
FERRAGENS E ACESSÓRIOS
PARA LINHAS DE TRASMISSÃO



A ZTT é especializada na produção de produtos de alta tecnologia tais como ferragens para linhas de transmissão, linhas de distribuição, subestações, 
acessórios de proteção e reparos, e isoladores de composto polimérico. A Fábrica de Acessórios foi fundada em 1995, e ocupa uma área de 88 mil metros 
quadrados, com 46 mil metros quadrados de prédios e mais de 500 funcionários, incluindo 86 engenheiros, técnicos e pesquisadores.

Fornecemos produtos e serviços para empresas como National Internet e National Marine Engeneering, e outras grandes empresas como State Grid e China 
Southern Power Grid, e ganhou grandes projetos em licitações, tais como: linha linha linha linha linha ± 800kV Xiangshang, Jinsu, Hazheng, Xizhe, 1000kV 
Huaishang, ± 800kV Lingshao, 1000kV Ximeng, ± 800kV Jiuhulinha linha linha . Produziu no total mais de 500.000km de cabos de energia e desempenhou 
um papel positivo na construção da rede UHV na China. Atualmente, os acessórios da ZTT são comercializados em países e regiões do Sudoeste da Ásia, 
Oriente Médio, Europa, África e América do Sul.

A ZTT possui parceria com grandes institutos e universidades, tais como Instituto de Engenharia de Processo, Instituto de Pesquisa de Energia Elétrica da 
China, Universidade de Tsinghua, Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, Instituto de Pesquisa de Cabos de Energia de Shanghai (SECRI), 
Universidade de Nantong, entre outras. Para acessórios especiais, tais como cabos de alto desempenho, amortecedores de vibração, cabos para travessias ou 
cabos para aplicação em ambiente de neve, a ZTT realiza pesquisas cientícas e tem alcançado sucesso. A empresa está qualicada para fornecimento de  
acessórios OPPC, acessórios para linhas de transmissão de 1000kV, caixa de emenda óptica submarina e isolador composto polimérico para tensão até 
1000kV AC.

A ZTT possui centros próprios de inspeção de qualidade: laboratório de análise física-químca, laboratório mecânico, laboratório de teste de potência,  
laboratório de simulação do ambiente de aplicação, laboratório de névoa salina, laboratório de combustão, laboratório metalúrgico e mecânico e laboratório 
de vibração. É possível detectar uma gama completa de  propriedades químicas e biológicas, propriedades elétricas e propriedades físicas em matérias-
primas e produtos acabados. A empresa possui relatórios de teste do Instituto de Pesquisa de Energia Elétrica da China, do centro de teste de qualidade de 
equipamentos elétricos, do centro de inspeção de qualidade de equipamentos para linhas, do Laboratório Internacional Canadense Kinectrics, entre outros. 
Com base nisso, a ZTT investe em métodos de avaliação 6S e 5W  para gerenciamento de inspeção, combinado ao sistema de gestão ambiental ISO14001 e 
ao sistema de gestão de segurança e saúde , o uso de sistemas de vídeo, monitoramento de produção e processos de teste para garantir a OHSAS18001
qualidade dos produtos.
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EQUIPAMENTOS 
Equipments
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Máquina de fundição de alta pressão

Máquina de CNC Vertical

Máquina de corte CNC

Solda Robótica Máquina de forja 100 toneladas

Banco de tração horizontal 300TBanco de tração vertical 200T Banco de vibraçãoLaboratório de análise química

Equipamentos 
de Produção

Equipamentos 
de Teste

Production Equipments

Test Equipments



CERTIFICAÇÕES
Certicates
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Certicados de Premiações
Certicate of Award

Certicados ISO, OHSAS
ISO, OHSAS Certicates

Certicados de Patentes
Patent Certicates



GRAMPO DE SUSPENSÃO 
Suspention Clamp
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O grampo de suspensão é utilizado para xar cabos condutores em cadeia de isoladores ou para suspensão de cabos para-raios em torres de transmissão sem 
deexão. Além disso, também pode ser utilizado em torres de transposição, a m de auxiliar na transposição entre fases dos cabos condutores e também em  
torres de ancoragem, para a xação dos cabos Jumpers.

De acordo com a posição relativa entre o centro do eixo de rotação e o eixo do condutor, os grampos de suspensão podem ser divididos entre dos tipos 
trunnion, suspenso e suporte. As formas de construção mais comuns são forjadas ou do tipo armado.

Geralmente, ferro fundido maleável, aço e liga de alumínio são utilizados como matéria-prima. Todas as partes ferrosas são galvanizadas a fogo.

The suspension clamp is used to x conductors to insulator strings or hang lightning conductors on straightline towers. Moreover, it also can be uses for transposition towers to 
support transportation between phases of conductors and also for tension towers to x the jumper wires.

According to the relative position between the center rotation axle and the axis of conductor, suspention clamps can be divided into trunnion type, hang-down type and carried-
up type.

Generally, malleable cast iron, steel and aluminum alloy are used it´s material. All the ferrous parts should be hot-dip galvanized.
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GRAMPO DE ANCORAGEM
Strain Clamp

O grampo de ancoragem é utilizado para xação de cabos condutores e para-raios junto as torres das linhas aérea de transmissão, distribuição e pórticos das 
subestações. Além disso, suporta toda a tensão dos cabos condutores e cabos para-raios.

De acordo com sua conguração e critérios de instalação, o grampo de ancoragem pode ser divido em grampo a compressão, passante ou tipo cunha.

Geralmente, ferro fundido maleável, aço e liga de alumínio são utilizados como matéria-prima. Todas as partes ferrosas são galvanizadas a fogo.

The strain clamp is used to x conductor, ground wire terminals on tension towers of overhead lines, distribution lines and distribution equipments in substations, power plnts. 
It also can x the guy wire terminals on poles. Moreover, it bears all the tension of conductors, ground wires and lightning conductors. 

According to its conguration and installation means, the strain clamp can be devided into compression clamp, bolt clamp or wedge type.

Generally, malleable cast iron, steel, and aluminum alloy are used as it´s materials. All the ferrous metal should be hot-dip galvanized.
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ACESSÓRIOS DE CONEXÃO
Link Fittings

Os acessórios de conexão são utilizados para a interligação entre ferragens e conexão das cadeias nos isoladores, atendendo a carga mínima de ruptura 
necessária para a segurança do projeto.

Os acessórios de conexão são divididos pelo tipo de engate que possuem. Geralmente, a conexão de cada extremidade poderá ser do tipo bola, concha, 
elo, olhal e garfo, além de extensores e balancins.

Geralmente, ferro fundido maleável e aço são utilizados como matéria-prima. Todas as partes ferrosas são galvanizadas a fogo.

The link ttings are used for interconnection between components and connection of insulators sets, fullling the minimum mechanical load.

Generally, link ttings are divided into ball eyes, socket eyes, shackles, extensive link, eye links, clevises, extensive rods, adjuster plates, towering plates, U-bolts and 
yoke plates. 

Generally, malleable cast iron and steel are used as it’s materials. All the ferrous metal should be hot-dip galvanized.
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ACESSÓRIOS DE EMENDA
Splicing Fittings

Os acessórios de emenda são utilizados para unir cabos condutores nus e também cabos para-raios. A emenda restaura a capacidade elétrica e 
mecânica do cabo condutor. 

Os acessórios de emenda são geralmente divididos em tipo a compressão e preformado. Os tipos a compressão incluem compressão hidráulica, 
explosiva e compressão a alicate.

Geralmente, ferro fundido maleável, aço e liga de alumínio são utilizados como matéria-prima. Todas as partes ferrosas são galvanizadas a fogo.

The splicing tting is used to join bare conductors and also lightning conductors. Most splicing ttings restores the electrical and mechanical capacity of coductor cables.

Splicing ttings are generally divided into compression type and preformed type. And the compression type includes hydraulic compression, explosive compression and 
compression with pliers.

Generally, malleable cast iron, steel and aluminum alloy are used as it’s materials. All the ferrous metal should be hot-dip galvanized.
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ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO
Protective Fittings

The protective tting is primarily used to protect conductors, insulators and so on. They include the grading ring for protecting insulators, the counter weight to prevent 
insulators up and the damper, which prevents the insulator sets from suffering from wind vibration of conductores. 

Protective ttings generally include dampers, space dampers (for double, three, four, six, eight-budle conductors), preformed armor rods, aluminium tapes, counter 
weights, grading & shielding ring, arcing horns and so on.

Generally, greyiron, malleable cast iron, steel and aluminum alloy are used as it’s materials. All the ferrous metal should be hot-dip galvanized.

Os acessórios de proteção são utilizados para proteger condutores, isoladores, entre outros. Incluem o anel para proteção elétrica dos isoladores, o 
contrapeso para prevenir que os isoladores levantem a cadeia do Jumper, e o amortecedor, que evita que a cadeia, cabos condutores e para-raios 
sofram com a vibração eólica.

Os acessórios de proteção geralmente incluem amortecedores, espaçador-amortecedor (para feixes com 2, 3, 4, 6 e 8 condutores), armadura 
preformada, contrapeso, anel de proteção para cadeias de suspensão e ancoragem, chifre simples, entre outros.

Geralmente, , ferro fundido maleável, aço e liga de alumínio são utilizados como matéria-prima. Todas as partes ferrosas são ferro fundido cinzento
galvanizadas a fogo.



Cadeias para Linhas de Transmissão
Hardware ttings for Transmission Line

Cadeia de suspensão simples em I para 1 condutor Cadeia de ancoragem simples em I para 1 conductor
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Cadeia dupla de ancoragem para 1 condutor

A ZTT realiza o fornecimento de cadeias conforme os requisitos de projeto, tendo experiência em fornecimento de cadeias até 1000kV, com 8 condutores 
por fase.
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Cadeia de suspensão simples em I para 2 condutores Cadeia de suspensão simples em V 
para 2 condutores

Cadeia dupla de ancoragem para 2 condutores

Cadeias para Linhas de Transmissão
Hardware ttings for Transmission Line
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Cadeia de suspensão simples em I para 4 condutores Cadeia de suspensão simples em V para 4 condutores

Cadeia dupla de ancoragem para 4 condutores

Cadeias para Linhas de Transmissão
Hardware ttings for Transmission Line
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Cadeia de suspensão simples em I para 4 condutores, tipo FEX Cadeia de suspensão simples em V para 4 condutores, tipo FEX

Cadeia dupla de ancoragem para 4 condutores, tipo FEX

Cadeias para Linhas de Transmissão
Hardware ttings for Transmission Line
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Cadeia de suspensão simples em I para 6 condutores, tipo FEX

Cadeia de suspensão simples em V para 6 condutores, tipo FEX Cadeia dupla de ancoragem para 6 condutores, tipo FEX

Cadeias para Linhas de Transmissão
Hardware ttings for Transmission Line



www.zttcable.com.br

+55 12 2138-8282

contato@zttcable.com.br
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