
Dịch vụ hỗ trợ: 1800-585858 (Miễn cước cuộc gọi)
Fax: (08) 38 120 477
Email: customercare.vn@schneider-electric.com
Website: www.schneider-electric.com.vn
Facebook: www.facebook.com/SchneiderElectricVN

Phiên bản điện tử
tải tại đây

Câu lạc bộ Schneider Electric

Ngày hội bán hàng Schneider Electric

Điểm bán hàng ủy quyền

Kết nối người sử dụng

Dành cho người thi công điện. Hội viên tham gia CLB Schneider Electric sẽ 
được tham dự MIỄN PHÍ các khóa đào tạo,  kiểm tra, cấp chứng chỉ, tư vấn lựa 
chọn và lắp đặt sản phẩm, và tham quan nhà máy. Hội viên cũng được tham 
gia các chương trình khuyến mãi và tích lũy điểm thưởng khi có công trình 
sử dụng thiết bị Schneider Electric.

Dành riêng cho các đại lý, tiệm điện. Các đại lý, tiệm điện khi tham gia ngày 
hội bán hàng sẽ được Schneider Electric phối hợp tổ chức các chương trình 
khuyến mãi cho người mua hàng ngay tại điểm bán hàng của đại lý, tiệm 
điện. Nhân viên của Schneider Electric sẽ trực tiếp tư vấn cho khách hàng 
và giới thiệu hội viên CLB thợ điện đến mua hàng tại đại lý, tiệm điện. Ngoài 
ra đại lý và tiệm điện sẽ được các phần quà khuyến mãi riêng biệt tùy theo 
doanh số mua vào của đại lý và tiệm điện trong suốt thời gian diễn ra 
chương trình.

Dành cho các đại lý, tiệm điện. Các đại lý, tiệm điện tham gia chương trình 
sẽ được trang bị bảng hiệu, kệ trưng bày, bảng sản phẩm mẫu cùng các vật 
phẩm quảng cáo cần thiết khác nhằm quảng bá cho thương hiệu của đại lý 
và gia tăng doanh số bán hàng. 

Dành cho chủ nhà và người sử dụng. Khách hàng đăng ký tham gia chương 
trình sẽ được tư vấn miễn phí cách thiết kế, lựa chọn, lắp đặt, sử dụng thiết 
bị điện an toàn, tiện nghi và hiệu quả. Đặc biệt khách hàng sẽ được tham 
quan phòng trưng bày giải pháp Nhà Thông Minh - Wiser Home của 
Schneider Electric.
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Đà Nẵng
Phòng D, Lầu 6, Tòa nhà ACB
218 Bạch Đằng, Quận Hải Châu
ĐT: (0511) 387 2491
Fax: (0511) 387 2504

Hồ Chí Minh
Phòng 7.2, Lầu 7, Tòa nhà E-Town
364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
ĐT: (08) 3810 3103
Fax: (08) 3812 0477

Hà Nội
Lầu 8, Tòa nhà Vinaconex
34 Láng Hạ, Quận Ba Đình
ĐT:  (04) 3831 4037
Fax:  (04) 3831 4039
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28 - NGUYỄN SỸ SÁCH - TP. VINH - NGHỆ AN

WEBSITE: THAIANGROUP.COM.VN



engaging customers. empowering possibility

Schneider Electric

Truòng Ðai Hoc Nang Luong
My Energy University
Ðang ký miên phí tai:

www.myenergyuniversity.com
˜

Đặt đơn hàng trực tuyến
Liên hê 1800 585858 hoac email dên: 

 customercare.vn@schneider-electric.com  
Ðê duoc tu vân miên phí

MySE

Chăm sóc khách hàng 24/7
Tìm hiêu và tai ứng dụng 

miên phí tai:
www.schneider-electric.com.vn
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Muc Luc
CÔNG TẮC, Ổ CẮM ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN

THIẾT BỊ ĐẤU DÂY CÔNG NGHIỆP, PHÒNG THẤM NƯỚC

THIẾT BỊ PHÂN PHỐI ĐIỆN HẠ THẾ

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN, CÔNG NGHIỆP

THIẾT BỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN

Tụ bù Easycan
Đồng hồ kỹ thuật số
Cách lựa chọn MCB Easy9

Series Zencelo A
Series Concept
Series S-Flexi
Ổ cắm âm sàn - Phích cắm
Series S-Classic
Hộp che phòng thấm nước
Series E30 - Series ESM
Đế âm tường và đế nổi - Hộp nối
Thiết bị cảm ứng/Hộp VDI
Thiết bị cáp mạng

11
14
16
17
18
19

20
21
21
23

Phích cắm & ổ cắm công nghiệp sê-ri PK
Công tắc & ổ cắm phòng thấm nước sê-ri 56

24
27

Tủ điện
Easy9 MCB
Easy9 RCCB, RCBO, SPD
Acti9 iK60N & iC60N
Acti9 RCCB & RCBO
Acti9 Contactor iCT, Rờ le điều khiển bằng tín hiệu xung
Cách lựa chọn thiết bị chống sét lan truyền
Acti9 Thiết bị chống sét lan truyền
Time switch - IH/IHP - IC - Argus CDM
EasyPact EZC100
EasyPact EZC250 & EZC630
EasyPact EZCV250
EasyPact CVS100 - 630A

CB bảo vệ động cơ dạng từ & từ nhiệt - Tesys
Khởi động từ Tesys loại D 9-150A
Relay nhiệt Tesys loại D
Khởi động từ Easypact TVS
Phụ kiện Easypact TVS
Nút nhấn - đèn báo, công tắc xoay họ XB7
Nút nhấn - công tắc xoay họ XB5...N
Rờ le trung gian 2-4C/O, 5-3A loại REXO
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Schneider Electric at a glance

25% Doanh thu
20% Nhân sự

19% Doanh thu
23% Nhân sự

28% Doanh thu
28% Nhân sự

28% Doanh thu
29% Nhân sự

¤24.9



Xin chúc Quý khách hàng dồi dào sức khỏe, thành công.

Trân trọng,

THÁI BẢO KHÁNH
Phó Tổng Giám đốc
Schneider Electric Việt Nam 

Quý khách hàng thân mến,

Thành lập từ năm 1836, trải qua nhiều thập niên phát triển, ngày nay, Schneider Electric là chuyên gia quản lý 
năng lượng trên toàn cầu, hoạt động trên 100 quốc gia, với mục tiêu giúp mọi người sử dụng năng lượng hiệu quả.  

Schneider Electric vừa kỷ niệm chặng đường 20 năm đầu tiên của mình tại Việt Nam với hơn 1,000 nhân viên làm 
việc tại ba văn phòng Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, hai nhà máy tại khu công nghiệp Biên Hòa và 
Amata, cùng hệ thống phân phối với hơn 500 đối tác, hiện diện trên khắp các tỉnh thành Việt Nam.

Với mong muốn phát triển hơn nữa tại thị trường Việt Nam, bên cạnh các dòng sản phẩm cao cấp truyền thống, 
Schneider Electric đã và đang giới thiệu các dòng sản phẩm kinh tế với chất lượng không đổi, kiểu dáng hiện đại, 
tạo điều kiện để ngày càng có nhiều khách hàng tiếp cận với các sản phẩm của Schneider Electric.

Bên cạnh đó, Schneider Electric cũng đang triển khai các chương trình hỗ trợ Quý đại lý và Quý khách hàng. Quý 
khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và cách thức đăng ký của các chương trình tại bìa 4 của bảng giá này.

Trong năm 2015, Schneider Electric sẽ tiếp tục áp dụng mức giá mới, hấp dẫn hơn cho hai dòng sản phẩm 
Concept và S-Flexi, và đồng thời sẽ giới thiệu dòng sản phẩm Cao Cấp Zencelo A – một chuẩn mực mới trong 
thiết kế của mặt hàng công tắc ổ cắm.

Những chương trình này là lời cam kết cụ thể và mạnh mẽ cho sự gắn bó dài hạn của Schneider Electric tại thị 
trường Việt Nam.

Xin cám ơn sự ủng hộ của quý khách hàng trong thời gian vừa qua và hy vọng tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ 
của quý khách hàng trong thời gian tới.

Schneider Electric là chuyên gia 
quản lý năng lượng trên toàn 
cầu, hoạt động trên 100 quốc 
gia, với mục tiêu giúp mọi người 
sử dụng năng lượng hiệu quả.  

Schneider Electric Headquarter Office,
Le Hive, Paris, FRANCE





Bộ chuông cửa cao cấp

 Nút nhấn có đèn LED định vị sang trọng
An toàn khi lắp đặt ngoài trời
Thiết kế trang nhã, âm thanh dễ nghe
Chất liệu bền đẹp, chống trầy xước & ố vàng



Phong cách sông moi
cho ngôi nhà ban
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Plate
Mặt cho sê ri S-Classic

31AVH_G19
Mặt cho 1 thiết bị

 

32AVH_G19
Mặt cho 2 thiết bị

 

33AVH_G19
Mặt cho 3 thiết bị

 

34AVH_G19
Mặt cho 4 thiết bị

 

35AVH_G19
Mặt cho 5 thiết bị

 

36AVH_G19
Mặt cho 6 thiết bị

 

31AVX_G19
Mặt che trơn

 

31AVMCB_G19
Mặt cho cầu dao an toàn

 

31AVMCB1_G19
Mặt cho MCB 1 cực

 

 

31AVMCB2_G19
Mặt cho MCB 2 cực 

 

Socket outlet
Ổ cắm sê ri S-Classic

E426UST_G19
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A

 

E426UST2CB_G19
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A

 

E426UX_G19
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ trống 

 

E426UXX_G19
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ trống

 

 

E426UEST_G19
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A

 

E426UEST2_T_G19
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A

 

E426UEX_G19
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ trống

 

E25UES_G19
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A có công tắc

 

Mã hàng Đơn giá (VNĐ) Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

Qui cách đóng gói 30/300 Qui cách đóng gói 15/150

Qui cách đóng gói 15/150

Qui cách đóng gói 20/200

Qui cách đóng gói 20/200

Qui cách đóng gói 15/150

Qui cách đóng gói 15/150

Qui cách đóng gói 20/200

Qui cách đóng gói 20/200

Qui cách đóng gói 30/300

Qui cách đóng gói 30/300

Qui cách đóng gói 30/300

Qui cách đóng gói 30/300

Qui cách đóng gói 30/300

Qui cách đóng gói 30/300

Qui cách đóng gói 30/300

Qui cách đóng gói 30/300

Qui cách đóng gói 20/200

Mã hàng có đuôi _G19 thể hiện xuất xứ  Việt Nam 
Mã hàng có đuôi _WE thể hiện sản phẩm là màu trắng. 

Giá trên đã bao gồm VAT

SERIES S-CLASSIC

18

 22.000

 22.000

 22.000

 39.600

 39.600

 39.600

 39.600

 35.200

 35.200

 35.200

 57.200

 95.700

 88.000

 88.000

 101.200

 128.700

 117.700

 168.300



223V
Hộp che phòng thấm nước cho mặt sê ri 30

 

31AWP_WE
Mặt phòng thấm nước cho nút nhấn chuông

 

F3223HSMR_WE_G19
Hộp che phòng thấm nước cho sê ri S-Flexi, màu trắng

 

A3223HSMR_G19
Hộp che phòng thấm nước cho sê ri Concept, màu trắng

 

A3223HSMR_GY_G19
Hộp che phòng thấm nước cho sê ri Concept, màu xám

 

E223R_TR
Hộp che phòng thấm nước mặt đơn cho ổ cắm, loại vuông, IP55

ET223R_TR
Hộp che phòng thấm nước mặt đôi cho ổ cắm, loại vuông, IP55

E223M_TR
Hộp che phòng thấm nước mặt đơn cho công tắc, loại vuông, IP55

VDI outlet
Ổ TV, mạng, điện thoại

30TV75MS_G19 
Ổ cắm angten TV 

 

DCV30MNUWT
Ổ điện thoại

ACTRJ30M5ENSUWE
Ổ cắm mạng cat5e

Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

E2
Hộp

E223
Hộp c

ET
Hộp

Qui cách đóng gói 20/100/1000

Qui cách đóng gói 6/120

Qui cách đóng gói 10/50

Qui cách đóng gói 8/40

Qui cách đóng gói 8/80

Qui cách đóng gói 8/80

15

Switch
Công tắc sê ri S-Classic

E30_1M_D_G19
Công tắc 1 chiều 10A

 

30M_G19
Công tắc 2 chiều

 

30M35
Công tắc 2 chiều 35A

30MD20_WE
Công tắc đơn 2 cực 20A

 

30MBP2_3J_G19
Công tắc chuông 3A, có biểu tượng chuông

 

Dimmer & accessories
Phụ kiện

32V400FM_K_WE
Công tắc điều chình tốc độ quạt 400W,
không có chức năng ON/OFF 

32V500M_K_WE
Công tắc điều chình tốc độ quạt 500W,
không có chức năng ON/OFF 

E32NRD_G19
Đèn báo đỏ

 

E32NGN_G19
Đèn báo xanh

 

31AVH_2_CO_G19
Nút che ốc cho series 30

Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

Qui cách đóng gói 20/100/1000

Qui cách đóng gói 20/100/1000

Qui cách đóng gói 10/160/320

Qui cách đóng gói 20/100/1000

Qui cách đóng gói 32/160/1600

Qui cách đóng gói 32/160/1600

Qui cách đóng gói 32/160/1600

Mã hàng có đuôi _G19 thể hiện xuất xứ  Việt Nam 
Mã hàng có đuôi _WE thể hiện sản phẩm là màu trắng. 
Giá trên đã bao gồm VAT

HỘP CHE PHÒNG THẤM NƯỚC

19

 17.600

 40.700

 317.900

 143.000

 72.600

 270.600

 243.100

 47.300

 47.300

 2.200

 67.100

 133.100

 155.100

 317.900

 201.300

 377.300

 413.600

 413.600

 324.500

 454.300

 324.500



SERIES E30 & EMS

Mã hàng có đuôi _G19 thể hiện xuất xứ  Việt Nam 
Mã hàng có đuôi _WE thể hiện sản phẩm là màu trắng. 

Giá trên đã bao gồm VAT

Plate
Mặt cho sê ri E30

Socket outlet
Ổ cắm sê ri E30

 

 

 

Switch
Công tắc mặt kim loại

Socket outlet
Ổ cắm mặt kim loại

ESM15
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A có công tắc, mặt kim loại

 

ESM25
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A có công tắc, mặt kim loại

Mã hàng Đơn giá (VNĐ) Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

E31_WE
Mặt cho 1 thiết bị
Qui cách đóng gói 20/400

ESM31_1_2AR
Bộ công tắc đơn 1 chiều 10A, mặt kim loại
Qui cách đóng gói 5/50

Qui cách đóng gói 5/50

Qui cách đóng gói 5/50

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A có công tắc, kiểu Anh
Qui cách đóng gói 10/100

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A có công tắc, kiểu Anh
Qui cách đóng gói 5/50

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A có công tắc đèn báo, kiểu Anh
Qui cách đóng gói 5/50

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 15A, kiểu Anh
Qui cách đóng gói 10/100

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 15A có công tắc, kiểu Anh
Qui cách đóng gói 10/100

Ổ cắm Schuko 16A
Qui cách đóng gói 10/100

Mặt che trơn
Qui cách đóng gói 20/400

E31X_WE

Mặt cho 3 thiết bị
Qui cách đóng gói 20/400

E33_WE

Mặt cho 2 thiết bị
Qui cách đóng gói 20/400

E32_WE

Qui cách đóng gói 5/50

ESM32_2_3A
Bộ công tắc đôi 2 chiều 10A, mặt kim loại

Qui cách đóng gói 5/50

ESM31_2_3A
Bộ công tắc đơn 2 chiều 10A, mặt kim loại

Qui cách đóng gói 5/50

ESM34_1_2AR
Bộ công tắc bốn 1 chiều 10A, mặt kim loại

Qui cách đóng gói 5/50

ESM33_1_2AR
Bộ công tắc ba 1 chiều 10A,mặt kim loại

Qui cách đóng gói 5/50

ESM32_1_2AR
Bộ công tắc đôi 1 chiều 10A, mặt kim loại

E15R_WE

E25R_WE

E25N_WE

E426_15_WE

E15_15R_WE

E426_16_WE

20

 35.200

 35.200

 35.200

 52.800

 137.500

 383.900

 458.700

 124.300

 192.500

 161.700

 289.300

 374.000

 475.200

 508.200

 321.200

 415.800

 372.900

 683.100
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