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SẢN PHẨMVIETCAB

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, 
với quy mô và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ, ổn định trên thị trường quốc tế.

Góp phần tạo nên xương sống bền vững cho ngành công nghiệp sản xuất dây và cáp điện quốc gia, kết nối chuỗi giá 
trị ngành nghề, hội nhập quốc tế bằng định hướng kinh doanh bền vững, thúc đẩy truyền tải điện năng toàn cầu.

Sứ mệnh xã hội

Khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng dịch vụ và sản phẩm toàn vẹn.

Sứ mệnh kinh doanh

Kinh doanh và phát triển theo định hướng bền vững, cộng hưởng giá trị và lợi ích cùng cổ đông, đối tác bằng những 
cam kết và chính sách thiết thực.

Sứ mệnh với cổ đông, đối tác

Kinh doanh và phát triển theo định hướng bền vững, cộng hưởng giá trị và lợi ích cùng cổ đông, đối tác bằng những 
cam kết và chính sách thiết thực.

Sứ mệnh với cổ đông, đối tác

Tạo nên bởi sự chuyên nghiệp, kỷ luật trong mọi công đoạn, đảm bảo thành phẩm đến tay khách hàng có chất 
lượng tốt, ổn định, đi cùng dịch vụ chăm sóc và hậu mãi vượt trên mong đợi.

Chất lượng:

Trung thực và liêm chính trong tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh, tự tin, cởi mở và minh bạch giá trị với xã hội, 
khách hàng và người tiêu dùng.

Chính trực:

Tạo điều kiện để nhân viên có cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no, nắm bắt cơ hội thăng tiến và lộ trình thu 
nhập tăng trưởng theo thời gian.

Đổi mới:

Lợi nhuận xuất phát từ những giá trị cộng hưởng, nhiều bên cùng có lợi và hướng tới lợi ích chung của cộng đồng.

Hợp tác:

Lợi nhuận xuất phát từ những giá trị cộng hưởng, nhiều bên cùng có lợi và hướng tới lợi ích chung của cộng đồng.

Văn hóa:

I. GIấy chứng nhận



CÁC LOẠI DÂY ĐIỆN

Dây đôi bọc dẹt

Dây đơn

Dây súp

Dây điện
dân dụng bọc tròn

DUY NHẤT
CAM KẾT VÀ PHÁT TRIỂN

HOA THIÊN ĐIỂU
BIỂU TƯỢNG CỦA VIETCAB



3. Vỏ bọc PVC

ỨNG DỤNG

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2015, TCVN 6612:2007
QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN4:2009/BKHCN

+ Lắp đặt trong ống cố định trên 

tường hoặc trên sàn, âm trong 

tường, trong trần hoặc trong sàn

+ Lắp đặt trong ống cứng, chịu lực, 

chống rò rỉ và được chôn trong đất

(*) Giá trị tham khảo. Đây là giá trị ước tính phục vụ cho công tác ước tính, vận chuyển,
lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.

Dây điện đôi
bọc dẹt 0.5mm

Dây điện đôi
bọc dẹt 0.7mm

Dây điện đôi
bọc dẹt 1.0mm

Dây điện đôi
bọc dẹt 1.5mm

Dây điện đôi
bọc dẹt 2x2.5mm

Dây điện đôi
bọc dẹt 2x4.0mm

300/500V

300/500V

300/500V

450/750V

450/750V

450/750V

16

22

32

30

50

80

0.18

0.18

0.18

0.23

0.23

0.23

TÊN SẢN PHẨM CẤP ĐIỆN ÁP KẾT CẤU RUỘT DẪN
SỐ SỢI ĐƯỜNG KÍNH

2. Cách điện PVC

1. Lõi đồng gồm nhiều
sợi đồng nhỏ 

CẤU TRÚC

 

2

3



KHỞI NGUỒN TỪ

CHẤT LƯỢNG



Thị trường miền Bắc: Lõi đồng mềm gồm nhiều sợi, bọc cách điện một lớp PVC
Thị trường miền Nam: Lõi 7 sợi đồng tạo thành kết cấu của một sợi dây đơn, bọc 

CẤU TRÚC

ỨNG DỤNG & LƯU Ý

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2015, TCVN 6612:2007
QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN4:2009/BKHCN

+ Đi trong tường ngầm, dẫn dòng 
điện từ nguồn đầu vào đến các 
thiết bị thông qua các ổ cắm hoặc 
công tắc

+ Thường được luồn trong một ống Gen 
cách điện bằng nhựa để đảm bảo độ 
bền của vỏ dây.

(*) Giá trị tham khảo. Đây là giá trị ước tính phục vụ cho công tác ước tính, vận chuyển,
lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.

1. Lõi đồng gồm
nhiều sợi đồng nhỏ 

2. Lớp cách điện PVC

1. Lõi 7 sợi đồng 

2. Lớp cách điện PVC

Dây đơn 1.0mm

Dây đơn 1.5mm

Dây đơn 2.5mm

Dây đơn 1x4mm

Dây đơn 1x6mm

300/500V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

32

30

50

80

120

0.19

0.23

0.23

0.23

0.23

TÊN SẢN PHẨM CẤP ĐIỆN ÁP KẾT CẤU RUỘT DẪN
SỐ SỢI ĐƯỜNG KÍNH

+ Cần sử dụng hai dây đi song song với nhau, dây nóng (dây màu đỏ)
và dây lạnh (màu vàng hoặc màu xanh) để dễ nhận biết trong quá trình sử dụng



AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG
VỚI MỌI NHÀ

BẢO HÀNH

20
nămĐ

ối với dây âm tư
ờng

Made in Viet Nam



ỨNG DỤNG

+ Tùy theo từng chủng loại, các sợi đồng nhỏ trong lõi sẽ có thiết diện và số lượng 
khác nhau theo tiêu chuẩn Việt Nam

+ Lắp đặt trong ống cố định trên tường hoặc trên sàn, âm trong tường, trong trần 
hoặc trong sàn
+ Lắp đặt trong ống cứng, chịu lực, chống rò rỉ và được chôn trong đất

(*) Giá trị tham khảo. Đây là giá trị ước tính phục vụ cho công tác ước tính, vận chuyển,
lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.

1. Sợi dây đơn cấu 
tạo bởi sợi đồng mềm 

2. Bọc cách điện PVC

Dây súp 0.3mm

Dây súp 0.5mm

Dây súp 0.7mm

10

16

10

0.18

0.18

0.18

TÊN SẢN PHẨM CẤP ĐIỆN ÁP KẾT CẤU RUỘT DẪN
SỐ SỢI ĐƯỜNG KÍNH

3. Vỏ bọc PVC

1. Lõi đồng gồm nhiều
sợi đồng nhỏ 

2. Lõi 2 bọc PVC 

3.Lõi 1 bọc PVC

CẤU TRÚC 2

3

1



+ Ruột được cấu thành từ nhiều lõi được 
bọc PVC
+ Các lõi được bọc tròn một lớp vỏ PVC 
phía ngoài

CẤU TRÚC

ỨNG DỤNG

+ Tùy theo từng chủng loại, các sợi đồng 
nhỏ trong lõi sẽ có thiết diện và số lượng 
khác nhau theo tiêu chuẩn Việt Nam

+ Lắp đặt trong ống cố định 
trên tường hoặc trên sàn, 
âm trong tường, trong trần 
hoặc trong sàn
+ Lắp đặt trong ống cứng, 
chịu lực, chống rò rỉ và được 
chôn trong đất

Dây điện dân dụng
bọc tròn 2x1.5mm

Dây điện dân dụng
bọc tròn 2x2.5mm

30

50

300/500V

300/500V

0.23

0.23

TÊN SẢN PHẨM CẤP ĐIỆN ÁP KẾT CẤU RUỘT DẪN
SỐ SỢI ĐƯỜNG KÍNH

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THAM GIA

(*)  Dự án Đường dây 220 kV Nậm Mô - Tương Dương

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



(*)  Dự án Đường dây Trạm 110 KV An Lão - Hải Phòng (*)  J97W+2HW, Làng chuối, Như Xuân, Thanh Hóa,
nhập dây cáp ACSR330743


