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A. GIӞI THIӊU NHÀ SҦN XUҨT
1. GIӞI THIӊU NHÀ SҦN XUҨT
LPI - Lightning Protection International là doanh
nghiӋp Australia chuyên sҧn xuҩt và cung cҩp các vұt tѭ
thiӃt bӏ cho hӋ thӕng chӕng sét trӵc tiӃp, chӕng sét lan
truyӅn, hӋ thӕng tiӃp ÿҩt và cung cҩp các giҧi pháp cho
rҩt nhiӅu ngành công nghiӋp trên toàn thӃ giӟi.
Trong nhiӅu năm qua ÿӝi ngǊ nhân viên dày dһn kinh
nghiӋm cӫa LPI và các ÿӗng nghiӋp cӫa hӑ ÿã cùng nhau cӝng tác phөc
vө khách hàng trên toàn thӃ giӟi trong nhiӅu loҥi dӵ án mà chӕng sét là
mӝt trong nhӳng lƭnh vӵc tiêu biӇu nhҩt. Ĉӝi ngǊ nhân viên cӫa LPI giàu
kinh nghiӋm trong viӋc cung cҩp các giҧi pháp vӅ chӕng sét trӵc tiӃp,
chӕng sét lan truyӅn và hӋ thӕng nӕi ÿҩt. LPI có nhiӅu kinh nghiӋm trong
viӋc hҥn chӃ các rӫi ro, thiӃt kӃ hӋ thӕng, ÿào tҥo và cҩp chӭng chӍ, và lҳp
ÿһt hӋ thӕng trong các ngành công nghiӋp chӫ chӕt nhѭ:
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

ViӉn thông và truyӅn thông
Công nghiӋp hoá dҫu, khí ÿӕt và gas
Các toà nhà cao tҫng, khách sҥn và các kiӇu kiӃn trúc
Trung tâm thӇ thao, sân golf, ÿѭӡng ÿua và sân vұn ÿӝng
Hàng không dân dөng và quân sӵ
Các hҫm mӓ than, mӓ vàng, mӓ quһng, niken, ÿӗng, bôxit...
ThiӃt bӏ phөc vө công nghiӋp
Quӕc phòng: thông tin liên lҥc, giám sát an ninh, cҩt trӳ vǊ khí
Phân phӕi và phát ÿiӋn
HӋ thӕng giao thông, ÿѭӡng sҳt
Các ÿiӇm sinh thái, lăng tҭm

3. KHÁCH HÀNG CӪA LPI
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Australia
Bahrain
Bangladesh
Cambodia
China
Denmark
England
Finland
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Italia
Japan
Kuwait
Laos
Malaysia
Maldives
Mauritius
New Zealand
Philippines
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
UAE
USA
Vietnam
… và các QG khác

2. CÁC SҦN PHҬM CӪA LPI
Lightning Protection International cung cҩp mӝt loҥt các sҧn phҭm
và dӏch vө ÿa dҥng, ÿѭӧc coi nhѭ mӝt trong nhӳng giҧi pháp toàn diӋn ÿӕi
vӟi các vҩn ÿӅ vӅ sét. Nhӳng sҧn phҭm này bao gӗm thiӃt bӏ cho hӋ
thӕng chӕng sét trӵc tiӃp, chӕng sét lan truyӅn và hӋ thӕng nӕi ÿҩt.
Các sҧn phҭm cӫa LPI có thӇ chia làm 3 loҥi

x

Kim thu sét và các phө kiӋn

x

Các sҧn phҭm chӕng sét và lan truyӅn trên ÿѭӡng nguӗn, dӳ liӋu,
cho mҥng viӉn thông và cho ÿѭӡng dây tín hiӋu

x

Cӑc tiӃp ÿҩt và các phө kiӋn bao gӗm hoá chҩt làm giҧm ÿiӋn trӣ
ÿҩt, hàn hoá nhiӋt
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B. CHӔNG SÉT TRӴC TIӂP - KIM GUARDIAN
1. KIM THU SÉT GUARDIAN
1.1. Giӟi thiӋu
Kim thu sét Guardian CAT cӫa LPI là thiӃt bӏ chӫ ÿӝng phóng ÿiӋn sӟm có
kiӇm soát (Công nghӋ CONTROLLED ADVANCE TRIGERING). Chúng thu sét và
dүn xuӕng ÿҩt mӝt cách an toàn nhӡ hӋ thӕng dây thoát sét và hӋ thӕng tiӃp ÿҩt
chӕng sét có ÿiӋn trӣ thҩp. Kim thu sét GUARDIAN ÿѭӧc thiӃt kӃ ÿӇ tҥo ra mӝt
luӗng ÿiӋn tích (không khí ÿѭӧc ion hoá) vào ÿúng thӡi ÿiӇm nhӳng tia tiên ÿҥo
cӫa sét tiӃp cұn khu vӵc cҫn bҧo vӋ do ÿó ÿѭӧc thu dòng sét và tiêu tán năng
lѭӧng sét mӝt cách có kiӇm soát.
Kim thu sét Guarrdian chia làm 3 loҥi: CAT I-G; CAT II-G; CAT III-G(*)
1.2. Bҧng bán kính bҧo vӋ cӫa Guardian
ChiӅu cao công trình +
ChiӅu cao cӝt (5m tiêu
chuҭn)

Cҩp 1 –
Cҩp cao nhҩt

Cҩp 2 –
Cáp bҧo vӋ cao

Cҩp 3 –
Tiêu chuҭn

CAT I

CAT II

CAT III

CAT I

CAT II

CAT III

CAT I

CAT II

CAT III

10

38

44

54

52

60

72

69

80

88

20

46

54

66

63

73

89

74

99

109

30

52

62

75

73

84

118

77

113

120

50

75

92

102

124

128

134

80

75

92

115

124

128

134

100

75

92

115

124

128

134

120

75

92

115

124

128

134

150

75

92

115

124

128

134

1.3. Tҥi sao nên sӱ dөng kim Guardian
1. Ĉѭӧc thiӃt kӃ trên cӣ sӣ nhӳng nghiên cӭu công nghӋ mӟi nhҩt (Latest Technology) tuân theo
tiêu chuҭn: NZS/AS 1768-1991.
2. Ĉӕi vӟi hҫu hӃt các ӭng dөng thì hӋ thӕng chӕng sét Guardian gӗm có mӝt kim thu sét ÿѫn CAT
có khҧ năng bҧo vӋ diӋn tích rӝng, dây cáp thoát sét chӕng nhiӉu HVSC ÿӕi vӟi nhӳng công trình
nhҥy cҧm hoһc nhӳng công trình chuҭn mӵc và mӝt hӋ thӕng tiӃp ÿҩt có kháng trӣ thҩp.
3. HӋ thӕng kim thu sét cӫa LPI ÿѭӧc lҳp ÿһt phù hӧp vӟi các tiêu chuҭn vӅ chӕng sét.
4. HӋ thӕng kim Guardian cӫa LPI dӉ lҳp ÿһt và không cҫn bҧo trì.
5. HӋ thӕng kim Guardian là mӝt giҧi pháp rҩt tinh tӃ trong viӋc lҳp ÿһt hӋ thӕng chӕng sét nhѭng ÿӝ
an toàn lҥi cao.
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B. CHӔNG SÉT TRӴC TIӂP - KIM STORMASTER
2. KIM THU SÉT PHÓNG ĈIӊN SӞM STORMASTER
2.1 Giӟi thiӋu
Kim thu sét Stormaster ESE cӫa LPI là mӝt hӋ thӕng chӕng sét trӵc tiӃp an
toàn và hiӋu quҧ cho các thiӃt bӏ cӫa bҥn. Kim thu sét Stormaster ESE cӫa LPI thu
năng lѭӧng sét tҥi mӝt ÿiӇm thích hӧp. Sét ÿѭӧc truyӅn xuӕng ÿҩt qua cáp thoát
sét. Khi sét ÿѭӧc truyӅn xuӕng ÿҩt, năng lѭӧng sét ÿѭӧc giҧi phóng mӝt cách an
toàn mà không gây nguy hiӇm cho con ngѭӡi và thiӃt bӏ.
2.2. Phân loҥi


Stormaster-ESE-15

&

Stormaster-ESE-15-GI



Stormaster-ESE-30

&

Stormaster-ESE-30-GI



Stormaster-ESE-50

&

Stormaster-ESE-50-GI



Stormaster-ESE-60

&

Stormaster-ESE-60-GI

( )

* GI Model – For direct mounting to 2 inch GI Pipe

2.3 Công thӭc tính bán kính bҧo vӋ kim Stormaster
Bán kính bҧo vӋ (Rp) cӫa kim thu sét phóng ÿiӋn
sӟm Stormaster ÿѭӧc tính theo công thӭc áp dөng tiêu
chuҭn cӫa Pháp NF C17-102 (tháng 07/1995).



Nh·ng thͩng sͩ quan trͥng ̻nh h́ͷng ÿ͗n Rp

DT xuҩt hiӋn trong quá trình kiӇm tra
Stormaster – ESE- 50=DT (ȝs) 50
Stormaster – ESE- 60=DT (ȝs) 60
h = ÿӝ cao (m) kim thu sét Stormaster trên phҥm vi
bҧo vӋ
D (m) phө thuӝc vào mӭc ÿӝ chӑn bҧo vӋ, mӭc ÿӝ
bҧo vӋ ÿѭӧc tính theo phҫn B trong tiêu chuҭn NF
C17-102.
D= 20m cho mӭc bҧo vӋ 1 (cҩp bҧo vӋ cao nhҩt)
D= 45m cho mӭc bҧo vӋ 2 (cҩp bҧo vӋ cao)
D= 60m cho mӭc bҧo vӋ 3 (cҩp bҧo vӋ tiêu chuҭn)
2.4. Ѭu ÿiӇm cӫa kim STORMASTER


DӉ dàng lҳp ÿһt và không yêu cҫu công tác bҧo dѭӥng ÿһc biӋt



HӋ thӕng sӱ dөng kim thu sét STORMASTER cӫa LPI là giҧi pháp hiӋu quҧ.



Kim thu sét Stormaster ÿã ÿѭӧc thӱ nghiӋm ÿҫy ÿӫ và ÿҥt tiêu chuҭn NF C 17-102 (French National Standard) cӫa Pháp
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B. CHӔNG SÉT TRӴC TIӂP - KIM STORMASTER
2.5. Bҧng bán kính bҧo vӋ cӫa STORMASTER
BÁN KÍNH BҦO Vӊ (M) – (RP)
H = ÿӝ cao cӫa kim Stormaster trên
2
4
5
6
vùng ÿѭӧc bҧo vӋ (m)

10

15

20

45

60

Cҩp 1 – Cҩp cao nhҩt
Stormaster 15

13

25

32

32

33

34

35

35

35

Stormaster 30

19

28

48

48

49

50

50

50

50

Stormaster 50

28

55

68

69

69

70

70

Stormaster 60

32

64

79

79

79

80

80

Stormaster 15

18

36

45

46

49

52

55

60

60

Stormaster 30

25

50

63

64

66

68

71

75

75

Stormaster 50

35

69

86

87

88

90

92

95

Stormaster 60

40

78

97

97

99

101

102

105

Stormaster 15

20

41

51

52

56

60

63

73

75

Stormaster 30

28

57

71

72

75

77

81

89

90

Stormaster 50

38

76

95

96

98

100

102

110

110

Stormaster 60

44

87

107

107

109

111

113

120

120

Cҩp 2 – Cҩp bҧo vӋ cao

Cҩp 3 – Cҩp tiêu chuҭn

3. STORMASTER & GUARDIAN
STORMASTER

GUARDIAN

x

Kim thu sét phóng ÿiӋn sӟm

x Kim thu sét phóng ÿiӋn sӟm

x

Theo tiêu chuҭn cӫa Úc: NZS/AS 1768-1991,
công nghӋ mӟi nhҩt

x Theo tiêu chuҭn cӫa Pháp NF C 17-102

x

Bán kính bҧo vӋ lӟn nhҩt: Rmax=134m
(tính theo cҩp ÿӝ bҧo vӋ tiêu chuҭn)

x Bán kính bҧo vӋ lӟn nhҩt Rmax=102m

x

Bán kính bҧo vӋ cӫa kim phө thuӝc vào chiӅu
cao tӯ mǊi kim ÿӃn chân công trình cҫn bҧo vӋ.
Nhӡ vұy, kim Guardian có thӇ tұn dөng chiӅu
cao công trình

x Bán kính bҧo vӋ cӫa kim phө thuӝc chiӅu cao

x

Bán kính bҧo vӋ ÿã ÿѭӧc tính trѭӟc bӣi phҫn
mӅm tính toán cӫa LPI

x Các tính bán kính bҧo vӋ dӵa theo công thӭc

(tính theo cҩp ÿӝ bҧo vӋ tiêu chuҭn)

tӯ mǊi kim ÿӃn công trình cҫn bҧo vӋ

sҹn có
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B. CHӔNG SÉT TRӴC TIӂP - PHӨ KIӊN
4.1. CӜT ĈӤ
Vӟi kim thu sét Guardian và Stormaster tiêu chuҭn, chúng ÿѭӧc
sӱ dөng gҳn trên cӝt thӫy tinh cách ÿiӋn FRP (Fiber Reinforced Polyester) giúp tách biӋt hӋ thӕng chӕng sét khӓi kӃt cҩu cӫa tòa nhà. Vӟi
kim thu sét có thêm mã GI, kim ÿѭӧc gҳn trӵc tiӃp vӟi cӝt ÿӥ bҵng
thép tráng kӁm và sӱ dөng cӝt ÿӥ nhѭ mӝt phҫn cӫa cáp thoát sét.
4.2. CÁP THOÁT SÉT HVSC (High Voltage Shielded Cable)
Cáp thoát sét HVSC là loҥi cáp ÿӗng tâm có trӣ kháng thҩp, ÿһc biӋt có hiӋu quҧ cao khi ÿѭӧc sӱ
dөng ӣ nhӳng công trình có mұt ÿӝ ngѭӡi cao hoһc nhӳng nѫi có các thiӃt bӏ ÿiӋn tӱ nhҥy cҧm, có chҩt
lӓng dӉ bay hѫi và mӝt sӕ ӭng dөng khác. Sӱ dөng cáp thoát sét HVSC ÿem lҥi nhӳng lӧi ích:

x Giҧm thiӇu rӫi ro do sét ÿánh tҥt ngang
x Linh hoҥt trong viӋc bӕ trí ÿѭӡng ÿi cӫa cáp thoát sét
x Mӝt dây tiӃp ÿҩt ÿѫn lҿ
x Không cҫn liên kӃt vӟi kӃt cҩu
x Hҫu hӃt năng lѭӧng ÿѭӧc giӳ lҥi DӉ dàng nӕi dài
x Giҧm hiӋn tѭӧng cҧm ӭng ÿӕi vӟi các thiӃt bӏ ÿiӋn tӱ nhҥy cҧm bên cҥnh
x Giҧm 25-30 lҫn sӵ gia tăng ÿiӋn áp khi dүn sét xuӕng ÿҩt so vӟi các dây
dүn khác nhѭ băng ÿӗng hoһc cáp ÿӗng bình thѭӡng.
Thông sͩ kΏ thuͅt cáp thoát sét HVSC và Cáp ÿͫng tiêu ch́n M70
Thông sӕ kӻ thuұt

x
x
x
x
x
x

TiӃt diӋn chéo
Sӕ lѭӧng/ Ĉѭӡng kính mӛi sӧi
ĈiӋn trӣ mӝt chiӅu cӫa dây dүn
ĈiӋn trӣ mӝt chiӅu cӫa lӟp bӑc dây dүn
ĈiӋn trӣ cách ÿiӋn
Dòng ngҳn mҥch có thӇ chӏu ÿѭӧc/1s

Cáp HVSC
50 mm2
34/1.38 mm
0.387 :/km
0.448 :/km
1890 M: –km
7.15 kA

Cáp ÿӗng M70
50 mm2
34/1.38 mm
n/a
n/a
n/a
n/a

4.3. BӜ ĈӂM SÉT LSR (Lightning strike recorder)
LPI ÿã phát triӇn thiӃt bӏ ÿӃm sét. ThiӃt bӏ này ÿѭӧc thiӃt kӃ ÿӇ dӉ dàng treo vào cáp
thoát sét và ÿӃm sӕ lҩn sét ÿánh mà hӋ thӕng Guardian chӫ ÿӝng thu ÿѭӧc. LSR có ÿӝ
nhҥy dòng ÿiӋn tӯ 1500A tӟi tӕi ÿa là 220kA, xung ÿiӋn 8/20ȝs và hoҥt ÿӝng bҵng cách
ÿӃm dòng ÿiӋn nhӡ vòng cҧm ӭng. ThiӃt bӏ ÿӃm sét này hiӇn thӏ 6 sӕ và ÿѭӧc bҧo vӋ
bҵng lӟp policacbonat ÿҥt cҩp ÿӝ IP67. Bҧn thân LSR hoҥt ÿӝng không cҫn sӱ dөng pin
hay mӝt loҥi nguӗn ÿiӋn bên ngoài nào khác.
4.4. THIӂT Bӎ CҦNH BÁO SÉT
HӋ thӕng cҧnh báo sét cӫa LPI ÿѭӧc thiӃt kӃ ÿӇ cҧnh báo sӟm vùng có bão. HӋ thӕng
cҧnh báo sét cӫa LPI ÿә chuông khi có sét ÿánh và tҩt cҧ nhân viên có thӇ chӫ ÿӝng
phòng vӋ tránh nhӳng nguy hiӇm do sét ÿánh.
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C - Hӊ THӔNG TIӂP ĈӎA
1. CӐC ĈӖNG BĂNG ĈӖNG TIӂP ĈӎA
LPI cung cҩp các sҧn phҭm tiӃp ÿӏa và các phө kiӋn cho giҧi pháp chӕng sét toàn
diӋn trӑn gói. Bӝ sҧn phҭm LPI bao gӗm cӑc tiӃp ÿӏa bҵng thép bӑc ÿӗng, kҽp, băng
ÿӗng.
2. BӜ HÀN HÓA NHIӊT EXOWELD
Sӱ dөng phѭѫng pháp hàn hóa nhiӋt EXOWELD là cách an toàn và hiӋu quҧ ÿӇ tҥo ra sӵ liên kӃt
bӅn vӳng giӳa các ÿҫu nӕi dây dүn.
Ɣ Liên kӃt vƭnh cӱu và không có ÿiӇm nӕi
O

Ɣ Liên kӃt ӣ nhiӋt ÿӝ hѫn 2000 C
Ɣ Có thӇ liên kӃt vӟi bҩt kǤ kiӇu nӕi nào (KiӇu chӳ T, chӳ U, song song...)
Ɣ Không có hiӋn tѭӧng ăn mòn và có thӇ liên kӃt các vұt liӋu khác nhau
Ɣ DӉ dàng, nhanh chóng, an toàn khi sӱ dөng
Ɣ TiӃt kiӋm chi phí

3. HÓA CHҨT LÀM GIҦM ĈIӊN TRӢ ĈҨT

x LPI cung cҩp hoá chҩt chuyên dөng có tác dөng giҧm ÿiӋn trӣ cӫa ÿҩt và hӋ
thӕng ÿҩt.

x GRIP (Ground Resistance Improvement Powder) ÿѭӧc cung cҩp dѭӟi dҥng gói
10kg và 40kg, có hiӋu quҧ ÿһc biӋt tҥi nhӳng nѫi ÿҩt xҩu nhѭ ÿҩt cát và ÿҩt ÿá.

x RESLO cӫa LPI là hӧp chҩt ÿѭӧc ÿóng trong gói 10kg, phù hӧp nhӳng nѫi có
ÿiӋn trӣ suҩt cӫa ÿҩt cao.
4. THIӂT Bӎ ĈҶNG THӂ ĈҨT
Van cân bҵng ÿҷng thӃ TEC cӫa LPI tҥo ÿҷng thӃ các hӋ thӕng nӕi ÿҩt trong
trѭӡng hӧp sét lan truyӅn bҵng mӝt mҥch kín, trong khi ÿó vүn duy trì “mҥch mӣ”
hoҥt ÿӝng bình thѭӡng.
TEC nên sӱ dөng ӣ nhӳng nѫi có hӋ thӕng tiӃp ÿӏa riêng biӋt.
5. HӜP KIӆM TRA TIӂP ĈӎA
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1. GIӞI THIӊU CHUNG
1.1. ThiӃt bӏ cҳt sét trên thanh ray
Ɣ

Thích hӧp cho các thiӃt bӏ nhѭ máy ÿiӅu hoà không khí, máy bѫm, và các loҥi ÿӝng cѫ

Ɣ

Bҧo vӋ ÿҫu vào cӫa thiӃt bӏ

Ɣ

ChӍ phân tán năng lѭӧng, thiӃt bӏ kҽp ÿiӋn áp ÿѭӧc lҳp giӳa pha và trung tính hoһc ÿҩt trên bҧng
ÿiӅu khiӇn chính
1.2. Ѭu ÿiӇm thiӃt bӏ chӕng sét lan truyӅn cӫa LPI
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

ĈiӋn áp thông qua thҩp
Bѭӟc sóng thҩp
Cҳt và lӑc sét
ĈiӅu kiӋn nguӗn ÿiӋn kém
Dӵa vào dòng tҧi
Cҫn thiӃt ÿӕi vӟi thiӃt bӏ ÿiӋn tӱ nhҥy cҧm
Bҧo vӋ tӕt
Khҧ năng bҧo vӋ thông thѭӡng, chuyên biӋt

2. CHӔNG SÉT LAN TRUYӄN THEO ĈѬӠNG NGUӖN
2.1. ThiӃt bӏ cҳt sét trên thanh ray
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Có khҧ năng triӋt xung lһp và có màn hình hiӇn thӏ chӭc năng
Khҧ năng chӏu quá áp cao
Bҧo vӋ loҥi B ÿӃn D theo tiêu chuҭn E DIN VDE 0675, IEC 61643-1 và các tiêu chuҭn quӕc tӃ
khác
ThiӃt bӏ tiêu chuҭn 35mm thuұn tiӋn cho lҳp ÿһt
Mã SP
PowerPro-BCD-Tr/25kA
PowerPro-B-Tr
IsoPro230/400Tr-60kA
EnerPro280Tr
EnerPro281Tr-S

Mô tҧ
Lҳp trên thanh ray, SPD, 1 pha, 230/400V, 25kA
Cat B, C & D)
Lҳp trên thanh ray, SPD, 1 pha, 230/400V, 50kA
Cat B)
Lҳp trên thanh ray, SPD, 1 pha, 230/400V, 60kA
Cat B)
Lҳp trên thanh ray, SPD, 1 pha, 2 cӵc, 230/480V,
vӋ Cat C)

10/350ȝs (Bҧo vӋ
10/350ȝs (Bҧo vӋ
10/350ȝs (Bҧo vӋ
15kA 8/20ȝs (Bҧo

Lҳp trên thanh ray, SPD, 1 pha, 275V, 15kA 8/20ȝs (Bҧo vӋ Cat C)

2.2. ThiӃt bӏ triӋt xung bҵng công nghӋ phóng ÿiӋn kín
Ɣ
Ɣ

Phù hӧp ÿӇ bҧo vӋ ÿҫu vào cӫa thiӃt bӏ
Ĉѭӧc lҳp ÿһt trong vùng bҧo vӋ LPZ a/b-1 theo tiêu chuҭn IEC 1312-1
Mã SP
SG45
SG55
SGT50-50
SGT50-3
NE-100

Miêu tҧ
Lҳp trên thanh ray, có khoҧng phóng ÿiӋn, bҧo vӋ L/N, L/PE, 230/275V, 45kA
10/350ȝs
Lҳp trên thanh ray, có khoҧng phóng ÿiӋn, bҧo vӋ L/N, L/PE, 230/275V, 55kA
10/350ȝs
Lҳp trên thanh ray, có khoҧng phóng ÿiӋn, bҧo vӋ Ph-N, Ph-E, Ph-NE, 230/255V,
50kA 10/350ȝs, khҧ năng triӋt dòng kӃ tiӃp có hiӋu ÿiӋn thӃ 50kA
Lҳp trên thanh ray, có khoҧng phóng ÿiӋn, bҧo vӋ Ph-N, Ph-E, Ph-NE, 230/255V,
50kA 10/350ȝs, khҧ năng triӋt dòng kӃ tiӃp có hiӋu ÿiӋn thӃ 3,5kA
Lҳp trên thanh ray, có khoҧng phóng ÿiӋn, bҧo vӋ N/E, 230/275V, 120kA 10/350ȝs
( tiêu chuҭn EN 61643-11 Lӟp B+C)
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2.3. Nhóm sҧn phҭm cҳt sét bҵng công nghӋ SD
Ɣ

Ĉáp ӭng các tiêu chuҭn E DIN VDE 0675-6, IEC 61643-1, UL 1449

Ɣ

Khҧ năng triӋt ÿѭӧc nhiӅu xung sét lһp

Ɣ

Ĉѭӧc thiӃt kӃ cho hӋ thӕng phân phӕi ÿiӋn (TT, TN-C, TN-S, TN-C-S & IT)

Ɣ

Có chuông cҧnh báo tӯ xa

Mã Sҧn phҭm

Miêu tҧ

SD115-S

Lҳp trên thanh ray, SPD, Loҥi tiêu chuҭn, 1 Pha, 220-275V, 15kA 8/20ȝs,
40kA mӝt pha

SD125-S

Lҳp trên thanh ray, SPD, Loҥi tiêu chuҭn, 1 Pha, 220-275V, 25kA 8/20ȝs,
40kA mӝt pha

SD150-S

Lҳp trên thanh ray, SPD, Loҥi tiêu chuҭn, 1 Pha, 220-275V, 50kA 8/20ȝs,
80kA mӝt pha

SD1100-S

Lҳp trên thanh ray, SPD, Loҥi tiêu chuҭn, 1 Pha, 220-275V, 100kA 8/20ȝs,
160kA mӝt pha

SD125

Lҳp trên thanh ray, SPD, SSD, 1Pha, 220-480V, 25kA 8/20ȝs, 40kA mӝt pha

SD150

Lҳp trên thanh ray, SPD, SSD, 1Pha, 220-480V, 50kA 8/20ȝs, 80kA mӝt pha

SD1100

Lҳp trên thanh ray, SPD, SSD, 1Pha, 220-480V, 100kA 8/20ȝs, 160kA mӝt
pha

SD425

Lҳp trên thanh ray, SPD, SSD, 3Pha, 4cӵc, 220-480V, 100kA 8/20ȝs, 160kA
mӝt pha

SD-VF-AR
SD-COUNTER

Rѫle báo ÿӝng không có ÿiӋn áp- chҥy bҵng opto-coupler. Phҧi có nguӗn
cung cҩp dòng mӝt chiӅu 12V ÿӝc lұp
ThiӃt bӏ ÿӃm xung sét cho kiӇu lҳp trên thanh ray

2.4. ThiӃt bӏ cҳt sét ÿҫu vào có hӝp bҧo vӋ
Mã SP

Miêu tҧ

1PPM50kA-NE

ThiӃt bӏ cҳt sét 1 pha, shunt, 50kA 8/20ȝs, 100kA 10/350ȝs N-E &
có màn hình hiӇn thӏ

1PPM100kA-NE

ThiӃt bӏ cҳt sét 1 pha, shunt, 100kA 8/20ȝs, 100kA 10/350ȝs N-E &
có màn hình hiӇn thӏ

3PPM50kA-NE

ThiӃt bӏ cҳt sét 3 pha, shunt, 50kA 8/20ȝs, 100kA 10/350ȝs N-E &
có màn hình hiӇn thӏ

3PPM100kA-NE

ThiӃt bӏ cҳt sét 3 pha, shunt, 100kA 8/20ȝs, 100kA 10/350ȝs N-E &
có màn hình hiӇn thӏ

2.5. ThiӃt bӏ lӑc sét cho dòng ÿiӋn 1 pha có dòng tҧi thҩp

Mã SP

Miêu tҧ

IP5Hxxx

5A, Lӑc 1 pha, Lҳp trên thanh ray, Bҧo vӋ Ph-N-E, 30V 2kA 8/20ȝs,
150V 8kA 8/20ȝs, 275V 8kA 8/20ȝs

IP10H1
IP20H1

10A, Lӑc 1pha, mҥch ÿiӋn tӱ, 240V AC, 10kA 8/20ȝs, Bҧo vӋ Ph-N-E
20A, Lӑc 1pha, mҥch ÿiӋn tӱ, 240V AC, 10kA 8/20ȝs, Bҧo vӋ Ph-N-E
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2.6. ThiӃt bӏ lӑc sét SF loҥi lӟn
Ɣ

Bҧo vӋ 3 bѭӟc cung cҩp giҧi pháp bҧo vӋ tӕi ѭu cho thiӃt bӏ
ÿiӋn tӱ nhҥy cҧm

Ɣ

Có khҧ năng chӕng ÿѭӧc nhiӅu xung sét lһp

Ɣ

Có khҧ năng chӏu ÿѭӧc quá áp và các biӃn ÿӝng cao

Ɣ

Ĉҧm bҧo cҳt sét lan truyӅn ngay cҧ vӟi xung sét cѭӡng ÿӝ lӟn

Ɣ

Khҧ năng cҳt sét mӛi pha cao

Ɣ

Khҧ năng bҧo vӋ giӳa trung tính - ÿҩt cao

Ɣ

ĈiӋn áp chҥy qua và biӃn thiên ÿiӋn áp thҩp
Mã Sҧn phҭm

Miêu tҧ

SF1150kA-32A-NE

ThiӃt bӏ lӑc sét SF, 1pha, 32A, 220-480V, 100kA+ 50kA 8/20ȝs, bҧo vӋ NE 100kA 10/350ȝs

SF1150kA-63A-NE
SF3150kA-32A-NE
SF3150kA-63A-NE
SF3150kA-125A-NE
SF3150kA-200A-NE

ThiӃt bӏ lӑc sét SF, 1pha, 63A, 220-480V, 100kA+ 50kA 8/20ȝs, bҧo vӋ NE 100kA 10/350ȝs
ThiӃt bӏ lӑc sét SF, 3pha, 32A, 220-480V, 100kA+ 50kA 8/20ȝs mӛi pha,
bҧo vӋ N-E 100kA 10/350ȝs
ThiӃt bӏ lӑc sét SF, 3pha, 63A, 220-480V, 100kA+ 50kA 8/20ȝs mӛi pha,
bҧo vӋ N-E 100kA 10/350ȝs
ThiӃt bӏ lӑc sét SF, 3pha, 125A, 220-480V, 100kA+ 50kA 8/20ȝs mӛi pha,
bҧo vӋ N-E 100kA 10/350ȝs
ThiӃt bӏ lӑc sét SF, 3pha, 200A, 220-480V, 100kA+ 50kA 8/20ȝs mӛi pha,
bҧo vӋ N-E 100kA 10/350ȝs, dӵa trên công nghӋ phóng ÿiӋn kín
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3. CHӔNG SÉT LAN TRUYӄN THEO ĈѬӠNG TÍN HIӊU
3.1. Chӕng sét trên ÿѭӡng ÿiӋn thoҥi và dӳ liӋu có thӇ lҳp trên thanh ray
Ɣ

Nhóm sҧn phҭm D2 – DIN mount thích hӧp vӟi chӕng sét trên
ÿѭӡng tín hiӋu và ÿѭӡng dӳ liӋu cho máy tính, các thiӃt bӏ dӳ liӋu,
thông tin liên lҥc, ÿài phát thanh

Ɣ

Nhóm sҧn phҭm D2 sӱ dөng trӵc tiӃp vӟi tiêu chuҭn cӫa EIA RS232,RS-422, RS-423, RS-485 , vӟi mҥch 20mA và 50mA

Ɣ

ThiӃt bӏ chӕng sét trên ÿѭӡng ÿiӋn thoҥi D3 TA-DIN phù hӧp vӟi
mҥch ISDN, ADSL và PCM

Ɣ

ThiӃt bӏ chӕng sét trên ÿѭӡng ÿiӋn thoҥi D3 T-DIN phù hӧp vӟi
ÿѭӡng analogue
Mã sҧn phҭm

Mô tҧ

D220-10

ThiӃt bӏ bҧo vӋ tín hiӋu & dӳ liӋu, L-L 8V, L-G 8V, 20kA 8/20ȝs, 4:, 10MHz

D220-15

ThiӃt bӏ bҧo vӋ tín hiӋu & dӳ liӋu, L-L 15V, L-G 15V, 20kA 8/20ȝs, 4:, 10MHz

D220-25

ThiӃt bӏ bҧo vӋ tín hiӋu & dӳ liӋu, L-L 25V, L-G 25V, 20kA 8/20ȝs, 4:, 10MHz

D220-60

ThiӃt bӏ bҧo vӋ tín hiӋu & dӳ liӋu, L-L 58V, L-G 58V, 20kA 8/20ȝs, 16:, 10MHz

D220-75

ThiӃt bӏ bҧo vӋ tín hiӋu & dӳ liӋu, L-L 75V, L-G 75V, 20kA 8/20ȝs, 16 :, 10MHz
ThiӃt bӏ bҧo vӋ ÿѭӡng ÿiӋn thoҥi, mҥch ISDN/ ADSL/ PCM, dòng tҧi 140mA, 20kA 8/20ȝs, mӝt
ÿôi dây

D3TA
D3T

ThiӃt bӏ bҧo vӋ ÿѭӡng ÿiӋn thoҥi, mҥch Analog, dòng tҧi 120mA, 20kA 8/20ȝs, mӝt ÿôi dây

3.2. Chӕng sét trên ÿѭӡng ÿiӋn thoҥi và ÿѭӡng dӳ liӋu
Ɣ

Chӕng sét trên ÿѭӡng ÿiӋn thoҥi và ÿѭӡng dӳ liӋu

Ɣ

Bҧo vӋ ÿiӋn áp cao thӃ / nhiӅu cҩp ÿӝ bҧo vӋ

Ɣ

Cҳm trӵc tiӃp vào phiӃn Krone

Ɣ

Bҧo vӋ 10 ÿôi dây và 01 ÿôi dây

Mã sҧn phҭm

Mô tҧ

TLP ISO-K10
TLP ISO-K01
TLP-AVD2-K-TEN

10 ÿôi dây/1 thiӃt bӏ, chӕng sét trên ÿѭӡng ÿiӋn thoҥi, nhóm ISO, 350mA, a+b+e
20kA 8/20ȝs, tӕc dӝ cao 10 ÿôi dây/1 thiӃt bӏ, gҳn trӵc tiӃp vào phiӃn Krone
01 ÿôi dây/1 thiӃt bӏ, chӕng sét trên ÿѭӡng ÿiӋn thoҥi, ISO, 350mA, a+b+e 20kA
8/20ȝs, a-b 10kA 8/20ȝs, tӕc dӝ cao 01 ÿôi dây/1 thiӃt bӏ, gҳn trӵc tiӃp vào phiӃn
Krone
10 ÿôi dây/1 thiӃt bӏ, chӕng sét trên ÿѭӡng dӳ liӋu, ÿiӋn áp hoҥt ÿӝng 62V mӛi
dòng, a+b+e 20kA 8/20ȝs, a-b 10kA 8/20ȝs, tӕc ÿӝ cao 10 ÿôi dây/1 thiӃt bӏ, gҳn
trӵc tiӃp vào phiӃn Krone

3.3. ThiӃt bӏ bҧo vӋ mҥng LAN
Ɣ

KiӇu phích cҳm ÿѫn giҧn dӉ hoҥt ÿӝng

Ɣ

Dùng trong ӭng dөng CAAAT 5 / 100 Mbits

Ɣ

ThiӃt kӃ nhӓ bé chҳc chҳn

Ɣ

Mã sҧn phҭm: Lan RJ45
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3.4. Chӕng sét lan truyӅn theo ÿѭӡng fiÿѫ, ÿѭӡng dӳ liӋu tӕc ÿӝ cao, cáp ÿӗng trөc…
Ɣ

Chӕng xung sét cho máy tính, kim thu sét và máy in

Ɣ

Có cҩu trúc khuôn

Ɣ

ĈiӋn áp kҽp thҩp

Ɣ

Ĉáp ӭng các tiêu chuҭn RS-232 Male / Female 9 & 25 pin

Mã sҧn phҭm

Mô tҧ

RF-NMF-90

Chӕng sét lan truyӅn theo ÿѭӡng feeder, 20kA, 72V-108V, N loҥi M ÿӃn F

RF-BNC-90

Chӕng sét lan truyӅn theo ÿѭӡng feeder, 20kA, 72V-108V, BNC loҥi M ÿӃn F

RF-NB-90

Chӕng sét lan truyӅn theo ÿѭӡng feeder, 20kA, 72V-108V, N loҥi F ÿӃn F

RF-NMF-350

Chӕng sét lan truyӅn theo ÿѭӡng feeder, 20kA, 280V-420V, N loҥi M ÿӃn F

RF-BNC-350

Chӕng sét lan truyӅn theo ÿѭӡng feeder, 20kA,280V-420V, N loҥi M ÿӃn F

RF-NB-350

Chӕng sét lan truyӅn theo ÿѭӡng feeder, 20kA, 280V-420V, N loҥi F ÿӃn F

RF-NMF-600

Chӕng sét lan truyӅn theo ÿѭӡng feeder, 20kA, 480V-720V, N loҥi M ÿӃn F

RF-BNC-600

Chӕng sét lan truyӅn theo ÿѭӡng feeder, 20kA, 480V-720V, N loҥi M ÿӃn F

RF-NB-600

Chӕng sét lan truyӅn theo ÿѭӡng feeder, 20kA, 480V-720V, N loҥi F ÿӃn F

CF-90
C75-BNC90
GSM 7/16F7/16F
GSM 7/16M7/16F

Chӕng sét lan truyӅn theo ÿѭӡng feeder, ÿѭӡng truyӅn dӳ liӋu tӕc ÿӝ cao,
cáp ÿӗng trөc, 90V,20kA, 75 Ohms
Chӕng sét lan truyӅn theo ÿѭӡng cáp ÿӗng trөc CCTV, 20kA, 90V, 75 Ohms,
loҥi BNC
ThiӃt bӏ chӕng sét lan truyӅn GSM, 20kA, 50V, 50 Ohms, tҫn sӕ 890-960
MHz, female to female
ThiӃt bӏ chӕng sét lan truyӅn GSM, 20kA, 50V, 50 Ohms, tҫn sӕ 890-960
MHz, male to female

3.5. ThiӃt bӏ bҧo vӋ dӳ liӋu và máy tính
Ɣ

Chӕng sét trên ÿѭӡng ÿiӋn thoҥi và ÿѭӡng dӳ liӋu

Ɣ

Bҧo vӋ ÿiӋn áp cao thӃ / nhiӅu cҩp ÿӝ bҧo vӋ

Ɣ

Cҳm trӵc tiӃp vào phiӃn Krone

Ɣ

Bҧo vӋ 10 ÿôi dây và 01 ÿôi dây
Mã SP

RS232 9-9 Pin

Mô tҧ
RS232 9-9 Pin (bҧo vӋ 9 pin), 50A 10/1000 wave shape

RS232 25-9 Pin

RS232 25-9 Pin (bҧo vӋ 9 pin), 50A 10/1000 wave shape

RS232 25-25 Pin

RS232 25-25 Pin (bҧo vӋ 25 pin), 50A 10/1000 wave shape

RS 422 25-25 Pin

RS 422 925-25 Pin (bҧo vӋ 25 pin), 50A 10/1000 wave shape

3.6. ThiӃt bӏ bҧo vӋ Load Cell
Ɣ

Ĉѭӧc thiӃt kӃ ÿӇ bҧo vӋ các thiӃt bӏ ÿo nhҥy cҧm

Ɣ

Tránh hiӋn tѭӧng tăng ÿiӋn áp quá tҧi

Ɣ

ĈiӋn dung thҩp 36V

Ɣ

Ӭng dөng cho 4 hoһc 6 dây

Ɣ

Mã sҧn phҭm: IL C63V
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HÓA CHҨT LÀM GIҦM ĈIӊN TRӢ ĈҨT

THIɻT Kɻ ĈɳC BIʃT CHO NGÀNH
CÔNG NGHIʃP NĂNG LɈ͢NG ĈIʃN
PowerFill® cung cҩp cho ngành năng
lѭӧng ÿiӋn mӝt giҧi pháp ÿѫn giҧn, tích kiӋm
nhҵm làm giҧm cѫ bҧn và lâu dài ÿiӋn trӣ cӫa
hӋ thӕng tiӃp ÿҩt. Sӱ dөng vұt liӋu ÿӗng hoһc
thép bӑc ÿӗng. Khi ÿѭӧc sӱ dөng vӟi các thiӃt
bӏ tiӃp ÿӏa tiêu chuҭn PowerFill® có thӇ làm

Certified to
ANSI/NSF 60

giҧm tӟi 40% ÿiӋn trӣ tiӃp ÿҩt.
PowerFill® là mӝt sҧn phҭm dӉ ӭng dөng,
Ngoài khҧ năng làm giҧm ÿiӋn trӣ ÿҩt әn ÿӏnh,
lâu dài, PowerFill® còn làm giҧm thҩp trӣ
kháng xung do ÿó giҧi phóng xung nhanh hѫn.
Vӟi thành phҫn tӯ hӧp chҩt an toàn và әn ÿӏnh
vӟi môi trѭӡng, PowerFill® có tuәi thӑ vѭӧt
vѭӧt trӝi và không bӏ ҧnh hѭӣng khi ÿӇ lѭu
kho trong thӡi gian dài.
PowerFill® tҥo ra mӕi liên kӃt vӅ ÿiӋn tích

Sӵ linh hoҥt và dӉ ӭng dөng cӫa hoá chҩt

cӵc, ÿiӋn trӣ thҩp giӳa hӋ thӕng tiӃp ÿӏa và

làm giҧm ÿiӋn trӣ ÿҩt PowerFill® cho phép nó

ÿҩt. PowerFill® ÿѭӧc sҧn xuҩt phù hӧp vӟi các

có thӇ ÿѭӧc sӱ dөng trong nhiӅu thiӃt kӃ tiӃp

hӋ thӕng tiӃp ÿӏa bҵng ÿӗng tiêu chuҭn và các

ÿӏa.

phѭѫng pháp ӭng dөng ÿã ÿѭӧc chuҭn hóa.
PowerFill® có thӇ sӱ dөng vӟi hӋ thӕng lѭӟi
dây tiӃp ÿӏa ÿӇ giҧm thiӇu các ÿiӋn áp bѭӟc và
ÿiӋn áp tiӃp xúc. Vӟi khu vӵc ÿҩt, ÿá có ÿiӋn
trӣ suҩt cao, sӱ dөng PowerFill® tҥo ra ÿiӋn
trӣ tiӃp ÿҩt yêu cҫu vӟi chi phí phù hӧp.

PowerFill® chӍ cҫn nhӳng hѭӟng dүn căn
bҧn ÿӇ sӱ dөng ÿúng. Không cҫn nhӳng dөng
cө ÿһc biӋt. Hoá chҩt làm làm ÿiӋn trӣ ÿҩt
PowerFill® dӉ dàng khi lҳp ÿһt và kinh tӃ khi
sӱ dөng.
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C¸ch sö dông
Hӊ THӔNG THEO PHѬѪNG ĈӬNG

ĈIӊN TRӢ ӘN ĈӎNH** DÙNG DÂY ĈӖNG

Khoan hoһc ÿào các lӛ vӟi ÿѭӡng kính và ÿӝ
sâu thích hӧp. Lҳp các cӑc tiӃp ÿӏa vào giӳa hӕ. Ĉә

4/0 SO VӞI POWERFILL
CHIӄU DÀI

®

hoá chҩt làm giҧm ÿiӋn trӣ ÿҩt PowerFill vào cho

ĈѬӠNG
KÍNH DÂY
475”

ÿӃn khi ÿҥt ÿѭӧc mӭc ÿӝ tiêu chuҭn. Không cҫn
phҧi nhӗi, ÿҫm.

LѬӦNG HÓA
CHҨT / KÍCH
THѬӞC HӔ

SO SÁNH ĈIӊN TRӢ
ĈҨT CӪA CӐC TRҪN

KÍCH THѬӞC
HӔ

LѬӦNG HÓA
CHҨT MӚI HӔ

ĈѬӠNG KÍNH HӔ
8.5” VӞI CӐC 10’
GIӲA HӔ 15’

Tӌ Lӊ % CӪA
ĈIӊN TRӢ SO
VӞI CӐC (100%)

4”

6.4

4”

52%

6”

14.3

6”

47%

8”

25.5

8”

44%

10”

39.8

10”

42%

12”

57.2

12”

40%

Hӊ THӔNG THEO PHѬѪNG NGANG*
Ĉә hoá chҩt vào rãnh tiӃp ÿӏa cho ÿӃn khi ÿҥt ÿӝ
cao cӫa dây tiӃp ÿӏa. Ĉһt dây tiӃp ÿӏa. Ĉә thêm hoá
chҩt PowerFill® cho ÿӃn khi dây tiӃp ÿӏa ÿѭӧc phӫ
bҵng hoá chҩt vӟi mӭc ÿӝ thích hӧp. Lҩp ÿҩt.

Tӌ Lӊ % CӪA ĈIӊN TRӢ VӞI ĈѬӠNG
KÍNH DÂY 475” VÀ POWERFILL®
TRONG CÁC ĈѬӠNG KÍNH KHÁC SO
VӞI DÂY (100%)

2”

3”

4”

6”

25’

100%

83%

78%

74%

69%

50’

100%

85%

81%

77%

73%

75’

100%

86%

82%

79%

75%

100’

100%

87%

83%

80%

77%

150’

100%

88%

84%

82%

78%

200’

100%

88%

85%

83%

79%

250’

100%

89%

85%

83%

80%

300’

100%

89%

86%

84%

80%

* Toàn bͱ h͟ thͩng ti͗p ÿͣa nên ÿ́ͻc bao
quanh b͉ng hoá ch̽t PowerFill®. Dây d̓n nên
ÿ́ͻc bͥc b̻o v͟ khi ÿi ra khͧi vùng phͿ hoá ch̽t
PowerFill®.
** Vi͟c s΅ dͽng hoá ch̽t PowerFill® xung
quanh h͟ thͩng ti͗p ÿͣa có tác dͽng làm gi̻m
kháng trͷ xung b͉ng cách tăng hi͟u ng ÿi͟n
tích ti͗p xúc cͿa ÿi͟n cΉc vͳi ÿ̽t.
Power Fill

Không cҫn phҧi nhӗi, ÿҫm.

Cӑc ÿӗng
Ĉҩt phӫ

Ĉӕi vӟi cҩu trúc lѭӟi dây, ÿә hoá chҩt Power-

Lˉp ÿˑt ki˝u H˫—Gi˙ng

Fill® vào và rҧi khҳp hӋ thӕng dây tiӃp ÿӏa cho ÿӃn
khi ÿҥt ÿӃn ÿӝ dày cҫn thiӃt, sau ÿó lҩp ÿҩt.

Power Fill

Ĉҩt phӫ

Cӑc ÿӗng

Lˉp ÿˑt ki˝u Lʦ˵i—Dây
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Van ÿҷng thӃ liên kӃt các
KӋ thӕng tiӃp ÿӏa khác
nhau

+ӝp kiӇm tra tiӃp ÿӏa

Hóa chҩt giҧm ÿLӋn trӣÿҩt

Hàn hóa nhiӋt

&ӑc ÿӗng, băng ÿӗng

(C) Hӊ THӔNG NӔI ĈҨT

(D) CHӔNG SÉT
LAN TRUYӄN

+ӊ THӔNG CHӔNG SÉT

C.sét lan truyӅn theo
ÿѭӡng tín hiӋu, ÿѭӡng
truyӅn dӳ liӋu

C.sét lan truyӅn
theo ÿѭӡng nguӗn

(B) CHӔNG SÉT TRӴC TIӂP

0ӜT Hӊ THӔNG CHӔNG SÉT HOÀN CHӌNH

ThiӃt bӏ bҧo vӋ Load Cell

ThiӃt bӏ chӕng sét mҥng Lan

ThiӃt bӏ bҧo vӋ máy tính

ThiӃt bӏ chӕng sét cho
ÿѭӡng Feeder, Ĉѭӡng
truyӅn dӳ liӋu tӕc ÿӝ cao,
ÿѭӡng ÿLӅu khiӇn

ThiӃt bӏ chӕng sét cho
ÿLӋn thoҥi, tәng ÿài

ThiӃt bӏ lӑc sét

ThiӃt bӏ cҳt sét

+Ӌ thӕng cҧnh báo sét

%ӝÿӃm sét

Cáp thoát sét

&ӝt thӫy tinh cách ÿLӋn

Kim thu sét phóng
ÿLӋn sӟm

