía sau 

X: Điền mã kích thước 

cách điện của cáp 

Y: Điền mã kích thước 

dây dẫn 

Z: Điền vào loại kim 

loại cần cho đầu cốt nén 

Ví dụ: 

Khi đặt hàng đầu nối T phía trước 24 kV; với kích 

thước cách điện là 25,3mm, kích thước dây dẫn là 

185mm2 và một đầu cốt nén bằng đồng, số đơn đặt 

hàng phải là 24-FDT630C185C. Thay vào đó, nếu 

một đầu cốt vặn cho dây dẫn có kích thước 150-240 

sqmm, số thứ tự bộ phận phải là 24-FDT630C SBC-

B-150-240 / 2. 

Đầu nối tháo lắp tiêu chuẩn IEC Đầu nối T loại điện áp 24kV 

Loại điện áp (Um) 

Chịu AC trong 5 phút 

Mức cách điện và chịu xung sét 

Mức điện áp vầng quang tối thiểu 

AL + CU 

 
CU 

 

Cách điện 

 

Dây dẫn 

 

Chọn đầu cốt kiểu bu lông vặn 
 Mã Dải dây dẫn mm2 
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4. Đầu nối T mặt trước và mặt sau 36kV 630A IEC 
Đầu nối T mặt trước và mặt sau của Chardon được sàng lọc hoàn toàn và có 

thể kết nối chìm khi kết hợp với ống lót hoặc đầu cắm phù hợp. Chúng có thể 

được sử dụng với điện áp 36kV để kết nối cáp tới các thiết bị như là máy biến 

áp, thiết bị đóng cắt và các thiết bị khác. Các đầu nối chữ T được thiết kế sử 

dụng trong nhà hoặc ngoài trời và đặc biệt thích hợp cho môi trường khắc 

nghiệt ngoài khơi hoặc môi trường trang trại nhiều gió, nơi cần sử dụng lâu 

dài và kích thước cáp lớn 

 

Đầu nối T phía trước 

Đầu nối T phía sau 

Ví dụ: 

Khi đặt hàng đầu nối T mặt trước 36 kV, với kích 

thước bên ngoài cách điện cáp là 26.4 mm và kích 

thước dây dẫn 185sqmm với đầu cốt nén bằng đồng 

, số bộ phận phải là 36-FDT630LE185C (hoặc SBC-

B-150-240 /2 cho Đầu cốt bu lông vặn) 

X: Điền mã kích thước 

cách điện của cáp 

Y: Điền mã kích thước 

dây dẫn 

Z: Điền vào loại kim loại 

cần thiết cho cốt nén 

Đầu nối tháo lắp tiêu chuẩn IEC Đầu nối T loại điện áp 36kV 

Loại điện áp (Um) 

Chịu AC trong 5 phút 

Mức cách điện và chịu xung sét 

Mức điện áp vầng quang tối thiểu 

AL + CU 

 
CU 

 

Cách điện 

 

Dây dẫn 

 

Chọn đầu cốt kiểu bu lông vặn 
 

 
Mã Dải dây dẫn mm2 
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5. Đầu nối T mặt trước và mặt sau 42kV 1250A IEC 
Đầu nối T mặt trước và mặt sau của Chardon được sàng lọc hoàn toàn và có 

thể kết nối chìm khi kết hợp với ống lót hoặc đầu cắm phù hợp. Các sản 

phẩm được sử dụng để kết nối (không tải) cáp polymer với thiết bị như máy 

biến áp, thiết bị đóng cắt, và các thiết bị khác. Chúng có thể được sử dụng 

với điện áp 36 kV và 42 kV. 

Thiết kế đặc biệt phù hợp cho môi trường khắc nghiệt ngoài khơi hoặc môi 

trường trang trại nhiều gió, nơi cần sử dụng lâu dài và kích thước cáp lớn. 

 

Đầu nối T phía trước 

Đầu nối T phía sau 

X: Điền mã kích thước 

cách điện của cáp 

Y: Điền mã kích thước 

dây dẫn 

Z: Điền vào loại kim 

loại cần thiết cho cốt 

nén 

Đầu nối tháo lắp tiêu chuẩn IEC Đầu nối T loại điện áp 42kV 

Loại điện áp (Um) 

Chịu AC trong 5 phút 

Mức cách điện và chịu xung sét 

Mức điện áp vầng quang tối thiểu 

AL + CU 

 
CU 

 

Cách điện 

 

Dây dẫn 

 

Chọn đầu cốt kiểu bu lông vặn 
 

 
Mã Dải dây dẫn mm2 

Ví dụ: 

Khi đặt hàng đầu nối T phía trước 42kV với kích thước cách điện là 25.3mm, 

kích thước dây dẫn 185mm2 và đầu cốt nén bằng đồng, số đơn đặt hàng phải là 

42-FDT1250E185C 
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6. Thanh kiểm tra điện áp đầu nối loại C 

Thanh kiểm tra điện áp trung thế được thiết kế để tìm 

chính xác vị trí lỗi cáp, kiểm tra pha và kiểm tra cáp. 

Khi được lắp đặt ở mặt sau của đầu nối hình chữ T 

hoặc đầu nối khuỷu, các que thử nghiệm có thể giám 

sát tình trạng điện của cả đầu nối và hệ thống điện mà 

nó được gắn vào. Kết nối có thể được thực hiện bằng 

cốt nối cáp, kẹp lò xo hoặc đầu nối 4 mm. 

 

Thông tin đặt hàng & xếp hạng 

Chardon hiện đang cung cấp thanh kiểm tra theo các thông 

số kỹ thuật sau: 

 

7. Thanh nối mở rộng 42kV 1250A 

Thanh nối mở rộng 42kV 1250A của Chardon có thể được 

sử dụng ứng dụng tạm thời hoặc vĩnh viễn và cung cấp kết 

nối chìm cách điện, được che chắn hoàn toàn giữa ống lót và 

đầu nối chữ T phía sau 42 kV của Chardon (42-RDT1250). 

 

Thông tin đặt hàng  

 

Mã số thanh kiểm tra  

Điện áp thử nghiệm AC tối đa (50hz,1min) 

Điện áp thử nghiệm DC tối đa (8xU,30min) 

Điện áp xung  (1.2 x 50µs) min 

Mã số thanh nối mở rộng Mã hàng 
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Đầu nối thẳng của Chardon được làm bằng EPDM đúc nguyên khối và được chia thành các 

lớp cách điện và bán dẫn bên trong và bên ngoài với các đặc tính điện môi tuyệt vời. Phần lót 

bên trong của lớp bán dẫn được kết nối chặt chẽ với lớp cách điện, mang lại đặc tính điện môi 

và khả năng chống thấm tuyệt vời. Sản phẩm này được xuất xưởng sau khi vượt qua thử 

nghiệm phóng điện vầng quang trong nhà máy và điện áp chịu đựng AC trong một phút. Nó 

không cần phải bao bọc hoặc dán keo trong quá trình lắp ráp tại chỗ. Mối ghép được chứng 

nhận bởi Công ty Điện lực Đài Loan (TPC), công ty điện lớn nhất tại Đài Loan. Chardon 

cũng có các đầu nối kết nối ngang cho cáp 15/25 kV (đầu nối thẳng), có thể được sử dụng để 

kết nối cáp 15 kV và 25 kV. 

Thông tin đặt hàng  

 

Đầu nối / khớp nối thẳng  Dòng sản phẩm 

Đầu nối / khớp nối thẳng 15/25kV 

Loại điện áp 

Điện áp pha-pha định mức 

Điện áp pha-đất định mức 

Chịu áp AC trong 1 phút 

Mức cách điện và chịu xung sét 

Mức điện áp vầng quang tối thiểu 

Chịu điện áp tối đa 

60Hz, rms 

5 phút 

5 giờ 

Số mã hàng Đường kính dây dẫn mm2 
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1. Ống khuỷu nối đất 15/25kV 

 
Ống khuỷu nối đất cung cấp một mạch giữa các phần mang điện và 

không mang điện của một đường dây phân phối. Nó có thể được lắp 

ráp trên ống lót đệm có tải, ống lót Feed-Thru hoặc khớp nối của một 

máy biến áp được gắn trên bệ đỡ hoặc các thiết bị khác. Ống khuỷu 

nối đất của Chardon được đúc với EPDM cách điện màu vàng chất 

lượng cao và có đầu nối bằng đồng và dây đồng mạ thiếc. 

 

2. Ống khuỷu nối đất ba pha 15/25 kV 

Bộ Ống khuỷu nối đất ba pha của Chardon có thể được nối đất khi 

mạch đang được sửa chữa để đảm bảo an toàn cho kỹ thuật viên và 

nhân viên sửa chữa. Giao diện đầu nối sản phẩm được thiết kế phù 

hợp với tiêu chuẩn IEEE 386, và có thể được lắp ráp và sử dụng với 

bất kỳ ống lót đệm 15 kV hoặc 25 kV, ống lót Feed-Thru hoặc 

khớp nối nào đáp ứng thiết kế đặc tính kỹ thuật. Giống như ống 

khuỷu nối đất tiêu chuẩn, ống khuỷu nối đất ba pha được đúc bằng 

EPDM cách điện màu vàng chất lượng cao, có đầu nối bằng đồng 

và dây đồng mạ thiếc. 

Thông tin đặt hàng 

Thông tin đặt hàng 

Thông tin đặt hàng 

3. Ống lót nối đất 25kV 200A 

Ống lót nối đất của Chardon có thể được sử dụng để nối đất các 

đầu nối bị ngắt kết nối trong quá trình bảo trì để đảm bảo an toàn 

cho kỹ thuật viên và nhân viên sửa chữa. Đầu nối sản phẩm được 

thiết kế theo tiêu chuẩn IEEE 386 và có thể được lắp ráp với bất 

kỳ đầu nối 25 kV nào đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế. Sản phẩm 

được làm bằng cao su EPDM, và được vận chuyển cùng với cáp 

nối đất, đầu uốn đồng và kẹp tiếp địa. 

Phụ kiện an toàn Dòng sản phẩm 

Ống khuỷu nối đất 15kV 

Ống khuỷu nối đất 25kV 

Ống khuỷu nối đất ba pha 15kV 

Ống khuỷu nối đất ba pha 25kV 

Ống lót nối đất 25kV Mã hàng 

Mã hàng 

Mã hàng 

Mã hàng 

Mã hàng 
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4. Ống lót đệm 25 kv 200A  

Ống lót đệm của Chardon lắp vào một giếng lót (Bushing Well) 200A tiêu chuẩn. Sự 

kết hợp giữa ống lót đệm và giếng lót thực hiện chức năng tương tự như một ống lót 

chịu tải tích hợp, đồng thời cung cấp tính linh hoạt để thay đổi ống lót đệm tại hiện 

trường, mà không cần ngưng hoạt động máy biến áp hoặc thiết bị khác. Ống lót đệm 

của Chardon đáp ứng tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn IEEE 386 và hoàn toàn có thể 

hoán đổi với các sản phẩm phù hợp của các nhà sản xuất khác cũng đáp ứng tiêu chuẩn 

IEEE 386. Khi được lắp đặt với các bộ phận phù hợp, ống lót đệm cung cấp kết nối 

chìm bảo vệ hoàn toàn cho các ứng dụng cắt tải. 

 

Thông tin đặt hàng 

5. Ống lót Standoff cách điện 15/25 kV 200A 

Ống lót Standoff cách điện của Chardon đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu 

chuẩn IEEE 386 và cung cấp ống nối chịu tải được làm bằng cao su EPDM xử 

lý peroxide chất lượng cao. Nó cung cấp lắp đặt tạm thời hoặc vĩnh viễn cho 

đầu nối khuỷu chịu tải 15 kV phù hợp với IEEE 386. Nó là một đầu nối chìm và 

có thể tháo lắp hoàn toàn trong quá trình vận hành có điện. 

6. Ống lót Standoff  15/25 kV 600A 

Ống lót Standoff  15/25 kV 600A của Chardon đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

của tiêu chuẩn IEEE 386-2009. Ống lót đúc epoxy cách điện chất lượng cao 

có một đầu nối duy nhất và được sử dụng trong các tủ được gắn trên giá đỡ, 

hầm dưới đất và các thiết bị khác để cách ly và phân đoạn cáp có điện. 

Thông tin đặt hàng 

Thông tin đặt hàng 

Để đặt ống lót Standoff  của CHARDON, quý khách vui lòng điền số 

đơn hàng theo hướng dẫn bên dưới: 

Ống lót đệm cắt tải 25 kV, 200A Mã hàng 

Mã hàng 

Mã hàng 

Ống lót Standoff cách điện 15 kV 200A 

Ống lót Standoff cách điện 25 kV 200A 
 

X: Nếu bạn cần một ống lót Standoff  , hãy điền vào "I" 

Y: Nếu bạn cần một dây dẫn bằng nhôm, hãy điền vào "A". Nếu dây dẫn bằng đồng, hãy điền vào "C"  

Z: Nếu bạn cần bu lông đinh tán bằng nhôm, hãy điền vào "S". Nếu bạn không cần bu lông đinh tán, 

vui lòng để trống, C: Đối với bu lông đinh tán bằng đồng, hãy điền vào "C" 
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1. Đầu cáp co nguội 15kV/25kV/35 kV  

Đầu cáp co nguội của Chardon cung cấp khả năng lắp đặt dễ dàng và 

hiệu suất đáng tin cậy khi lắp đầu cuối của cáp trung thế trong nhà và 

ngoài trời. Được làm từ cao su silicone chất lượng cao, chống tia cực 

tím, đầu cáp co nguội của Chardon cung cấp sự kết hợp giữa độ bền 

và hiệu suất cao trong lĩnh vực này. Các đầu cáp co nguội được thiết 

kế để chịu được điện áp lên đến 35 kV và được thử nghiệm theo tiêu 

chuẩn IEEE 386 

Thông tin đặt hàng 

Số bộ phận sản phẩm và kích thước đường kính dây dẫn tương ứng 

 

Các thành phần và phụ kiện cáp khác 

Điện áp 

Điện áp chịu xung sét (BIL) 

Điện áp phóng điện cục bộ tối thiểu 

Chịu điện áp AC Khô 1 phút 

Ướt 10 giây 

Ướt 5 giờ 

Chịu điện áp 15, DC, khô 

Mã số  Cách điện cáp 
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   2. Ống bọc co nguội 600V 

Ống bọc co nguội của Chardon được thiết kế để bịt kín phần cuối của 

cáp XLP, EPR hoặc các loại cáp điện cách điện điện môi rắn tương 

tự. Ống bọc co nguội có thể được sử dụng khi lắp đặt đầu cáp khuỷu 

hoặc các phụ kiện cáp khác. Nó được lắp đặt chìm và chống tia cực 

tím. 

Thông tin đặt hàng 

Hiện tại Chardon cung cấp hai thông số kỹ thuật đường kính 

dây dẫn, AWG 2/0 và 250 MCM, số đơn đặt hàng như sau: 

Băng quấn Mastic hiệu suất cao 

Sản phẩm này tuân thủ các thông số kỹ thuật của Công ty Điện 

lực Đài Loan (TPC) và phù hợp để dán kín và cách điện các 

mối nối điện áp thấp dưới 600V. Ngoài các khớp nối điện áp 

thấp, nó cũng có thể được sử dụng để chống ăn mòn các thanh 

cái điện áp cao hoặc xử lý dán kín các khớp nối điện áp cao. 

Thông tin đặt hàng 

Ống bọc co nguội 600V 1C/CU AWG2/0 

Ống bọc co nguội 600V 1C/CU 250MCM 

Mã hàng 

Mã hàng 

Băng quấn Mastic Mã hàng 
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