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ELECTRICAL DEVICES.
THIẾT BỊ ĐIỆN.

HÄFELE - WHERE TRUST
WAS BUILT FROM
COMPETENCE.
HÄFELE - NƠI NĂNG LỰC XÂY NÊN NIỀM TIN.

Founded in Germany in 1923, Häfele is a world-renowned provider of smart
home and project solutions. Häfele’s superior range of products not only
exemplifies German quality standards, but is developed with the philosophy
of “functionality” and “easiness” in mind to offer reliable solutions for both
professionals and consumers.

Được thành lập tại Đức vào năm 1923, Häfele là thương hiệu danh tiếng
trên thế giới về giải pháp dự án và nhà ở thông minh. Không chỉ đạt tiêu
chuẩn chất lượng uy tín của Đức, các dải sản phẩm cao cấp của Häfele còn
được phát triển với triết lý “dễ dàng” và “công năng” để mang đến những
giải pháp đáng tin cậy cho các chuyên gia lẫn người tiêu dùng.

Since the establishment in Vietnam in 1998, Häfele has been continuously
improving and expanding its products and services, making the key
components of Vietnamese homes - door security as well as kitchen,
wardrobe, and bathroom - much more efficient spaces.

Đến Việt Nam vào năm 1998, Häfele đã không ngừng phát triển, mở rộng
sản phẩm và dịch vụ để giúp người Việt Nam cải thiện hơn nữa tính hiệu quả
của những không gian quan trọng trong nhà mình, bao gồm bếp, tủ quần
áo, phòng tắm và an ninh cửa.

With innovative solutions, an excellent delivery service, and a dedicated
team, Häfele Vietnam looks to create more modern and optimal living
spaces for Vietnamese in the future.

Sở hữu các giải pháp tiên tiến, dịch vụ giao hàng xuất sắc cùng đội ngũ
nhân viên tận tâm, Häfele Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều không gian
sống hiện đại và tối ưu cho người Việt Nam trong tương lai.
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HÄFELE PRODUCTION AND DISTRIBUTION WORLDWIDE
MẠNG LƯỚI SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÄFELE TOÀN CẦU

Häfele Headquarters
Nagold, Germany

Trụ sở Häfele
Nagold, Đức

Trung tâm phân phối Häfele
Nagold, Đức

Häfele Production Plant
Budapest, Hungary

Nhà máy sản xuất Häfele
Budapest, Hungary

Häfele Production Plant
Jettingen, Germany

Nhà máy sản xuất Häfele
Jettingen, Đức

Häfele Production Plant
Kenzingen, Germany

Nhà máy sản xuất Häfele
Kenzingen, Đức

Häfele Production Plant
Berlin, Germany

Nhà máy sản xuất Häfele
Berlin, Đức

Häfele Competence Center
for Digital Production
Binh Duong, Vietnam

Häfele Distribution Centre
Nagold, Germany

Trung tâm Năng lực Sản xuất
Kỹ thuật số Häfele
Bình Dương, Việt Nam
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VIMAR ELECTRICAL DEVICES. THIẾT BỊ ĐIỆN.

Who we are
Vimar là ai?

Our story began behind the medieval walls
of Marostica, in the North-East of Italy.
These early years saw the launch of the pear
switch, which became a common feature of
Italian households for decades.
Câu chuyện của Vimar bắt đầu từ phía sau
những bức tường trung cổ tại Marostica,
miền Đông Bắc nước Ý. Đây cũng là những
năm sơ khai của công tắc quả lê trước khi
nó trở thành đặc điểm phổ biến trong các
ngôi nhà tại Ý suốt nhiều thập niên về sau.

Vimar patented the SICURY protective
shutter to prevent accidental contact with live
parts. It was made available free of charge
to all manufacturers and set the regulatory
standard.
Vimar được cấp bằng sáng chế màn trập
SICURY giúp ngăn người dùng vô tình tiếp
xúc trực tiếp với điện. Thiết bị được cung cấp
miễn phí cho tất cả nhà sản xuất và đặt ra
quy chuẩn cho ngành điện.

Đây là thập kỷ của những cách tiếp cận mới
đối với không gian sống và các xu hướng
mới trong lĩnh vực kiến trúc và công nghệ.
Các nhà thiết kế nổi tiếng phát triển nên
dòng sản phẩm Plana và Eikon, còn Vimar ra
mắt hệ thống nhà tự động với tên gọi By-me,
kết hợp khả năng kiểm soát, sự tiện nghi, an
toàn và tiết kiệm điện.

’50-’60

’80

The evolution of electrical systems heralded the transition from lighting points
with glass discs to the first residential
series in porcelain and thermoplastics.

1980 saw the emergence of a new concept, known as “total quality”, founded
on production cycle innovation, internal
organisation, dialogue with the market
and customer satisfaction.

Sự phát triển của hệ thống điện báo hiệu
sự chuyển đổi từ chiếu sáng điểm bằng
đĩa thủy tinh đến các dòng sản phẩm đầu
tiên bằng sứ và nhựa chịu nhiệt dành cho
nhà ở.
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This was the decade of new approaches to
living space, and new trends in architecture
and technology. Well-known designers developed Plana and Eikon, and Vimar launched a
new home automation system called By-me,
combining control, comfort, security and
energy saving.

Năm 1980 chứng kiến sự trỗi dậy của
một khái niệm mới mang tên “chất lượng
toàn diện”, hình thành trên nền tảng đổi
mới chu trình sản xuất, tổ chức nội bộ,
lắng nghe thị trường và sự hài lòng của
khách hàng.

2018
As digital technologies rewrite the rules of the market and change
the way companies design and develop their products, Vimar has
embraced connectivity with VIEW. An acronym of Vimar Energy
on Web, which represents the company’s vision on the Internet of
Things and will shape the development of its smart solutions. All of
these will be connected to each other, to the internet and to their
users by means of state-of-the-art digital technologies.
The acquisition of Elvox, a leading manufacturer of video door entry systems, gate
automations and CCTV equipment, led
to the formation of the Vimar Group - an
all-Italian business offering a complete
range of products for inside and outside
the home.

Khi công nghệ kỹ thuật số viết lại quy luật của thị trường và thay đổi
phương cách thiết kế và phát triển sản phẩm của các công ty, Vimar
đã đón nhận xu hướng kết nối với sự ra đời của VIEW. Là từ viết tắt
của View Energy on Web, VIEW đại diện cho tầm nhìn của Vimar
trong thời đại IoT và định hình nên sự phát triển các giải pháp thông
minh. Tất cả đều được kết nối với nhau, với Internet và với người
dùng thông qua các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến.

Việc mua lại Elvox - nhà sản xuất hàng đầu
về hệ thống chuông cửa, cửa tự động và
camera an ninh - dẫn đến sự hình thành
của Tập đoàn Vimar - một doanh nghiệp
hoàn toàn của Ý cung cấp toàn diện các
sản phẩm trong và ngoài nhà.

2010-2011

2014-2018

Vimar was appointed as an official supplier to
the Italy Pavilion at Expo 2010 in Shanghai, thus
confirming its status as a major player on the world
stage.

Vimar stepped up its presence in export
markets by opening subsidiaries in France
and Singapore, and by launching a British
Standard version of Arké.

Launched in 2011, Eikon Evo was an instant hit.
It marked a big step forward in both styling and
technology, and shone a spotlight on Vimar’s
leadership in home automation and electrical and
electronic material.

Vimar tăng cường sự hiện diện trên thị
trường xuất khẩu khi mở chi nhánh tại Pháp
và Singapore, cũng như ra mắt phiên bản
tiêu chuẩn Anh của dòng sản phẩm Arké.

Vimar được chỉ định là nhà cung cấp chính thức
cho tòa nhà Pavilion Ý tại Expo Thượng Hải 2010,
giúp khẳng định thêm vị thế của thương hiệu trên
thị trường quốc tế.
Dòng Eikon Evo ra mắt vào năm 2011 và ngay lập
tức thành công. Sản phẩm đánh dấu bước tiến to
lớn cả về kiểu dáng lẫn công nghệ, thể hiện rõ vai
trò tiên phong của Vimar trong lĩnh vực tự động
hóa nhà cửa và vật liệu điện và điện tử.
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Where we are
Nơi Vimar hiện diện
All around the world, top-class examples of residential, hotel and marine
architecture show the prowess of Vimar. The architects of these works
have all opted for Vimar, because they emphasize the symbiosis of
design and technology that Vimar products embody.
Ở khắp nơi trên thế giới, những công trình bậc nhất trong lĩnh vực nhà
ở, khách sạn, và kiến trúc hàng hải cho thấy năng lực của Vimar. Các
kiến trúc sư của những công trình này lựa chọn Vimar, bởi họ muốn nhấn
mạnh mối quan hệ mật thiết giữa thiết kế và công nghệ mà các sản
phẩm của Vimar mang lại.

Made for home & buildings.
Dành cho nhà ở và công trình.
Whether you’re working on an apartment, a villa, a farmhouse, a loft,
a large residential complex or a historic building, Vimar gives you the
elegance and the comfort you’re looking for. Our products respect the
identity of every setting, enhance its style, improve the comfort and the
safety of its occupants and manage the building smartly, simply and
intuitively.
Dù bạn đang thực hiện dự án căn hộ, biệt thự, trang trại, căn gác, khu
dân cư phức hợp rộng lớn hay tòa nhà xưa cũ, Vimar cũng sẽ mang đến
sự trang nhã và tiện nghi mà bạn đang tìm kiếm.
Sản phẩm của Vimar tôn trọng bản sắc của mỗi không gian, nâng tầm
phong cách, cải thiện sự tiện nghi và an toàn của người lưu trú. Đồng
thời quản lý công trình một cách thông minh, đơn giản và trực quan.
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Made for hotels.
Dành cho khách sạn.

Every type of accommodation has its own specific needs in terms of
design, construction, management and maintenance. Vimar solutions
are designed to optimise and automate the functions of any facility,
regardless of size, from large hotels to small B&Bs; with a constant eye
on comfort, safety and energy efficiency.
Mỗi loại hình lưu trú đều có những nhu cầu cụ thể về thiết kế, xây dựng,
quản lý và bảo trì. Các giải pháp của Vimar được thiết kế để tối ưu hóa
và tự động hóa các chức năng của mọi cơ sở, bất kể quy mô từ khách
sạn lớn đến mô hình B&B nhỏ; cùng với đó là sự chú trọng đến sự thoải
mái, an toàn và hiệu quả năng lượng.

Made for the sea.
Dành cho công trình ở biển.

For decades, Vimar has been equipping cruise ships, yachts and sailing
vessels with the same style and technology that it supplies on land. With
the aid of dedicated products and technologies designed and developed
to meet the specific needs of marine outfitting, our solutions deliver
efficiency and top-class performance even in humid, saline environments
subject to severe vibration and constant temperature changes.
Trong nhiều thập niên, Vimar đã trang bị cho các tàu du lịch, du thuyền
và thuyền buồm với cùng thiết kế và công nghệ mà Vimar cung cấp trên
đất liền. Với sự hỗ trợ của các sản phẩm và công nghệ chuyên dụng
được thiết kế và phát triển để đáp ứng nhu cầu đặc thù của trang thiết bị
hàng hải, các giải pháp của Vimar mang lại hiệu quả và năng suất hàng
đầu ngay cả trong môi trường ẩm, nhiều muối, chịu tác động bởi độ
rung lớn và nhiệt độ thay đổi liên tục.
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Eikon
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Smart technology,
Smart styling.
Công nghệ thông minh,
thẩm mỹ tinh tế.

Purity, elegance and classic style join
with technology, trailblazing functionality and refinement. These are the
hallmarks of the four distinct spirits of
Eikon. Four lines with different designs,
dimensions and finishes, that all share
a common feature: superlative energy
management.
Sự thuần khiết, trang nhã và phong
cách cổ điển kết hợp với công nghệ,
chức năng cải tiến và đẳng cấp. Đây là
những dấu ấn của bốn nhóm sản phẩm
thuộc Eikon. Dù khác nhau về thiết
kế, kích thước và bề mặt hoàn thiện,
nhưng cả bốn nhóm đều có chung một
đặc tính: khả năng quản lý năng lượng
bậc nhất.
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Four different
aesthetic
dimensions.

Six materials and
refined finishes.

Bốn khía cạnh thẩm mỹ
khác nhau.

Sáu vật liệu và bề mặt hoàn
thiện tinh tế.

The four dimensions fulfill every definition of
style - technological, chic, refined, essential - to
imbue every habitat an unrivalled charm.

Drawing inspiration from the latest home style
trends, our materials and finishes decorate
every setting with unprecedented combinations of materials, colours and finishes, born
of meticulous styling and exclusive processing
techniques.

Bốn nhóm sản phẩm đáp ứng mọi phong cách
- công nghệ, hiện đại, tinh tế, thiết yếu - để
mang đến cho mọi không gian sống nét quyến
rũ độc đáo.

Lấy cảm hứng từ các xu hướng nhà ở mới nhất,
vật liệu và bề mặt hoàn thiện của Vimar trang
trí hiệu quả mọi không gian với sự kết hợp mới
lạ giữa vật liệu, màu sắc và lớp hoàn thiện, là
kết quả của phong cách tỉ mỉ và kỹ thuật xử lý
độc quyền.

Backlit buttons in
three colours.

Top-flight
technology.

International
standards.

Nút nhấn có 3 màu.

Công nghệ hàng đầu.

Tiêu chuẩn quốc tế.

White, black or Next with backlighting to highlight the functions. Rigorous coordination down
to the finest detail yields a seamless blend of
technology and aesthetics.

The four lines of Eikon don’t just embody
elegance and refinement, but also epitomise
state-of-the-art technologies, offering smart,
practical solutions.

Nút nhấn màu trắng, đen hoặc bạc có kèm
đèn để làm nổi bật các chức năng. Sự phối
hợp chặt chẽ đến từng chi tiết mang lại sự kết
hợp hoàn hảo giữa công nghệ và thẩm mỹ.

Bốn nhóm sản phẩm của Eikon không chỉ
mang đến sự sang trọng và tinh tế, mà còn là
điển hình cho các công nghệ tân tiến, mang
đến các giải pháp thông minh và thiết thực.

Eikon offers socket outlets to different standards, and controls and cover plates in a range
of modular designs, so that our customers can
design, organise and manage energy in line
with the requirements of over 100 countries
worldwide.
Eikon cung cấp các loại ổ cắm theo nhiều tiêu
chuẩn khác nhau, công tắc và mặt che được
thiết kế theo dạng module. Vì thế, khách hàng
có thể thiết kế, sắp xếp và quản lý năng lượng
phù hợp với yêu cầu tại hơn 100 quốc gia trên
thế giới.
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Mounting features for Eikon Evo
Đặc tính lắp đặt đối với Eikon Evo

3-module installation/ Lắp đặt bộ 3 module

Technical information.
On the back next to each terminal for
functional information, on the side for
sales and technical data.
Thông tin kỹ thuật.
Mặt sau thiết bị kế bên lỗ cắm thể hiện
thông tin về chức năng và mặt bên cạnh
là thông số kỹ thuật cho việc bán hàng.

Rocker controls and interchangeable
buttons.
1-, 2- and 3-module, with backlighting
symbols and customizables.

Ultra-slim support.
Steel core just 2 mm thick, with gal
vanised protection, for installation with
minimum stand-out.
Khung đỡ siêu mỏng.
Lõi thép dày chỉ 2 mm với lớp bảo vệ mạ
kẽm nên không cản trở khi lắp đặt.

Điều khiển kiểu bập bênh và nút nhấn
chuyển đổi được.
1, 2, 3 module với biểu tượng đèn nền và
có thể tùy chỉnh.

Plack-clack system.
The Vimar-patented Plack-clack
system fixes quickly and easily the
lighting point components to the
cover plate by inserting and remov
ing the devices from the front.
Night&day symbols.
Controllers and keys are marked
with standard symbols or custom
symbols on request, laser engraved
in the specific area backlit with
coloured LEDs.
Cover plates.
Large, square size, from 2 to 7 and 4+4 modules. In 6
precious materials and a wide range of colours with flat
frame with no shaping, symmetrical and elegant to make
the most of the lighting device.
Mặt che.
Kích thước lớn, hình vuông, dành cho thiết bị từ 2 đến 7 và
4 + 4 module. Được làm từ 6 vật liệu cao cấp và nhiều màu
sắc với khung phẳng không tạo hình, đối xứng và trang
nhã để tận dụng tối đa thiết bị chiếu sáng.
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Ký hiệu Ngày & Đêm.
Điều khiển và nút nhấn được khắc
các ký hiệu tiêu chuẩn hoặc tùy
chỉnh theo yêu cầu, khắc laser trên
khu vực có đèn nền LED màu.

Hệ thống móc Plack-clack.
Hệ thống móc Plack-clack được
cấp bằng sáng chế vủa Vimar giúp
lắp nhanh chóng và dễ dàng các
thành phần điểm chiếu sáng vào
mặt che bằng cách lắp và tháo
các thiết bị từ phía trước.

Mounting features for Eikon Exe
Đặc tính lắp đặt đối với Eikon Exé

3-module installation/ Lắp đặt bộ 3 module

Technical information.
On the back next to each terminal
for functional information, on the
side for sales and technical data.
Thông tin kỹ thuật.
Mặt sau thiết bị kế bên lỗ cắm thể
hiện thông tin về chức năng và mặt
bên cạnh là thông số kỹ thuật cho
việc bán hàng.

Rocker controls and interchangeable
buttons.
1-, 2- and 3-module, with backlighting
symbols and customizables.

Ultra-slim support.
Steel core just 2 mm thick, with gal
vanised protection, for installation with
minimum stand-out.
Khung đỡ siêu mỏng.
Lõi thép dày chỉ 2 mm với lớp bảo vệ
mạ kẽm nên không cản trở khi lắp đặt.

Điều khiển kiểu bập bênh và nút nhấn
chuyển đổi được.
1, 2, 3 module với biểu tượng đèn nền
và có thể tùy chỉnh.

Plack-clack system.
The Vimar-patented Plack-clack system
fixes quickly and easily the lighting
point components to the cover plate by
inserting and removing the devices from
the front.
Night&day symbols.
Controllers and keys are marked
with standard symbols or custom
symbols on request, laser engraved
in the specific area backlit with
coloured LEDs.

Cover plates.
Large, square size, from 2 to 7 and 4+4
modules. In 6 precious materials and a
wide range of colours.

Hệ thống móc Plack-clack.
Hệ thống móc Plack-clack được cấp
bằng sáng chế vủa Vimar giúp lắp nhanh
chóng và dễ dàng các thành phần điểm
chiếu sáng vào mặt che bằng cách lắp và
tháo các thiết bị từ phía trước.

Ký hiệu Ngày & Đêm.
Điều khiển và nút nhấn được khắc
các ký hiệu tiêu chuẩn hoặc tùy
chỉnh theo yêu cầu, khắc laser trên
khu vực có đèn nền LED màu.

Mặt che.
Kích thước lớn, hình vuông, dành cho thiết
bị từ 2 đến 7 và 4 + 4 module. Được làm từ
6 chất liệu cao cấp và màu sắc đa dạng.
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Mounting features
Đặc tính lắp đặt
Compositions
Bộ hoàn chỉnh

Boxes
Đế âm

Frames
Khung đỡ

Devices
Thiết bị

Cover plates
Mặt che

2 x 1 module

2 modules

Flush mounting
Lắp âm

2 modules, with claws
2 module với móc gài

1 x 2 modules

2 modules

Eikon

3 x 1 module

1 + 2 modules

From 3 to 7 modules
Từ 3 đến 7 module
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Flush mounting
Lắp âm

3 modules, with screws
3 module, có ốc vít

1 x 3 modules

From 3 to 7 modules
Từ 3 đến 7 module

p

Devices
Thiết bị
Black / Màu đen

Silver / Màu bạc
1P 1-way switches 250V~ / Hạt công tắc 1 chiều, 1 cực, 250V~

Art.No.: 985.56.061
Price/ Giá: 409.400
20001
> 16AX
> 1 module

Art.No.: 985.56.062
Price/ Giá: 459.200
20001.2
> 16AX
> 2 modules

Art.No.: 985.56.064
Price/ Giá: 433.700
20001.N
> 16AX
> 1 module

Art.No.: 985.56.063
Price/ Giá: 474.700
20001.2.N
> 16AX
> 2 modules

1P 2-way switches 250V~ / Hạt công tắc 2 chiều, 1 cực, 250V~

Art.No.: 985.56.065
Price/ Giá: 482.500
20005
> 16AX
> 1 module

Art.No.: 985.56.066
Price/ Giá: 554.100
20005.2
> 16AX
> 2 modules

Art.No.: 985.56.068
Price/ Giá: 535.300
20005.N
> 16AX
> 1 module

Art.No.: 985.56.067
Price/ Giá: 583.300
20005.2.N
> 16AX
> 2 modules

1P reversing switches 250 V~ / Hạt công tắc đảo chiều, 1 cực, 250V~

Art.No.: 985.56.071 - Price/ Giá: 752.900
20013
> 16AX
> 1 module

Art.No.: 985.56.072 - Price/ Giá: 850.200
20013.N
> 16AX
> 1 module

2P 1-way switches with ON/OFF Words, 250V~ / Hạt công tắc 1 chiều, 2 cực, có kí hiệu ON/OFF, 250V~

Art.No.: 985.56.073 - Price/ Giá: 827.500
20016.2
> 20AX
> 2 modules

Art.No.: 985.56.074 - Price/ Giá: 867.800
20016.2.N
> 20AX
> 2 modules

1P NO push buttons 250 V~ / Nút nhấn 1 cực, tiếp điểm thường mở, 250V~

Art.No.: 985.56.069
Price/ Giá: 403.200
20008
> 10A
> 1 module

Art.No.: 985.56.070
Price/ Giá: 453.500
20008.2
> 10A
> 2 modules
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Socket outlets
Ổ cắm điện
Black / Màu đen

Silver / Màu bạc
SICURY socket outlets 250 V~ - Euro-American standard / Ổ cắm 250V~, chuẩn châu Âu - Mỹ

Art.No.: 985.56.075
Price/ Giá: 413.500
20248
> 2P+E 16A
> 2 modules

Art.No.: 985.56.077
Price/ Giá: 805.000
20249
> 2P+E 16A
> 3 modules

Art.No.: 985.56.076
Price/ Giá: 448.700
20248.N
> 2P+E 16A
> 2 modules

Art.No.: 985.56.078
Price/ Giá: 866.800
20249.N
> 2P+E 16A
> 3 modules

Socket outlets 250 V~ - Multi-standard / ổ cắm 250V~, đa tiêu chuẩn

Art.No.: 985.56.079 - Price/ Giá: 746.400
20257
> 2P+E 13A
> 2 modules

Art.No.: 985.56.080 - Price/ Giá: 770.300
20257.N
> 2P+E 13A
> 2 modules

Eikon

C-USB and A-USB charging ports / Cổng sạc USB A, USB C

Art.No.: 985.56.081
Price/ Giá: 1.440.400
20292
> 5V 1,5A
> 1 USB charging
port / 1 cổng sạc
USB
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module

Art.No.: 985.56.084
Price/ Giá: 1.440.400
20292.C
> 5V 1,5A
> 1 C-USB charging
port/ 1 cổng sạc
USB C
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module

Art.No.: 985.56.087
Price/ Giá: 2.211.800
20295
> 5V 2,1A
> 2 USB ports with the
total supply of 2,1 A
2 cổng sạc USB
cung cấp tổng 2,1A
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 2 modules

Art.No.: 985.56.086
Price/ Giá: 1.568.900
20292.N
> 5V 1,5A
> 1 USB charging
port / 1 cổng sạc
USB
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module

Art.No.: 985.56.085
Price/ Giá: 1.568.900
20292.C.N
> 5V 1,5A
> 1 C-USB charging
port / 1 cổng sạc
USB C
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module

Art.No.: 985.56.090
Price/ Giá: 2.397.500
20295.N
> 5V 2,1A
> 2 USB ports with the
total supply of 2,1 A
2 cổng sạc USB
cung cấp tổng 2,1A
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 2 modules

A+C USB charging ports / Cổng sạc USB A+C

Art.No.: 985.56.082
Price/ Giá: 1.998.800
20292.AC
> 5V 2,4A
> 1 A-USB and 1 C-USB
charging ports with the total
supply of 2,4A / 1 cổng sạc
USB A và 1 cổng sạc USB C
cung cấp tổng 2,4A
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module
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Art.No.: 985.56.088
Price/ Giá: 2.196.500
20295.AC
> 5V 3A
> 1 A-USB and 1 C-USB charging
ports with the total supply of 3A
/ 1 cổng sạc USB A và 1 cổng
sạc USB C cung cấp tổng 3A
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 2 modules

Art.No.: 985.56.083
Price/ Giá: 2.166.600
20292.AC.N
> 5V 2,4A
> 1 A-USB and 1 C-USB charging
ports with the total supply of
2,4A / 1 cổng sạc USB A và 1
cổng sạc USB C cung cấp tổng
2,4A
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module

Art.No.: 985.56.089
Price/ Giá: 2.380.800
20295.AC.N
> 5V 3A
> 1 A-USB and 1 C-USB
charging ports with the total
supply of 3A / 1 cổng sạc USB
A và 1 cổng sạc USB C cung
cấp tổng 3A
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 2 modules

p

Signal reception socket outlets
Ổ cắm nhận tín hiệu
Black / Màu đen

Silver / Màu bạc
RJ45 data outlets / Ổ cắm mạng RJ45

Art.No.: 985.56.091
Price/ Giá: 623.700
20339.13
> Netsafe
> Cat6
> UTP
> 1 module

Art.No.: 985.56.092
Price/ Giá: 750.400
20339.13.N
> Netsafe
> Cat6
> UTP
> 1 module
HDMI outlets / Ổ cắm cổng HDMI

Art.No.: 985.56.093
Price/ Giá: 1.835.600
20346
> HDMI
> Keystone connection / Kết nối Keystone
> 1 module

Art.No.: 985.56.094
Price/ Giá: 2.056.000
20346.N 		
> HDMI
> Keystone connection / Kết nối Keystone
> 1 module
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Cover plates
Mặt che
EIKON EVO
Lava Grey (03)
Xám Dung Nham (03)

EIKON EXÉ

Dark Bronze (05)		
Đồng Tối (05)		

Matt Silver (02)
Bạc Nhám (02)

Matt Black (03)
Đen Nhám (03)

2-module cover plates / Mặt che 2 module

Art.No.: 985.56.108
Price/ Giá: 1.185.500
21642.03

Art.No.: 985.56.109
Price/ Giá: 1.185.500
21642.05

Art.No.: 985.56.116
Price/ Giá: 966.100
22642.02

Art.No.: 985.56.117
Price/ Giá: 966.100
22642.03

3-module cover plates / Mặt che 3 module

Eikon

Art.No.: 985.56.110
Price/ Giá: 1.185.500
21653.03

Art.No.: 985.56.111
Price/ Giá: 1.185.500
21653.05

Art.No.: 985.56.118
Price/ Giá: 966.100
22653.02

Art.No.: 985.56.119
Price/ Giá: 966.100
22653.03

4-module cover plates / Mặt che 4 module

Art.No.: 985.56.112
Price/ Giá: 1.185.500
21654.03

Art.No.: 985.56.113
Price/ Giá: 1.185.500
21654.05

Art.No.: 985.56.120
Price/ Giá: 966.100
22654.02

Art.No.: 985.56.121
Price/ Giá: 966.100
22654.03

7-module cover plates / Mặt che 7 module

Art.No.: 985.56.114
Price/ Giá: 1.954.800
21657.03
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Art.No.: 985.56.115
Price/ Giá: 1.954.800
21657.05

Art.No.: 985.56.122
Price/ Giá: 1.829.800
22657.02

Art.No.: 985.56.123
Price/ Giá: 1.829.800
22657.03

p

Standard mounting types
Kiểu lắp đặt tiêu chuẩn
Modules

2, for Ø60mm or
56x56mm mounting
boxes
2, cho hộp điện Ø60mm
hoặc 56x56mm

3

4

7

Boxes
Đế âm

Frames
Khung đỡ

Art.No.: 985.56.104
Price/ Giá: 15.200

Art.No.: 985.56.095
Price/ Giá: 108.100

V71001
> For masonries / Cho
tường gạch
> GW 650OC
> Light blue / Xanh nhạt

21602
> 2 modules, with claws /
2 module với móc gài

Art.No.: 985.56.105
Price/ Giá: 19.200

Art.No.: 985.56.096
Price/ Giá: 117.600

V71303
> For masonries / Cho
tường gạch
> GW 650OC
> Light blue / Xanh nhạt

21613
> 3 modules, with screws
3 module, có ốc vít

Art.No.: 985.56.106
Price/ Giá: 80.800

Art.No.: 985.56.097
Price/ Giá: 119.100

V71304
> For masonries / Cho
tường gạch
> GW 650OC
> Light blue / Xanh nhạt

21614
> 4 modules, with screws
4 module, có ốc vít

Art.No.: 985.56.107
Price/ Giá: 152.600

Art.No.: 985.56.098
Price/ Giá: 411.800

V71306
> For masonries / Cho
tường gạch
> GW 650OC
> Light blue / Xanh nhạt

21617
> 7 modules, with screws
7 module, có ốc vít

Cover plates
Mặt che

Art.No.: 985.56.108

Art.No.: 985.56.116

Art.No.: 985.56.109

Art.No.: 985.56.117

Art.No.: 985.56.110

Art.No.: 985.56.118

Art.No.: 985.56.111

Art.No.: 985.56.119

Art.No.: 985.56.112

Art.No.: 985.56.120

Art.No.: 985.56.113

Art.No.: 985.56.121

Art.No.: 985.56.114

Art.No.: 985.56.122

Art.No.: 985.56.115

Art.No.: 985.56.123

21

VIMAR ELECTRICAL DEVICES. THIẾT BỊ ĐIỆN.

Popular complete sets
Bộ sản phẩm phổ biến
EIKON EVO
Grey devices / Thiết bị màu đen
Mặt che nhôm - Xám dung
nham (03)
Aluminium cover plates - Lava
grey (03)

EIKON EXÉ
Grey devices / Thiết bị màu đen
Mặt che nhôm - Đồng tối (05)
Aluminium cover plates - Dark
bronze (05)		

Grey devices / Thiết bị màu đen
Metal cover plates - Matt black
(03)
Mặt che kim loại - Đen nhám (03)

1-gang push button switches / Nút nhấn đơn

2-gang push button switches / Nút nhấn đôi

Eikon

3-gang push button switches / Nút nhấn ba

1-gang 1-way switches / Công tắc đơn 1 chiều

2-gang 1-way switches / Công tắc đôi 1 chiều

3-gang 1-way switches / Công tắc ba 1 chiều

1-gang 2-way switches / Công tắc đơn 2 chiều
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Silver devices / Thiết bị màu bạc
Metal cover plates - Matt silver
(02)
Mặt che kim loại - Bạc nhám (02)

p

2-gang 2-way switches / Công tắc đôi 2 chiều

3-gang 2-way switches / Công tắc ba 2 chiều

3-gang reversing (for 3-way) switches / Công tắc ba, đảo chiều (cho 3 chiều)

Double-pole switches with ON|OFF text / Công tắc đơn, 2 cực với biểu tượng ON|OFF

Single EU-American Standard Socket / Ổ cắm điện đơn chuẩn Châu Âu - Mỹ

Double EU-American Standard Socket / Ổ cắm điện đôi chuẩn Châu Âu - Mỹ

Multi-Standard Socket + Type A & Type C USB Charging Ports / Ổ cắm điện đa tiêu chuẩn + cổng sạc USB A và USB C

Multi-Standard Socket + USB Charging Port +Type A & Type C USB Charging Ports
Ổ cắm điện đa tiêu chuẩn + cổng sạc USB + cổng sạc USB A và USB C

Type C USB Charging Port + Double USB Charging Ports + Multi-Standard Sockets + RJ45 Data Outlet + HDMI Outlet
Cổng sạc USB C + Cổng sạc USB đôi + Ổ cắm điện đa tiêu chuẩn + Ổ cắm dữ liệu RJ45 + Ổ cắm HDMI
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Arké

24
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Contemporary
now and always.
Đương đại, cả bây giờ
và mãi mãi.

By expressing a universal aesthetic
that transcends fashion, the styling of
Arké is always current, and strikes a
perfect balance between simplicity and
identity. The dimensions emphasise
materials and geometries, in order to
appear with all the charm of discretion.
Sở hữu thẩm mỹ mang tính bao quát
vượt giới hạn thời trang, kiểu dáng của
Arké luôn hiện đại, cân bằng hoàn hảo
giữa sự đơn giản và bản sắc riêng. Kích
thước làm nổi bật vật liệu và thiết kế
hình học, để mang đến sức hấp dẫn
của sự kín đáo.
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Two shapes
inspired
by simplicity.

Double-camber
buttons in three
colours.

Hai kiểu dáng lấy cảm hứng
từ sự đơn giản.

Nút nhấn cong với ba màu
sắc hiện đại.

Classic is rigorous and linear, while Round is
soft and sinuous. But both designs rewrite the
rules of energy management, in harmony with
every style of living space.

The tactile, ergonomic buttons come in three
timeless colours. So you can opt for the natural
elegance of anthracite grey, the sober luminosity of white or the modern feel of metal, to
match your own personal style.

Classic mạnh mẽ với góc cạnh, trong khi
Round mang dáng mềm mại và bo tròn. Cả hai
thiết kế định nghĩa lại các quy tắc quản lý năng
lượng, hài hòa với mọi phong cách không gian
sống.

Nút nhấn cong nhẹ nhàng, dễ sử dụng với ba
màu sắc vượt thời gian. Bạn có thể lựa chọn
theo phong cách cá nhân: sự sang trọng tự
nhiên của màu xám anthracite, sự tỏa sáng nổi
bật của màu trắng hoặc cảm giác hiện đại của
kim loại.

Durable materials
and a diverse colour
palette.

Generous
proportions.

Precise, reliable
technologies.

Vật liệu bền bỉ và bảng màu
đa dạng.

Tỷ lệ phóng khoáng.

Công nghệ đáng tin cậy và
chính xác.

Carefully processed to achieve the quality of
finish that’s typical of Italian manufacturing,
materials that go into the Arké line are selected
for their strength and modern feel. And they
come in a vast, varied range of colours.

The generous proportions accentuate the
geometries and materials, to make Arké the
focal point of any wall. With its discreet simplicity, Arké exerts the full appeal of a furnishing
complement.

Arké also means precise, reliable
technology that supports numerous
easy-to-use functions. Making everyday life
easier and more comfortable.

Được xử lý cẩn thận để đạt chất lượng hoàn
thiện tốt nhất, đó chính là đặc trưng của công
nghệ sản xuất Ý. Vật liệu sử dụng cho Arké
được lựa chọn dựa trên độ bền và cảm giác
hiện đại. Và vô cùng đa dạng về màu sắc.

Tỷ lệ rộng rãi giữa nút nhấn và cạnh mặt che
làm nổi bật các kiểu dáng hình học và vật liệu,
giúp Arké trở thành tâm điểm của mọi bức
tường. Với sự đơn giản kín đáo, Arké phát huy
tối đa sức hấp dẫn của một sản phẩm phụ kiện
nội thất.

Arké cũng đồng nghĩa với công nghệ đáng tin
cậy và chính xác, hỗ trợ vô số chức năng dễ sử
dụng. Giúp cuộc sống thường nhật dễ dàng và
tiện nghi hơn.
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Mounting features
Đặc tính lắp đặt

Axial controls/ Điều khiển trục thẳng

Axial controls.
Modern, reliable technology, for
buttons that represent a further
variant to traditional controls.

Two-way convex buttons.
A pleasant feeling, ergonomic shape, only
slightly perceptible to the eye, accompanies the controls.
Nút nhấn lồi 2 chiều.
Kiểu dáng của nút điều khiển tạo cảm
giác dễ chịu và tiện dụng, chỉ thấy thoáng
qua bằng mắt thường.

Điều khiển trục thẳng.
Công nghệ hiện đại, đáng tin
cậy, nhờ nút nhấn linh hoạt hơn
so với nút truyền thống.

Customisation.
Controls and buttons are marked with
standard symbols or custom symbols
on request, Mylar laser-printed labels
applied to the specific area backlit with
coloured LEDs.

Cover plates.
Wide range of colours in different
materials.
Mặt che.
Dải màu sắc đa dạng với nhiều
vật liệu khác nhau.

Mounting frame.
The semi-transparent plastic
ensures easy fixing to the flush
mounting box. The honeycomb
structure makes it sturdy.
Khung đỡ.
Khung nhựa mờ dễ dàng lắp đặt
vào đế âm. Cấu trúc tổ ong giúp
khung chắc chắn.

Tùy chỉnh.
Các nút nhấn và điều khiển được khắc
các ký hiệu tiêu chuẩn hoặc theo yêu
cầu. Nhãn in laser Mylar được dùng cho
khu vực có đèn nền LED màu.

Due to the graphic layout, the product photos are not represented with equivalent proportions.
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Traditional controls/ Điều khiển truyền thống

Traditional controls.
Controls with rocker movement,
in white or anthracite.
Safety.
Sockets with SICURY
protection system.
An toàn.
Ổ cắm với hệ thống bảo
vệ SICURY.

Điều khiển truyền thống
Điều khiển kiểu bập bênh với
màu hoàn thiện trắng hoặc xám
anthracite.

Interchangeable buttons.
One, two and three modules,
with backlit and customisable
symbols.
Nút nhấn có thể chuyển đổi.
1, 2 và 3 module được khắc
ký hiệu có thể tùy chỉnh và có
đèn nền phát sáng.

Technical information.
On the back next to each terminal for
functional information, on the side for
sales and technical data.
Thông số kỹ thuật.
Mặt sau thiết bị, gần các cực kết nối,
thể hiện thông tin về chức năng và mặt
bên cạnh là thông số kỹ thuật cho việc
bán hàng.

Cover plates.
Two shapes, Classic and Round, with
ample proportions enhancing shapes and
materials.
Mặt che.
Hai kiểu dáng Classic và Round, với tỉ lệ
rộng rãi giữa nút nhấn và cạnh mặt che làm
tăng giá trị vật liệu và thiết kế.

Do yêu cầu dàn trang, một số hình ảnh sản phẩm không thể hiện tỷ lệ kích thước tương ứng.
29

VIMAR ELECTRICAL DEVICES. THIẾT BỊ ĐIỆN.

Mounting features
Đặc tính lắp đặt
Compositions
Bộ hoàn chỉnh

Boxes
Đế âm

Frames
Khung đỡ

Devices
Thiết bị

Cover plates
Mặt che

2 x 1 module

2 modules

Flush mounting
Lắp âm

2 modules, with claws
2 module với móc gài

1 x 2 modules

2 modules

Arke

2 x 1 module

2 central modules
2 module, trung tâm

2 modules, with claws
2 module với claws

1 x 3 modules

2 central modules
2 module, trung tâm

1 + 2 modules

3 x 1 module

From 3 to 7 modules
Từ 3 đến 7 module
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Flush mounting
Lắp âm

3 modules, with screws
3 module, có ốc vít

3 modules

From 3 to 7 modules
2 module, trung tâm

p

Devices
Thiết bị
Black / Màu đen

White / Màu trắng

Metal / Màu nâu

1P 1-way switches 250V~ / Hạt công tắc 1 chiều, 1 cực, 250V~

Art.No.: 985.56.000
Price/ Giá: 275.300
19001
> 16AX
> 1 module

Art.No.: 985.56.001
Price/ Giá: 342.300
19001.2
> 16AX
> 2 modules

Art.No.: 985.56.004
Price/ Giá: 275.300
19001.B
> 16AX
> 1 module

Art.No.: 985.56.002
Price/ Giá: 342.300
19001.2.B
> 16AX
> 2 modules

Art.No.: 985.56.005
Price/ Giá: 318.300
19001.M
> 16AX
> 1 module

Art.No.: 985.56.003
Price/ Giá: 378.700
19001.2.M
> 16AX
> 2 modules

1P 2-way switches 250V~ / Hạt công tắc 2 chiều, 1 cực, 250V~

Art.No.: 985.56.006
Price/ Giá: 342.300
19005
> 16AX
> 1 module

Art.No.: 985.56.007
Price/ Giá: 395.900
19005.2
> 16AX
> 2 modules

Art.No.: 985.56.010
Price/ Giá: 342.300
19005.B
> 16AX
> 1 module

Art.No.: 985.56.008
Price/ Giá: 395.900
19005.2.B
> 16AX
> 2 modules

Art.No.: 985.56.011
Price/ Giá: 378.600
19005.M
> 16AX
> 1 module

Art.No.: 985.56.009
Price/ Giá: 432.300
19005.2.M
> 16AX
> 2 modules

1P reversing switches 250 V~ / Hạt công tắc đảo chiều, 1 cực, 250V~

Art.No.: 985.56.012
Price/ Giá: 588.100
19013
> 16AX
> 1 module

Art.No.: 985.56.013
Price/ Giá: 588.100
19013.B
> 16AX
> 1 module

Art.No.: 985.56.014
Price/ Giá: 632.200
19013.M
> 16AX
> 1 module

2P 1-way switches with ON/OFF Words, 250V~ / Hạt công tắc 1 chiều, 2 cực, có kí hiệu ON/OFF, 250V~

Art.No.: 985.56.015
Price/ Giá: 769.500
19016.2
> 20AX
> 2 modules

Art.No.: 985.56.016
Price/ Giá: 769.500
19016.2.B
> 20AX
> 2 modules

Art.No.: 985.56.017
Price/ Giá: 827.200
19016.2.M
> 20AX
> 2 modules
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Socket outlets
Ổ cắm điện
Black / Màu đen

White / Màu trắng
SICURY socket outlets 250 V~ - Euro-American standard / Ổ cắm 250V~, chuẩn châu Âu - Mỹ

Art.No.: 985.56.018
Price/ Giá: 340.600
19248
> 2P+E 16A
> 2 modules

Art.No.: 985.56.021
Price/ Giá: 648.700
19249
> 2P+E 16A
> 3 modules

Art.No.: 985.56.019
Price/ Giá: 340.600
19248.B
> 2P+E 16A
> 2 modules

Art.No.: 985.56.022
Price/ Giá: 648.700
19249.B
> 2P+E 16A
> 3 modules

Socket outlets 250 V~ - Multi-standard / Ổ cắm 250V~, đa tiêu chuẩn

Art.No.: 985.56.024 - Price/ Giá: 501.600
19257
> 2P+E 13A
> 2 modules

Art.No.: 985.56.025 - Price/ Giá: 501.600
19257.B
> 2P+E 13A
> 2 modules

Arke

C-USB and A-USB charging ports / Cổng sạc USB A, USB C

Art.No.: 985.56.027
Price/ Giá: 1.062.000
19292
> 5V 1,5A
> 1 USB charging
port / 1 cổng sạc
USB
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module

Art.No.: 985.56.032
Price/ Giá: 1.062.000
19292.C
> 5V 1,5A
> 1 C-USB charging
port/ 1 cổng sạc
USB C
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module

Art.No.: 985.56.036
Price/ Giá: 1.827.300
19295
> 5V 2,1A
> 2 USB ports with the
total supply of 2,1 A
/ 2 cổng sạc USB
cung cấp tổng 2,1A
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 2 modules

Art.No.: 985.56.031
Price/ Giá: 1.062.000
19292.B
> 5V 1,5A
> 1 USB charging
port / 1 cổng sạc
USB
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module

Art.No.: 985.56.033
Price/ Giá: 1.062.000
19292.C.B
> 5V 1,5A
> 1 C-USB charging
port / 1 cổng sạc
USB C
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module

Art.No.: 985.56.040
Price/ Giá: 1.827.300
19295.B
> 5V 2,1A
> 2 USB ports with the
total supply of 2,1 A
/ 2 cổng sạc USB
cung cấp tổng 2,1A
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 2 modules

A+C USB charging ports / Cổng sạc USB A+C

Art.No.: 985.56.028
Price/ Giá: 1.524.200
19292.AC
> 5V 2,4A
> 1 A-USB and 1 C-USB
charging ports with the total
supply of 2,4A / 1 cổng sạc
USB A và 1 cổng sạc USB C
cung cấp tổng 2,4A
120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module
32

Art.No.: 985.56.037
Price/ Giá: 1.814.600
19295.AC
> 5V 3A
> 1 A-USB and 1 C-USB charging
ports with the total supply of 3A
/ 1 cổng sạc USB A và 1 cổng
sạc USB C cung cấp tổng 2,4A
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 2 modules

Art.No.: 985.56.029
Price/ Giá: 1.524.200
19292.AC.B
> 5V 2,4A
> 1 A-USB and 1 C-USB charging
ports with the total supply of
2,4A / 1 cổng sạc USB A và 1
cổng sạc USB C cung cấp tổng
2,4A
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module

Art.No.: 985.56.038
Price/ Giá: 1.814.600
19295.AC.B
> 5V 3A
> 1 A-USB and 1 C-USB
charging ports with the total
supply of 3A / 1 cổng sạc USB
A và 1 cổng sạc USB C cung
cấp tổng 2,4A
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 2 modules

p

Metal / Màu nâu

Art.No.: 985.56.020
Price/ Giá: 375.700
19248.M
> 2P+E 16A
> 2 modules

Art.No.: 985.56.023
Price/ Giá: 697.400
19249.M
> 2P+E 16A
> 3 modules

Art.No.: 985.56.026 - Price/ Giá: 539.200
19257.M
> 2P+E 13A
> 2 modules

Art.No.: 985.56.035
Price/ Giá: 1.141.300
19292.M
> 5V 1,5A
> 1 USB charging
port / 1 cổng sạc
USB
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module

Art.No.: 985.56.034
Price/ Giá: 1.141.300
19292.C.M
> 5V 1,5A
> 1 C-USB charging
port/ 1 cổng sạc
USB C
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module

Art.No.: 985.56.030
Price/ Giá: 1.638.600
19292.AC.M
> 5V 2,4A
> 1 A-USB and 1 C-USB
charging ports with the total
supply of 2,4A / 1 cổng sạc
USB A và 1 cổng sạc USB C
cung cấp tổng 2,4A
120-230 V~
> 50/60 Hz
> 1 module

Art.No.: 985.56.041
Price/ Giá: 1.964.300
19295.M
> 5V 2,1A
> 2 USB ports with the
total supply of 2,1 A
/ 2 cổng sạc USB
cung cấp tổng 2,1A
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 2 modules

Art.No.: 985.56.039
Price/ Giá: 1.950.700
19295.AC.M
> 5V 3A
> 1 A-USB and 1 C-USB charging
ports with the total supply of 3A
/ 1 cổng sạc USB A và 1 cổng
sạc USB C cung cấp tổng 2,4A
> 120-230 V~
> 50/60 Hz
> 2 modules
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Signal reception socket outlets
Ổ cắm nhận tín hiệu
Black / Màu đen

White / Màu trắng

Metal / Màu nâu

RJ45 data outlets / Ổ cắm mạng RJ45

Art.No.: 985.56.042
Price/ Giá: 586.100
19339.13
> Netsafe
> Cat6
> UTP
> 1 module

Art.No.: 985.56.043
Price/ Giá: 586.100
19339.13.B
> Netsafe
> Cat6
> UTP
> 1 module

Art.No.: 985.56.044
Price/ Giá: 630.100
19339.13.M
> Netsafe
> Cat6
> UTP
> 1 module

HDMI outlets / Ổ cắm cổng HDMI

Arke

Art.No.: 985.56.045
Price/ Giá: 1.312.300
19346
> HDMI
> Keystone connection / Kết nối Keystone
> 1 module
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Art.No.: 985.56.046
Price/ Giá: 1.312.300
19346.B			
> HDMI
> Keystone connection / Kết nối Keystone
> 1 module

Art.No.: 985.56.047
Price/ Giá: 1.410.700
19346.M			
> HDMI
> Keystone connection / Kết nối Keystone
> 1 module

p

Cover plates
Mặt che
Matt Black (71)
Đen Nhám (71)

Matt White (74)		
Trắng Nhám (74)		

Metal (80)
Nâu (80)

2-module cover plates / Mặt che 2 module

Art.No.: 985.56.048
Price/ Giá: 180.600
19642.71

Art.No.: 985.56.049
Price/ Giá: 180.600
19642.74

Art.No.: 985.56.050
Price/ Giá: 306.400
19642.80

3-module cover plates / Mặt che 3 module

Art.No.: 985.56.052
Price/ Giá: 180.600
19653.71

Art.No.: 985.56.053
Price/ Giá: 180.600
19653.74

Art.No.: 985.56.054
Price/ Giá: 306.400
19653.80

Art.No.: 985.56.051
Price/ Giá: 306.400
19652.80

4-module cover plates / Mặt che 4 module

Art.No.: 985.56.055
Price/ Giá: 262.100
19654.71

Art.No.: 985.56.056
Price/ Giá: 262.100
19654.74

Art.No.: 985.56.057
Price/ Giá: 445.600
19654.80

7-module cover plates / Mặt che 7 module

Art.No.: 985.56.058
Price/ Giá: 334.600
19657.71

Art.No.: 985.56.059
Price/ Giá: 334.600
19657.74

Art.No.: 985.56.060
Price/ Giá: 567.700
19657.80
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Standard mounting types
Kiểu lắp đặt tiêu chuẩn
Modules

Boxes
Đế âm

2, for Ø60mm or
56x56mm mounting
boxes
Art.No.: 985.56.104
2, cho hộp điện ø60mm Price/ Giá: 15.200
hoặc 56x56mm
V71001
> For masonries / Cho tường
gạch
> GW 650OC

Frames
Khung đỡ

Cover plates
Mặt che

Art.No.: 985.56.099
Price/ Giá: 85.600

985.56.048

985.56.050

19602
> 2 modules, with claws / 2 module
với móc gài

Art.No.: 985.56.100
Price/ Giá: 157.000

Arke

985.56.049

985.56.051

19612
> 2 central modules, with screws /
module, trung tâm, có ốc vít

3

Art.No.: 985.56.105
Price/ Giá: 19.200

Art.No.: 985.56.101
Price/ Giá: 64.300

985.56.052

985.56.053

985.56.054

Art.No.: 985.56.102
Price/ Giá: 134.700

985.56.054

985.56.056

985.56.057

985.56.058

985.56.059

985.56.060

V71303
> For masonries / Cho tường 19613
gạch
> 3 modules, with screws
> GW 650OC
3 module, có ốc vít

4

Art.No.: 985.56.106
Price/ Giá: 80.800

19614
V71304
> For masonries / Cho tường > 4 modules, with screws
4 module, có ốc vít
gạch
> GW 650OC

7

Art.No.: 985.56.107
Price/ Giá: 152.600

Art.No.: 985.56.103
Price/ Giá: 229.000

19617
V71306
> For masonries / Cho tường > 7 modules, with screws
7 module, có ốc vít
gạch
> GW 650OC
36
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Popular complete sets
Bộ sản phẩm phổ biến
ARKÉ
White devices / Thiết bị màu trắng
Technopolymer cover plates - matt white (74)
Mặt che nhựa Technopolymer - Trắng Nhám (74)

Grey devices / Thiết bị màu đen
Technopolymer cover plates - matt black (71)
Mặt che nhựa Technopolymer - Đen Nhám (71)

Metal devices / Thiết bị màu nâu
Technopolymer cover plates - metal (80)
Mặt che nhựa Technopolymer - Nâu (80)

1-gang 1-way switches / Công tắc đơn 1 chiều

2-gang 1-way switches / Công tắc đôi 1 chiều

Arke

3-gang 1-way switches / Công tắc ba 1 chiều

1-gang 2-way switches / Công tắc đơn 2 chiều

2-gang 2-way switches / Công tắc đôi 2 chiều

3-gang 2-way switches / Công tắc ba 2 chiều

3-gang reversing (for 3-way) switches / Công tắc ba, đảo chiều (cho 3 chiều)

Double-pole switches with ON/OFF text / Công tắc đơn, 2 cực với biểu tượng ON/OFF
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Single EU-American standard sockets / Ổ cắm điện đơn chuẩn Châu Âu - Mỹ

Ổ cắm điện đôi chuẩn Châu Âu - Mỹ / Ổ cắm điện đôi chuẩn Châu Âu - Mỹ

Multi-standard socket + Type A & Type C USB charging ports / Ổ cắm điện đa tiêu chuẩn + cổng sạc USB A và USB C

Multi-standard socket + USB charging port +Type A & Type C USB charging ports
Ổ cắm điện đa tiêu chuẩn + cổng sạc USB + cổng sạc USB A và USB C

Type C USB charging port + Double USB Charging Ports + Multi-standard sockets + RJ45 Data outlet + HDMI outlet
Cổng sạc USB C + Cổng sạc USB đôi + Ổ cắm điện đa tiêu chuẩn + Ổ cắm dữ liệu RJ45 + Ổ cắm HDMI
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