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GIỚI THIỆU INTRODUCTION

Logo:
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUN
Name: THE SUN CORPORATION
Địa chỉ: Tầng 16 toà nhà Becamex Tower, số 230
Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, thành phố
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Address: 16th floor Becamex Tower, 230 Binh
Duong Avenue, Phu Hoa ward, Thu Dau Mot city,
Binh Duong province, Vietnam
Tel: +84 274 3 801 016; +84 274 3 969 848;
+84 274 3 969 849
Fax: +84 274 3 801 017
Website: https://thesun.vn
Email: info@thesun.vn
Công ty Cp The Sun tiền thân là Công ty TNHH Yến Lê, được thành lập và hoạt
động trên cơ sở giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700 919 919 do Sở Kế Hoạch
& Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp.
Mã số thuế : 3700 919 919
Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:
 Máng cáp

 Thang cáp  Khay cáp

 Phụ kiện lắp đặt

 Máng cáp dạng lưới

 Vỏ tủ điện

Sản phẩm của chúng tôi hiện đang được khách hàng đánh giá cao về tính ổn định
của chất lượng, giá cả và sự đáp ứng kịp thời.
Công ty chúng tôi đang áp dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2015nhằm phát huy năng lực cạnh tranh cũng như đảm bảo chất lượng sản
phẩm đầu ra ổn định, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
The Sun Corporation was formerly known as Yen Le Company Limited, has been
established since 2008 counting on the prosperous experience in cable tray systems
and enclosure panels of the company founders.
The main fields of The Sun corporation:

 Cable trunking

 Cable ladder

 Wire mesh cable tray

 Perforated cable tray

 Installation accessories

 Electrical enclosures

The Sun Corp. is a trusted partner of the M&E company for a lot of electrical projects. We guarantee with our customers' high-quality products and stable capacity. Our
professional staff and quality control team, being trained from real experience, will always make our customers feel safe when working with our company.

https://thesun.vn
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MÁNG CÁP TRUNKING
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Vật liệu materials: Thép tấm rolled steel sheet, thép tấm mạ kẽm pre-galvanized
sheet, thép tấm không rỉ stainless steel sheet



Hoàn thiện finished: Sơn tĩnh điện powder coating, mạ kẽm nhúng nóng hot-dip galvanized (HDG)



Chiều rộng phổ biến common width: 50 ÷ 600mm



Chiều cao phổ biến common height: 40 ÷ 200mm



Chiều dài phổ biến common length: 2500mm hoặc or 3000mm



Độ dày phổ biến common thickness: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm



Màu sắc phổ biến common color: Trắng, kem, xám, cam hoặc màu của vật liệu
White, beige, grey, orange or original material color. Các màu khác theo yêu cầu
Other colors are available upon request.



Các dạng lỗ nối connector hole type:
1 Lỗ nối dạng 1 (mặc định) connector hole type 1 (default)
2 Lỗ nối dạng 2 (theo yêu cầu) connector hole type 2 (on request)
3 Lỗ nối dạng 3 (theo yêu cầu) connector hole type 3 (on request)
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MÁNG CÁP TRUNKING
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Dưới đây là một số quy cách thông dụng. Các quy cách khác theo yêu cầu của khách
hàng Common trunking sizes are listed as below. The other sizes are available upon
request:

No.

Tên sản phẩm items

No.

Tên sản phẩm items

01

Máng cáp trunking 40x60xT

16

Máng cáp trunking 100x150xT

02

Máng cáp trunking 50x50xT

17

Máng cáp trunking 100x200xT

03

Máng cáp trunking 50x75xT

18

Máng cáp trunking 100x250xT

04

Máng cáp trunking 50x100xT

19

Máng cáp trunking 100x300xT

05

Máng cáp trunking 50x150xT

20

Máng cáp trunking 100x400xT

06

Máng cáp trunking 50x200xT

21

Máng cáp trunking 100x500xT

07

Máng cáp trunking 50x250xT

22

Máng cáp trunking 150x150xT

08

Máng cáp trunking 50x300xT

23

Máng cáp trunking 150x200xT

09

Máng cáp trunking 75x100xT

24

Máng cáp trunking 150x300xT

10

Máng cáp trunking 75x150xT

25

Máng cáp trunking 150x400xT

11

Máng cáp trunking 75x200xT

26

Máng cáp trunking 150x500xT

12

Máng cáp trunking 75x250xT

27

Máng cáp trunking 150x600xT

13

Máng cáp trunking 75x300xT

28

Máng cáp trunking 200x400xT

14

Máng cáp trunking 75x400xT

29

Máng cáp trunking 200x500xT

15

Máng cáp trunking 100x100xT

30

Máng cáp trunking 200x600xT

T: độ dày thickness (mm)
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PHỤ KIỆN MÁNG CÁP TRUNKING ACCESSORIES
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Co ngang 900 máng cáp

Nắp co ngang 900 máng cáp

Trunking 900 elbow

Trunking 900 elbow cover

Thesun.vn

Thesun.vn

Co ngang 600, 450, 300 máng cáp

Nắp co ngang 600, 450, 300 máng cáp

Trunking 600, 450, 300 elbow

Trunking 600 , 450 , 300 elbow cover

Thesun.vn

Thesun.vn

Tê máng cáp

Nắp tê máng cáp

Trunking tee

Trunking tee cover

Thesun.vn

Thesun.vn
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Thập máng cáp

Nắp thập máng cáp

Trunking cross

Trunking cross cover

https://thesun.vn

PHỤ KIỆN MÁNG CÁP TRUNKING ACCESSORIES
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Co lên máng cáp

Nắp co lên máng cáp

Trunking inside riser

Trunking inside riser cover

Thesun.vn

Thesun.vn

Co xuống máng cáp

Nắp co xuống máng cáp

Trunking outside riser

Trunking outside riser cover

Thesun.vn

Thesun.vn

Nối giảm thẳng máng cáp

Nắp nối giảm thẳng máng cáp

Trunking straight reducer

Trunking straight reducer cover

Thesun.vn

Thesun.vn

Nối giảm trái máng cáp

Nắp nối giảm trái máng cáp

Trunking left reducer

Trunking left reducer cover
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PHỤ KIỆN MÁNG CÁP TRUNKING ACCESSORIES

08

Thesun.vn

Thesun.vn

Nối giảm phải máng cáp

Nắp nối giảm phải máng cáp

Trunking right reducer

Trunking right reducer cover

Thesun.vn

Thesun.vn

Chữ Y trái máng cáp

Nắp chữ Y trái máng cáp

Trunking left WYE

Trunking left WYE cover

Thesun.vn

Thesun.vn

Chữ Y phải máng cáp

Nắp chữ Y phải máng cáp

Trunking right WYE

Trunking right WYE cover
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MÁNG CÁP TRUNKING
Máng cáp sơn tĩnh điện là loại sơn được phủ dưới
dạng bột khô, chảy tự do. Không giống như máng
trunking hay máng cáp điện sơn lỏng thông
thường được phân phối thông qua dung môi bay
hơi, máng điện sơn tĩnh điện thường được phủ
bằng lớp bột sơn và sau đó đóng rắn dưới nhiệt
độ thích hợp. Bột sơn có thể là nhựa nhiệt dẻo
hoặc polyme nhiệt rắn. Nó thường được sử dụng
để tạo lớp sơn hoàn thiện cứng và cứng hơn sơn
thông thường.
Powder coated trunking is a type of coating that is
applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint trunking which is
delivered via an evaporating solvent, powder coated cable trunking is typically applied
electrostatically and then cured under heat. The powder may be a thermoplastic or a
thermoset polymer. It is usually used to create a hard finish that is tougher than conventional paint.
Máng cáp tôn tráng kẽm là loại máng cáp được
sản xuất từ tấm tôn tráng kẽm. Thuật ngữ tôn
tráng kẽm khác với loại mạ kẽm nhúng nóng là
thép được mạ liên tục tại nhà máy từ cuộn thép
trước khi tạo hình sản phẩm. Trong khi đó mạ
kẽm nhúng nóng là tạo hình sản phẩm trước rồi
mạ kẽm nóng sau.
Pre-galvanized steel trunking is a type of cable
trunking manufactured from pre-galvanized sheet.
The term pre-galvanized sheet differs from hotdip galvanized steel is steel that is continuously galvanized at the factory from steel
coils then forming products. Meanwhile, hot dipped galvanized is maked the product
shape first and then hot galvanized.

https://thesun.vn
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MÁNG CÁP TRUNKING
Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng là quá trình tráng
phủ máng cáp bằng kẽm, tạo hợp kim với bề mặt
của kim loại cơ bản khi nhúng kim loại này vào bể
kẽm nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 450°C. Khi tiếp
xúc với khí quyển, kẽm nguyên chất (Zn) phản
ứng với oxy (O2) để tạo thành oxit kẽm (ZnO),
tiếp tục phản ứng với carbon dioxide (CO2) để tạo
thành kẽm cacbonat (ZnCO3), thường có màu
xám mờ. Vật liệu bảo vệ thép bên dưới khỏi bị ăn
mòn thêm trong nhiều trường hợp. Thép mạ kẽm
được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng cần
chống ăn mòn mà không cần chi phí bằng thép
không gỉ, và được coi là vượt trội về giá thành và vòng đời. Giống như các hệ thống
chống ăn mòn khác, mạ kẽm bảo vệ thép bằng cách hoạt động như một rào cản giữa
thép và khí quyển.
Hot-dip galvanized trunking is the process of coating trunking with zinc, which alloys
with the surface of the base metal when immersing the metal in a bath of molten zinc
at a temperature of around 450°C . When exposed to the atmosphere, the pure zinc
(Zn) reacts with oxygen (O2) to form zinc oxide (ZnO), which further reacts with carbon dioxide (CO2) to form zinc carbonate (ZnCO3), a usually dull grey, fairly strong
material that protects the steel underneath from further corrosion in many circumstances. Galvanized steel is widely used in applications where corrosion resistance is
needed without the cost of stainless steel, and is considered superior in terms of cost
and life-cycle. Like other corrosion protection systems, galvanizing protects steel by
acting as a barrier between steel and the atmosphere.
Máng cáp inox 304 là loại máng được sản xuất từ vật
liệu inox 304. Thép không gỉ 304 hay còn gọi là inox304 là loại thép không gỉ phổ biến nhất. Inox 304
chứa cả crom (từ 18% đến 20%) và niken (từ 8% đến
10,5%). Kim loại là thành phần chính không phải sắt.
Nó là một loại thép không gỉ Austenit. Nó ít dẫn điện
và nhiệt hơn thép cacbon và về cơ bản là không có từ
tính. Máng cáp inox 304 là loại có khả năng chống ăn
mòn và độ bền cao hơn so với các loại máng cáp sơn
tĩnh điện, máng điện tôn tráng kẽm kể cả máng trunking mạ kẽm nhúng nóng. Tuy nhiên do giá thành cao
nên máng cáp inox chỉ thường được sử dụng trong môi trường ẩm ướt như các nhà máy chế
biến thực phẩm hay trong môi trường biển
SUS 304 stainless steel cable trunking is a type of trunking manufactured from 304 stainless
steel sheet. SUS 304 stainless steel is the most common stainless steel. The steel contains
both chromium (between 18% and 20%) and nickel (between 8% and 10.5%) metals as the
main non-iron constituents. It is an austenitic stainless steel. It is less electrically and thermally
conductive than carbon steel and is essentially non-magnetic. It has a higher corrosion resistance than regular steel and is widely used because of the ease in which it is formed into
various shapes.However, due to its high cost, stainless steel cable trunkings are usually only
used in wet environments such as food processing factories or in marine environments.

10
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Vật liệu materials: Thép tấm rolled steel sheet, thép tấm mạ kẽm pre-galvanized
sheet, thép tấm không rỉ stainless steel sheet



Hoàn thiện finished: Sơn tĩnh điện powder coating, mạ kẽm nhúng nóng hot-dip galvanized (HDG)



Chiều rộng phổ biến common width: 75 ÷ 800mm



Chiều cao phổ biến common height: 50 ÷ 200mm



Chiều dài phổ biến common length: 2500mm hoặc or 3000mm



Độ dày phổ biến common thickness: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm



Màu sắc phổ biến common color: Trắng, kem, xám, cam hoặc màu của vật liệu
White, beige, grey, orange or original material color. Các màu khác theo yêu cầu
Other colors are available upon request.



Các dạng lỗ nối connector hole type:
1 Lỗ nối dạng 1 (mặc định) connector hole type 1 (default)
2 Lỗ nối dạng 2 (theo yêu cầu) connector hole type 2 (on request)
3 Lỗ nối dạng 3 (theo yêu cầu) connector hole type 3 (on request)

https://thesun.vn
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KHAY CÁP PERFORATED CABLE TRAY
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Dưới đây là một số quy cách thông dụng. Các quy cách khác theo yêu cầu của khách
hàng Common trunking sizes are listed as below. The other sizes are available upon
request:

No.

Tên sản phẩm items

No.

Tên sản phẩm items

01

Khay cáp cable tray 50x75xT

16

Khay cáp cable tray 100x400xT

02

Khay cáp cable tray 50x100xT

17

Khay cáp cable tray 100x500xT

03

Khay cáp cable tray 50x150xT

18

Khay cáp cable tray 100x600xT

04

Khay cáp cable tray 50x250xT

19

Khay cáp cable tray 150x150xT

05

Khay cáp cable tray 50x300xT

20

Khay cáp cable tray 150x200xT

06

Khay cáp cable tray 75x100xT

21

Khay cáp cable tray 150x300xT

07

Khay cáp cable tray 75x150xT

22

Khay cáp cable tray 150x400xT

08

Khay cáp cable tray 75x200xT

23

Khay cáp cable tray 150x600xT

09

Khay cáp cable tray 75x250xT

24

Khay cáp cable tray 150x800xT

10

Khay cáp cable tray 75x300xT

25

Khay cáp cable tray 200x200xT

11

Khay cáp cable tray 75x400xT

26

Khay cáp cable tray 200x300xT

12

Khay cáp cable tray 100x100xT

27

Khay cáp cable tray 200x400xT

13

Khay cáp cable tray 100x150xT

28

Khay cáp cable tray 200x500xT

14

Khay cáp cable tray 100x200xT

29

Khay cáp cable tray 200x600xT

15

Khay cáp cable tray 100x300xT

30

Khay cáp cable tray 200x800xT

T: độ dày thickness (mm)
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PHỤ KIỆN KHAY CÁP PERFORATED CABLE TRAY ACCESSORIES
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Co ngang 900 máng cáp

Nắp co ngang 900 máng cáp

Trunking 900 elbow

Trunking 900 elbow cover

Thesun.vn
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Co ngang 600, 450, 300 máng cáp

Nắp co ngang 600, 450, 300 máng cáp

Trunking 600, 450, 300 elbow

Trunking 600 , 450 , 300 elbow cover

Thesun.vn

Thesun.vn

Tê máng cáp

Nắp tê máng cáp

Trunking tee

Trunking tee cover

Thesun.vn
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Thập máng cáp

Nắp thập máng cáp

Trunking cross

Trunking cross cover
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PHỤ KIỆN KHAY CÁP PERFORATED CABLE TRAY ACCESSORIES
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Co lên khay cáp

Nắp co lên khay cáp

Perforated cable tray inside riser

Perforated cable tray inside riser cover

Thesun.vn

Thesun.vn

Co xuống khay cáp

Nắp co xuống khay cáp

Perforated cable tray outside riser

Perforated cable tray outside riser cover

Thesun.vn

Thesun.vn

Nối giảm thẳng khay cáp

Nắp nối giảm thẳng khay cáp

Perforated cable tray straight reducer

Perforated cable tray straight reducer cover

Thesun.vn

Thesun.vn

14

Nối giảm trái khay cáp

Nắp nối giảm trái khay cáp

Perforated cable tray left reducer

Perforated cable tray left reducer cover
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PHỤ KIỆN KHAY CÁP PERFORATED CABLE TRAY ACCESSORIES
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Nối giảm phải khay cáp

Nắp nối giảm phải khay cáp

Perforated cable tray right reducer

Perforated cable tray right reducer cover

Thesun.vn

Thesun.vn

Chữ Y trái khay cáp

Nắp chữ Y trái khay cáp

Perforated cable tray left WYE

Perforated cable tray left WYE cover

Thesun.vn

Thesun.vn

Chữ Y phải khay cáp

Nắp chữ Y phải khay cáp

Perforated cable tray right WYE

Perforated cable tray right WYE cover
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KHAY CÁP PERFORATED CABLE TRAY
Khay cáp sơn tĩnh điện là loại sơn được phủ dưới
dạng bột khô, chảy tự do. Không giống như khay
cáp sơn lỏng thông thường được phân phối thông
qua dung môi bay hơi, khay cáp sơn tĩnh điện
thường được phủ bằng lớp bột sơn và sau đó đóng
rắn dưới nhiệt độ thích hợp. Bột sơn có thể là
nhựa nhiệt dẻo hoặc polyme nhiệt rắn. Nó thường
được sử dụng để tạo lớp sơn hoàn thiện cứng và
cứng hơn sơn thông thường.
Powder coated cable tray is a type of coating that
is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike
conventional liquid paint cable tray which is delivered via an evaporating solvent, powder coated cable tray is typically applied electrostatically and then cured under heat.
The powder may be a thermoplastic or a thermoset polymer. It is usually used to create a hard finish that is tougher than conventional paint.
Khay cáp tôn tráng kẽm là loại khay cáp được sản xuất từ tấm tôn tráng kẽm. Thuật
ngữ tôn tráng kẽm khác với loại mạ kẽm nhúng
nóng là thép được mạ kẽm liên tục tại nhà máy từ
cuộn thép trước khi tạo hình sản phẩm. Trong khi
đó mạ kẽm nhúng nóng là tạo hình sản phẩm
trước rồi mạ kẽm nóng sau.
Pre-galvanized steel cable tray is a type of cable
tray manufactured from pre-galvanized sheet.
The term pre-galvanized sheet differs from hotdip galvanized steel is steel that is continuously
galvanized at the factory from steel coils then
forming products. Meanwhile, hot dipped galvanized is maked the product shape first and then
hot galvanized.
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KHAY CÁP PERFORATED CABLE TRAY
Khay cáp mạ kẽm nhúng nóng là quá trình tráng phủ
khay cáp bằng kẽm, tạo hợp kim với bề mặt của kim
loại cơ bản khi nhúng kim loại này vào bể kẽm nóng
chảy ở nhiệt độ khoảng 450°C. Khi tiếp xúc với khí
quyển, kẽm nguyên chất (Zn) phản ứng với oxy (O2)
để tạo thành oxit kẽm (ZnO), tiếp tục phản ứng với
carbon dioxide (CO2) để tạo thành kẽm cacbonat
(ZnCO3), thường có màu xám mờ. Vật liệu bảo vệ
thép bên dưới khỏi bị ăn mòn thêm trong nhiều trường
hợp. Thép mạ kẽm được sử dụng rộng rãi trong các
ứng dụng cần chống ăn mòn mà không cần chi phí
bằng thép không gỉ, và được coi là vượt trội về giá
thành và vòng đời. Giống như các hệ thống chống ăn
mòn khác, mạ kẽm bảo vệ thép bằng cách hoạt động
như một rào cản giữa thép và khí quyển.
Hot-dip galvanized cable tray is the process of coating cable tray with zinc, which alloys with
the surface of the base metal when immersing the metal in a bath of molten zinc at a temperature of around 450°C . When exposed to the atmosphere, the pure zinc (Zn) reacts with oxygen (O2) to form zinc oxide (ZnO), which further reacts with carbon dioxide (CO2) to form zinc
carbonate (ZnCO3), a usually dull grey, fairly strong material that protects the steel underneath from further corrosion in many circumstances. Galvanized steel is widely used in applications where corrosion resistance is needed without the cost of stainless steel, and is considered
superior in terms of cost and life-cycle. Like other corrosion protection systems, galvanizing
protects steel by acting as a barrier between steel and the atmosphere.
Khay cáp inox 304 là loại khay được sản xuất từ vật
liệu inox 304. Thép không gỉ 304 hay còn gọi là inox304 là loại thép không gỉ phổ biến nhất. Inox 304
chứa cả crom (từ 18% đến 20%) và niken (từ 8% đến
10,5%). Kim loại là thành phần chính không phải sắt.
Nó là một loại thép không gỉ Austenit. Nó ít dẫn điện
và nhiệt hơn thép cacbon và về cơ bản là không có từ
tính. Máng cáp inox 304 là loại có khả năng chống ăn
mòn và độ bền cao hơn so với các loại máng cáp sơn
tĩnh điện, máng điện tôn tráng kẽm kể cả máng trunking mạ kẽm nhúng nóng. Tuy nhiên do giá thành cao
nên máng cáp inox chỉ thường được sử dụng trong môi
trường ẩm ướt như các nhà máy chế biến thực phẩm
hay trong môi trường biển
SUS 304 stainless steel cable tray is a type of traymanufactured from 304 stainless steel sheet. SUS 304
stainless steel is the most common stainless steel. The steel contains both chromium (between
18% and 20%) and nickel (between 8% and 10.5%) metals as the main non-iron constituents.
It is an austenitic stainless steel. It is less electrically and thermally conductive than carbon
steel and is essentially non-magnetic. It has a higher corrosion resistance than regular steel
and is widely used because of the ease in which it is formed into various shapes.However, due
to its high cost, stainless steel cable trunkings are usually only used in wet environments such
as food processing factories or in marine environments.
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THANG CÁP CABLE LADDER
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3

1
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2

2
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1

Thang cáp tiêu chuẩn

Thang cáp theo yêu cầu

Inside rail ladder

Outside rail ladder

3

Vật liệu materials: Thép tấm rolled steel sheet, thép tấm mạ kẽm pre-galvanized
sheet, thép tấm không rỉ stainless steel sheet
Hoàn thiện finished: Sơn tĩnh điện powder coating, mạ kẽm nhúng nóng hot-dip galvanized (HDG)
Chiều rộng phổ biến common width: 100 ÷ 1000mm
Chiều cao phổ biến common height: 50 ÷ 200mm
Chiều dài phổ biến common length: 2500mm hoặc or 3000mm
Độ dày phổ biến common thickness: 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm
Màu sắc phổ biến common color: Trắng, kem, xám, cam hoặc màu của vật liệu
White, beige, grey, orange or original material color. Các màu khác theo yêu cầu
Other colors are available upon request.
Các dạng lỗ nối connector hole type:
1 Lỗ nối dạng 1 (mặc định) connector hole type 1 (default)
2 Lỗ nối dạng 2 (theo yêu cầu) connector hole type 2 (on request)
3 Lỗ nối dạng 3 (theo yêu cầu) connector hole type 3 (on request)
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THANG CÁP CABLE LADDER

Thesun.vn

Thesun.vn



Dưới đây là một số quy cách thông dụng. Các quy cách khác theo yêu cầu của khách
hàng Common trunking sizes are listed as below. The other sizes are available upon
request:

No.

Tên sản phẩm items

No.

Tên sản phẩm items

01

Thang cáp cable ladder 50x100xT

16

Thang cáp cable ladder 100x600xT

02

Thang cáp cable ladder 50x150xT

17

Thang cáp cable ladder 100x800xT

03

Thang cáp cable ladder 50x200xT

18

Thang cáp cable ladder 150x150xT

04

Thang cáp cable ladder 75x100xT

19

Thang cáp cable ladder 150x200xT

05

Thang cáp cable ladder 75x150xT

20

Thang cáp cable ladder 150x300xT

06

Thang cáp cable ladder 75x200xT

21

Thang cáp cable ladder 150x400xT

07

Thang cáp cable ladder 75x300xT

22

Thang cáp cable ladder 150x500xT

08

Thang cáp cable ladder 75x400xT

23

Thang cáp cable ladder 150x600xT

09

Thang cáp cable ladder 100x100xT

24

Thang cáp cable ladder 150x800xT

10

Thang cáp cable ladder 100x150xT

25

Thang cáp cable ladder 200x200xT

11

Thang cáp cable ladder 100x200xT

26

Thang cáp cable ladder 200x300xT

12

Thang cáp cable ladder 100x250xT

27

Thang cáp cable ladder 200x400xT

13

Thang cáp cable ladder 100x300xT

28

Thang cáp cable ladder 200x500xT

14

Thang cáp cable ladder 100x400xT

29

Thang cáp cable ladder 200x600xT

15

Thang cáp cable ladder 100x500xT

30

Thang cáp cable ladder 200x800xT

T: độ dày thickness (mm)
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PHỤ KIỆN THANG CÁP CABLE LADDER ACCESSORIES

Thesun.vn

Thesun.vn

Co ngang thang cáp

Co ngang thang cáp theo yêu cầu

Cable ladder 900 horizontal elbow

Cable ladder 900 horizontal elbow

Thesun.vn

Thesun.vn

Co ngang 600, 450, 300 thang cáp

Co ngang 600, 450, 300 thang cáp

Cable ladder 600, 450, 300 elbow

Cable ladder 600 , 450 , 300 elbow

Thesun.vn

Thesun.vn

Tê ngang thang cáp

Tê ngang thang cáp

Cable ladder horizontal tee

Cable ladder horizontal tee

Thesun.vn

Thesun.vn

20

Thập thang cáp

Thập thang cáp

Cable ladder cross

Cable ladder cross

https://thesun.vn

PHỤ KIỆN THANG CÁP CABLE LADDER ACCESSORIES

Thesun.vn

Thesun.vn

Co lên thang cáp

Co lên máng cáp

Cable ladder inside riser

Cable ladder inside riser

Thesun.vn

Thesun.vn

Co xuống thang cáp

Co xuống thang cáp

Cable ladder outside riser

Cable ladder outside riser

Thesun.vn

Thesun.vn

Nối giảm thẳng thang cáp

Nối giảm thẳng thang cáp

Cable ladder straight reducer

Cable ladder straight reducer

Thesun.vn

Thesun.vn

Nối giảm trái thang cáp

Nối giảm trái thang cáp

Cable ladder left reducer

Cable ladder left reducer
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PHỤ KIỆN THANG CÁP CABLE LADDER ACCESSORIES

Thesun.vn

Thesun.vn

Nối giảm phải thang cáp

Nối giảm phải thang cáp

Cable ladder right reducer

Cable ladder right reducer

Thesun.vn

Thesun.vn

Tê đứng thang cáp

Tê đứng thang cáp

Cable ladder vertical tee

Cable ladder vertical tee

Thesun.vn

Thesun.vn

22

Nối thẳng thang cáp

Nối thẳng thang cáp

Cable ladder straight connector

Cable ladder straight connector
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THANG CÁP HÀNG HẢI, DẦU KHÍ MARINE CABLE LADDER

Thesun.vn



Vật liệu materials: Thép tấm rolled steel sheet, thép tấm không rỉ stainless steel



Hoàn thiện finished: Mạ kẽm nhúng nóng hot-dip galvanized (HDG)



Chiều rộng phổ biến common width: 100 ÷ 800mm



Chiều cao phổ biến common height: 38mm



Chiều dài phổ biến common length: 3000mm



Độ dày phổ biến common thickness: 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm

No.

Tên sản phẩm items

01

Thang cáp hàng hải, dầu khí Marine cable ladder 38x100xT

02

Thang cáp hàng hải, dầu khí Marine cable ladder 38x150xT

03

Thang cáp hàng hải, dầu khí Marine cable ladder 38x200xT

04

Thang cáp hàng hải, dầu khí Marine cable ladder 38x250xT

05

Thang cáp hàng hải, dầu khí Marine cable ladder 38x300xT

06

Thang cáp hàng hải, dầu khí Marine cable ladder 38x400xT

07

Thang cáp hàng hải, dầu khí Marine cable ladder 38x500xT

08

Thang cáp hàng hải, dầu khí Marine cable ladder 38x600xT

09

Thang cáp hàng hải, dầu khí Marine cable ladder 38x800xT

T: độ dày thickness (mm)
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THANG CÁP HÀNG HẢI, DẦU KHÍ MARINE CABLE LADDER

Thesun.vn

Thesun.vn

Co ngang thang cáp hàng hải, dầu khí

Tê thang cáp hàng hải, dầu khí

Marine cable ladder elbow

Marine cable ladder tee

Thesun.vn
Thesun.vn

Co lên thang cáp hàng hải, dầu khí

Co xuống thang cáp hàng hải, dầu khí

Marine cable ladder vertical

Marine cable ladder vertical bend

Thesun.vn

Ngã tư thang cáp hàng hải, dầu khí
Marine cable ladder cross

24
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MÁNG CÁP DẠNG LƯỚI WIRE MESH CABLE TRAY

Thesun.vn



Máng cáp dạng lưới hay còn gọi là máng lưới có ưu điểm là nhẹ, dễ dàng và linh hoạt
trong việc lắp đặt. A wire mesh tray is lightweight, flexible and easy to install.



Được chế tạo từ sợi thép có cơ tính cao, hàn thành lưới sau đó uốn thành hình dạng
phù hợp. Thích hợp cho việc đỡ cáp với giá thành thấp. The wire wesh trays shall utilize high mechanical strength steel wire that is welded into grid system. This grid is
then formed into channels, which supports and carry cables.



Vật liệu materials: Thép tròn trơn mild steel round bars, thép tròn không rỉ stainless
steel round bars.



Hoàn thiện finished: Sơn tĩnh điện powder coating, mạ kẽm nhúng nóng hot-dip galvanized (HDG)



Đường kính dây thép diametter wire: 5.0mm



Chiều rộng phổ biến common width: 50mm, 100mm, 200mm, 300mm, 400mm,
500mm, 600mm

No.

Tên sản phẩm items

No.

Tên sản phẩm items

01

Máng lưới wire mesh tray 50x50x5

09

Máng lưới wire mesh tray 100x400x5

02

Máng lưới wire mesh tray 50x100x5

10

Máng lưới wire mesh tray 100x500x5

03

Máng lưới wire mesh tray 50x200x5

11

Máng lưới wire mesh tray 100x600x5

04

Máng lưới wire mesh tray 50x300x5

12

Máng lưới wire mesh tray 150x150x5

05

Máng lưới wire mesh tray 50x400x5

13

Máng lưới wire mesh tray 150x200x5

06

Máng lưới wire mesh tray 100x100x5

14

Máng lưới wire mesh tray 150x300x5

07

Máng lưới wire mesh tray 100x200x5

15

Máng lưới wire mesh tray 150x400x5

08

Máng lưới wire mesh tray 100x300x5

16

Máng lưới wire mesh tray 150x600x5

https://thesun.vn
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MÁNG CÁP DẠNG LƯỚI WIRE MESH CABLE TRAY

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H50xW50x5

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H50xW100x5

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H50xW200x5

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H50xW300x5

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H50xW400x5

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H50xW500x5

26
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MÁNG CÁP DẠNG LƯỚI WIRE MESH CABLE TRAY

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H75xW100x5

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H75xW200x5

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H75xW300x5

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H75xW400x5

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H75xW500x5
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MÁNG CÁP DẠNG LƯỚI WIRE MESH CABLE TRAY

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H100xW100x5

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H100xW200x5

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H100xW300x5

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H100xW400x5

Máng cáp dạng lưới
Wire mesh cable tray
H100xW500x5

28

https://thesun.vn

MÁNG CÁP DẠNG LƯỚI WIRE MESH CABLE TRAY

Kẹp nối máng lưới

Thanh nối thẳng máng lưới

Wire mesh cable tray clamp connector

Wire mesh cable tray straight connector

Thanh nối co máng lưới

Thanh nối co lên xuống máng lưới

Wire mesh cable tray bend connector

Mesh tray vertical adjustable connector

Giá đỡ treo trần máng lưới

Thanh đỡ máng lưới strut

Wire mesh tray ceiling mounted support

Wire mesh tray strut bar support

Thanh omega đỡ máng lưới

Bát treo máng lưới loại 2 bên

Wire mesh tray omega bar support

Wire mesh tray left & right hanger

https://thesun.vn
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MÁNG CÁP DẠNG LƯỚI WIRE MESH CABLE TRAY

30

Kẹp trung tâm máng lưới

Bát treo máng lưới

Wire mesh cable central clamp

Wire mesh cable tray hanger

Tay đỡ omega máng lưới

Tay đỡ máng lưới

Wire mesh cable arm omega type

Wire mesh cable tray arm

Bát đỡ gắn sàn máng lưới

Đế treo máng lưới

Wire mesh cable floor support

Wire mesh cable tray base support

https://thesun.vn

PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT INSTALLATION SUPPORTS

Bát treo ty

Bát kẹp nắp

Bát kẹp thang cáp

Ceiling support bracket

Cover clamp

Ladder clamp

Bát treo

Bát treo

Bát đỡ

Hanger bracket

Hanger bracket

Floor support

V đỡ

U đỡ

Giá đỡ

Angle support

U sharp support

Arm support

Giá đỡ

Ty treo

Bu long & đai ốc

Arm support

Thread rod

Bolt & nut
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TỦ ĐIỆN ELECTRICAL PANEL
 Vỏ tủ điện dùng để lắp đặt và bảo vệ các
thiết bị điện như ACB, CB, MCCB, ATS,
Capacitor, Relay ...

 Electrical enclosure is used for the installation

 Đặc tính:

 Specifications:

of electrical equipments.

 Vật liệu: tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng
kẽm, tôn đen mạ kẽm nhúng nóng hoặc
thép không rỉ (Inox)

 Materials: steel sheet with surface powder

 Chiều cao: 200—2500mm

 Height : 200—2500mm

 Chiều ngang: ≥200mm

 Width: ≥200mm

 Chiều sâu: ≥100mm

 Depth: ≥100mm

 Độ dày vật liệu: 1.0mm , 1.2mm, 1.5mm,
2.0mm, 2.5mm
 Màu sắc thông dụng: trắng, kem nhăn, xám,
cam hoặc màu của vật liệu. Các màu khác
theo yêu cầu của khách hàng.

 Thickness: 1.0mm , 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm,

32

coated, galvanized steel sheet, hot dip galvanized or stainless steel sheet.

2.5mm
 Common color: white, beige, grey, orange or
original material color. Other colors are available upon request.

https://thesun.vn

TỦ ĐIỆN ELECTRICAL PANEL

Vỏ tủ điện tiêu chuẩn

Vỏ tủ điện có mái che

Wall mounting electrical enclosure

Sloping roof electrical enclosure

Vỏ tủ điện có mái che và bát treo tường

Vỏ tủ điện có mái che dạng mái nhà

Sloping roof electrical enclosure with
mounting

Rainhood electrical enclosure
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TỦ ĐIỆN ELECTRICAL PANEL

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Cao H
(mm)

Ngang W
(mm)

Sâu D
(mm)

Độ dày T
(mm)

Tủ treo tường

TTC-XMC-2212

200

200

120

1.0 - 1.2

Tủ treo tường

TTC-XMC-3212

300

200

120

1.0 - 1.2

Tủ treo tường

TTC-XMC-3215

300

200

150

1.0 - 1.2

Tủ treo tường

TTC-XMC-3312

300

300

120

1.0 - 1.2

Tủ treo tường

TTC-XMC-3315

300

300

150

1.0 - 1.2

Tủ treo tường

TTC-XMC-3318

300

300

180

1.0 - 1.2

Tủ treo tường

TTC-XMC-4312

400

300

120

1.0 - 1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-4315

400

300

150

1.0 - 1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-4318

400

300

180

1.0 - 1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-4321

400

300

210

1.0 - 1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-5312

500

300

120

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-5315

500

300

150

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-5318

500

300

180

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-5321

500

300

210

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-5412

500

400

120

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-5415

500

400

150

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-5418

500

400

180

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-5421

500

400

210

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-6412

600

400

120

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-6415

600

400

150

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-6418

600

400

180

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-6421

600

400

210

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-6425

600

400

250

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-7515

700

500

150

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-7518

700

500

180

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-7521

700

500

210

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-7525

700

500

250

1.2 - 1.5

Tủ treo tường

TTC-XMC-8618

800

600

180

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ treo tường

TTC-XMC-8621

800

600

210

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ treo tường

TTC-XMC-8625

800

600

250

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ treo tường

TTC-XMC-8630

800

600

300

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ treo tường

TTC-XMC-10821

1000

800

210

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ treo tường

TTC-XMC-10825

1000

800

250

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ treo tường

TTC-XMC-10830

1000

800

300

1.2 - 1.5 - 2.0
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Vỏ tủ có chân
Floor standing electrical enclosure

Vỏ tủ ghép nối module
Modular electrical enclosure
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Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Cao H
(mm)

Ngang W
(mm)

Sâu D
(mm)

Độ dày T
(mm)

Tủ có chân

TCC-120-060-030

1200

800

300

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-120-060-035

1200

600

350

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-120-060-040

1200

600

400

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-120-060-045

1200

600

450

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-120-060-050

1200

600

500

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-120-060-060

1200

600

600

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-120-080-030

1200

800

300

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-120-080-035

1200

800

350

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-120-080-040

1200

800

400

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-120-080-045

1200

800

450

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-120-080-050

1200

800

500

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-120-080-060

1200

800

600

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-140-060-030

1400

600

300

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-140-060-035

1400

600

350

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-140-060-040

1400

600

400

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-140-060-050

1400

600

500

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-140-060-060

1400

600

600

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-140-060-080

1400

600

800

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-140-080-030

1400

800

300

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-140-080-035

1400

800

350

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-140-080-040

1400

800

400

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-140-080-050

1400

800

500

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-140-080-060

1400

800

600

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-140-080-080

1400

800

800

1.2 - 1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-160-080-040

1600

800

400

1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-160-080-050

1600

800

500

1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-160-080-060

1600

800

600

1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-160-080-080

1600

800

800

1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-180-080-040

1800

800

400

1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-180-080-050

1800

800

500

1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-180-080-060

1800

800

600

1.5 - 2.0

Tủ có chân

TCC-180-080-080

1800

800

800

1.5 - 2.0

36

https://thesun.vn

TỦ ĐIỆN ELECTRICAL PANEL
Tủ khung

TKM-160-060-040

1600

600

400

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-160-060-045

1600

600

450

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-160-060-050

1600

600

500

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-160-060-060

1600

600

600

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-160-080-040

1600

800

400

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-160-080-050

1600

800

500

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-160-080-060

1600

800

600

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-160-080-070

1600

800

700

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-160-080-080

1600

800

800

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-180-060-040

1800

600

400

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-180-060-050

1800

600

500

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-180-060-060

1800

600

600

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-180-060-070

1800

600

700

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-180-060-080

1800

600

800

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-180-080-040

1800

800

400

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-180-080-050

1800

800

500

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-180-080-060

1800

800

600

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-180-080-070

1800

800

700

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-180-080-080

1800

800

800

1.5 - 2.0

Tủ khung

TKM-200-080-050

2000

800

500

2.0

Tủ khung

TKM-200-080-060

2000

800

600

2.0

Tủ khung

TKM-200-080-070

2000

800

700

2.0

Tủ khung

TKM-200-080-080

2000

800

800

2.0

Tủ khung

TKM-200-080-100

2000

800

1000

2.0

Tủ khung

TKM-230-080-050

2300

800

500

2.0

Tủ khung

TKM-230-080-060

2300

800

600

2.0

Tủ khung

TKM-230-080-070

2300

800

700

2.0

Tủ khung

TKM-230-080-080

2300

800

800

2.0

Tủ khung

TKM-230-080-100

2300

800

1000

2.0
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Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Cao H
(mm)

Ngang W
(mm)

Sâu D
(mm)

Độ dày T
(mm)

Bàn điều khiển

BDK-100-060-040

1000

600

400

1.2 - 1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-100-060-045

1000

600

450

1.2 - 1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-100-060-050

1000

600

500

1.2 - 1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-120-060-040

1200

600

400

1.2 - 1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-120-060-050

1200

600

500

1.2 - 1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-120-080-040

1200

800

400

1.2 - 1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-120-080-050

1200

800

500

1.2 - 1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-120-100-040

1200

1000

1000

1.2 - 1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-120-100-050

1200

1000

500

1.2 - 1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-120-100-060

1200

1000

600

1.2 - 1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-120-120-050

1200

1200

500

1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-120-120-060

1200

1200

600

1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-120-160-050

1200

1600

500

1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-120-160-060

1200

1600

600

1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-120-180-050

1200

1800

500

1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-120-180-060

1200

1800

600

1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-160-120-050

1600

1200

500

1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-160-120-060

1600

1200

600

1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-160-160-050

1600

1600

500

1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-160-160-060

1600

1600

600

1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-160-200-050

1600

2000

500

1.5 - 2.0

Bàn điều khiển

BDK-160-200-060

1600

2000

600

1.5 - 2.0
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