Thông tin chung
Công ty Cổ phần Thương mại Nam Á (SACOM JSC) được thành lập năm 2006,
là đơn vị chuyên cung cấp vật tư thiết bị, phụ kiện cho các đơn vị sản xuất tủ bảng điện
trên cả nước. Bên cạnh đó, Nam Á còn là Nhà thầu/NCC thiết bị đo lường, thiết bị bảo
vệ (công tơ điện tử, transducer, đồng hồ đa năng, bộ chỉ thị vị trí, khóa đóng cắt cho
máy cắt và dao cách ly…) cho các dự án, công trình điện lực của tập đoàn EVN, các dự
án điện mặt trời, thủy điện và nhiệt điện. Ngoài ra, Nam Á còn là đơn vị Nhà thầu/NCC
vật tư thiết bị cho các nhà máy thuộc Tổng cục công nghiệp quốc phòng như Z129, kho
K602, MTV Hóa chất 21, cơ khí hóa chất 14, Viện công nghệ, OMI Việt Nam.
Các thương hiệu mà Nam Á đã và đang là Nhà phân phối, Đại lý ủy quyền tại thị
trường Việt Nam:
 CEWE- UK: thiết bị giám sát chất lượng điện năng, thiết bị đo lường cho tủ bảng
điện (bộ chỉ thị vị trí, đồng hồ đa năng, bộ chuyển đổi tín hiệu, công tơ đa
giá…..);
 SECURE- Ấn Độ: thiết bị đo lường cho tủ bảng điện, thiết bị và giải pháp cho hệ
thống điều hòa thông minh và hệ thống bơm công nghiệp;
 COMELETRIC-Italy: khóa điều khiển, khóa chỉ thị trạng thái khác biệt cho máy
cắt và dao cách ly;
 TELERGON-Tây Ban Nha: khóa DC, khóa điều khiển AC, cầu chì và chống sét;
 HENGZHU-Trung Quốc: Khóa, bản lề, phụ kiện cơ khí các loại cho tủ bảng điện;
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 LINKWELL- Trung Quốc: thiết bị và giải pháp về làm mát – thông gió và đấu nối
thiết bị trong tủ điện, máng cáp nhựa đi dây trong tủ, máng nhựa cao cấp
Non - Halogen;
 NCC chuyên dụng cho tủ bảng điện: gioăng cao su, đèn LED - Honyar, gối đỡ
cách điện thanh cái - Fibon, đèn báo nút ấn – Salzer, phụ kiện cho tủ
blokset/Schneider, Sivacon S8/Siemens, MNS/ABB, khóa điện tử cho tủ dữ liệu
kết nối phần mềm ứng dụng quản lý, giám sát cho các khu vực an ninh, bảo
mật.....
Slogan “Tiếp tục tiến bước – Keep moving forward” là đường lối xuyên suốt quá
trình xây dựng và phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Nam Á. Với quan
điểm “”Khách hàng là bạn đồng hành”” Công ty Nam Á cam kết là đối tác tin cậy, là
bạn đồng hành cho sự phát triển bền vững của Quý Khách hàng, Quý đối tác.
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Chứng chỉ

CHỨNG CHỈ ỦY QUYỀN NHÀ PHÂN PHỐI
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BIÊN BẢN TEST VÀ XÁC NHẬN VẬN HÀNH
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Thiết bị đo lường và tự động hóa
Công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá
Prometer100

Đồng hồ đa chức năng Elite 440



Cấp chính xác 0.2S, 0.5S



Cấp chính xác: 0.2S, 0.5S, 1.0



Ghi dữ liệu với 2 kênh độc lập, mỗi kênh đo 22 biến



Tín hiệu vào, nguồn nuôi dải rộng

năng lượng



Đo và lưu trữ năng lượng 4 góc phần tư, bao gồm



hài,…


import và export

Giám sát chất lượng điện áp, sóng hài và tổng sóng


harmonic….

Bốn cổng truyền thông độc lập: Optical, RS485,
RS232, hoặc Ethernet.

Đo các thông số: U, I, F, P, Q, CosΦ, energy, total



Đo các thông số chất lượng điện: THD, số lần mất
điện, số giờ hoạt động, số giờ có tải, không tải…



Giao thức mở: IEC62056-21, DLMS hoặc Modbus.



Hỗ trợ hiển thị sơ đồ vector, sóng hài, và OBIS



Truyền thông: modbus RS485, TCP/IP

codes…



Module mở rộng: Ethernet Modbus TCP/IP, analog



Option truyền thông IEC61850



Nguồn nuôi : 24-48VDC, 60-240 V AC/DC (±20%)

output 4-20mA, xung vào/ra

Đồng hồ Analog và Bộ chỉ thị trạng thái
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Bộ chuyển đổi tín hiệu ( Transducers)



Thời gian đáp ứng nhanh từ 100-200ms



Cấp chính xác 0.2, 0.5, 1.0



Hai hoặc bốn analog output



Bộ chỉ thị dao tiếp địa PI29-1



Đèn LED cảnh báo sự cố



Bộ chỉ thị máy cắt PI36-1



Đo các đại lượng: dòng, áp, công suất tác dụng,



Đồng hồ dòng áp một chiều CQ96



Đồng hồ dòng áp xoay chiều IQ96



Đồng hồ đo nấc phân áp, công suất, volt kép, tần

công suất phản kháng, hệ số công suất


Modbus RS485, kết nối truyền thông SCADA



Lập trình giám sát bằng phần mềm thông qua cổng
Micro USB
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số kép, đồng hồ hòa đồng bộ,…

Thiết bị đo lường và tự động hóa
Đồng hồ đa chức năng SECURE Elite 300

Thiết bị kiểm tra, giám sát hiệu suất bơm
Censeo



Cấp chính xác 0.5, 1.0



Nút bấm cảm ứng, kết nối mạch dòng kín



Nguồn nuôi dải rộng 40-300V AC/DC



Màn hình LED/ LCD, 4/5 dòng hiển thị



Đo các thông số: U, I, F, P, Q, CosΦ, energy, total
,harmonic..., lưu giá trị Min/Max



Truyền thông Modbus RS485 Bit None/ Even/ Old
(Option)



Thiết lập thông số cảnh báo Quá/Thấp: dòng, áp, công
suất, tần số.. .Đưa ra cảnh báo trên màn hình

Đồng hồ đơn chức năng



Đo lường chính xác, giúp thu thập dữ liệu từ đó đưa ra
giải pháp vận hành tối ưu cũng như tăng hiệu suất



Thiết kế nhỏ gọn cho tủ điều khiển



Có khả năng ghi các thông số đo với bộ nhớ lớn (lưu
trữ 40 ngày cho 15 thông số với chu kì 15 phút )



Có thể cài đặt các tín hiệu analogue đầu vào và đầu ra,
giao tiếp kết nối nhiều thiết bị ngoại vi



Thiết bị đầu cuối: Modbus RS485, xung, báo động



Đưa ra cảnh báo cho nhiều thông số bơm khác nhau



Modbus RS485 tích hợp với Scada/PLC/ Telemetry



Có thể tích hợp với các hệ thống Profibus



Hiển thị LED/LCD



Tích hợp điều khiển cho hệ thông FCU



Hiển thị lưu các giá trị Min, Max



Có khả năng điều khiển từ xa hệ thống làm mát tòa



Phím cài đặt cảm ứng, Kết nối mạch dòng kín



Nguồn nuôi dải rộng,giám sát 1Phase hoặc 3Phase



Giám sát đo đếm U, I, Cosµ, WH, Hz...; U,I/DC



Chế độ cài đặt được bảo vệ bằng mật khẩu



Với nhiều kích thước 72x72,48x96,96x96, đáp ứng

điều khiển trung tâm hoặc smartphone


các tiêu chuẩn đo đếm, an toàn và thân thiện với môi
trường, có khả năng chống cháy chịu nhiệt


nhà, trung tâm thương mại, resort...bằng hệ thống

Sử dụng tối ưu tránh lãng phí, tiết kiệm chi phí vận
hành cho hệ thống điều hòa



Đem lại sự thoải mái tránh trường hợp quá tải hoặc
hoặt động không phù hợp



Tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với số lượng
người trong phòng

Cảnh báo cho người dùng cho nhiều thông số khác
nhau, thời gian cập nhật phản hồi nhanh
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TThiết bị điều khiển giám sát thông minh cho
hhệ thống điều hòa

Thiết bị, phụ kiện cho tủ bảng điện, trạm kiosk
Khóa điều khiển, khóa chọn vị trí



Kích thước mặt ngoài: 48x48mm



Khóa điều khiển có chìa khóa kèm tay vặn



Khóa điều khiển núm vặn dạng Padlock, dạng Pistol, dạng
Oval….



Tiếp điểm thiết kế với cơ chế tự làm sạch, có thể hoạt
động ổn định với môi trường có các tác nhân ăn mòn, bụi,
ô nhiễm



Đáp ứng các tiêu chuẩn: IEC 60947, EN60947, VDE 0660,
2004/108/EC, 2011/65/EU

Khóa điều khiển máy cắt, dao cách ly


Dòng R601



Dòng DR801

Khóa Lockout Relay 86



Khóa điều khiển có đèn báo trạng thái



Vị trí: 0°: PUSH , 30°: CLOSE , 240°: OPEN , 270°:
OPEN

Tiếp điểm với cơ chế tự làm sạch, có thể hoạt động
ổn định với môi trường có các tác nhân ăn mòn, bụi, ô
nhiễm



Cấp bảo vệ IP20 – IEC60529



Điện áp: 24VDC, 48VDC, 110VDC, 220VDC



Độ tin cậy cơ học cao, các tiếp điểm được làm bằng
bạc



Đáp ứng với tủ có không gian hẹp



Trip coil 24VDC - 220VDC (có thể lựa chọn điện áp)



Dễ dàng thao tác khi sửa chữa, bảo trì
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Đèn LED chỉ thị, LED báo hiệu

 Đèn chỉ thị vị trí trạng thái LED với nhiều dải điện
áp, nhiều Option lựa chọn
 Đèn chỉ thị báo pha với dải điện áp rộng
12V,24V,48V,110V,130V,220VAC/DC
 Với nhiều mẫu mã kích thước

ø22mm
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ø5, ø8, ø12, ø16,

Khóa Auxiliary Switch & Interlocking

Khóa Auxiliary Switch: sử dụng để chỉ vị trí
của các tiếp điểm chính - mở hoặc đóng, cũng
như đèn báo, rơle, ACB và các phụ kiện khác.
Với cơ chế tự làm sạch, bụi hồ quang sẽ được
loại bỏ, số lượng tiếp điểm được thay đổi theo
nhu cầu khách hàng
Khóa Interlocking: hệ thống khóa liên động,
việc ON-OFF một hoặc nhiều khóa bị hạn chế
theo một số thao tác được xác định trước với
các khóa khác nhằm vận hành an toàn tránh
nhầm lẫn, có nhiều lựa chọn

Thiết bị, phụ kiện cho tủ bảng điện, trạm kiosk

Khóa điều khiển, chuyển nguồn, ATS
Terlegon

Khóa đóng cắt DC Isolator

 Dải dòng điện rộng từ 40A, 100A, 160A, 250A3150A điện áp hoạt động 1000VDC, 1500VDC.
 Ứng dụng cho tủ Junction box, Combiner, cho
các nhà máy năng lượng mặt trời...

 Dải sản phẩm rộng có nhiều tùy chọn lắp đặt cho máy, Tòa
nhà, hệ thống tủ đóng cắt nguồn
 Có nhiều tùy biến kết nối 1Cực, 2Cực, 3 Cực, 4Cực, khả
năng hoạt động, cách điện cao lên đến 1000VAC
 Nhiều dòng sản phẩm tùy biến cho từng ứng dụng:

 Có nhiều tùy biến kết nối 1Cực, 2Cực, 4Cực.

 Khóa đóng cắt (Switch Disconnector)

 Chứng nhận chất lượng TUV , AIT LAB

 Khóa thay đổi nguồn (Changeover Switch)

 Tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-3

 khóa đóng cắt có chì bảo vệ (Enclosed with Fuses)

Cầu chì, hộp cầu chì

 khóa thay đổi đóng cắt bằng tay hoặc có thể điều
khiển tự động (ATS)..
 Đắp ứng các tiêu chuẩn IEC, CE,TUV


Chống sét lan truyền

6

www.sacomjsc.com.vn

 Với dải sản phẩm rộng nhiều Option lựa chọn

Thiết bị, phụ kiện cho tủ bảng điện, trạm kiosk

Quạt gió và lọc có viền FK55

Quạt gió và lọc không viền FK66



Điện áp/ pha/ tần số: 220-240/ 1/ 50-60



Điện áp/ pha/ tần số: 220-240/ 1/ 50-60



Tiêu chuẩn bảo vệ IP54



Tiêu chuẩn bảo vệ IP54





Kích thước: 109x109x59; 150x150x59; 204x204x96;
250x250x109; 325x325x140;

Kích thước: 116.5x116.5; 148.5x148.5; 204x204;
255x255; 323x323.



Lỗ khoét: 92x92; 124x124; 177x177; 224x224;
292x292.



Nhiệt độ làm việc: -10/+70°C



Lỗ khoét: 92x92; 125x125; 177x177; 230x223; 291x291



Nhiệt độ làm việc: -10/+70°C

Đèn chiếu sáng tủ điện, công tắc hành trình
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Quạt hút rời F2E
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Cầu đấu dây, bạt cuốn cáp, đèn báo nút nhấn



Điện áp/ pha/ tần số: 220-230/ 1/ 50/60



Đèn chiếu sáng tủ điện HZLJ004 Honyar 220-240VA



Kích thước: 80x80x38; 92x92x25; 120x120x38;
172x150x51;



Terminal đấu nối điều khiển tín hiệu, cắt mạch dòng



Đèn báo nút nhấn Linkwell/Salzer



Nhiệt độ làm việc: -10/+70°C



Bạt cuốn cáp RCCN

Thiết bị, phụ kiện cho tủ bảng điện, trạm kiosk
Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm tủ điện



Cảm biến nhiệt độ KTO, KTS



Cảm biến độ ẩm MFR 012



Điện trở sấy HG 140

Biến áp 3 phase



Biến áp khô 3 phase



Công suất đinh mức từ 0.16Kva-100Kva



Kết nối Y hoặc Delta, và các lựa chọn khác



Tiêu chuẩn VDE0550,IEC439,JB5555,GB5226



Điều hòa không khí công nghiệp



Công suất : 1000W, 1500W, 2000W



Độ ồn thấp, kích thước nhỏ gọn tương thích với nhiều vị
trí lắp đặt, sử dụng INVERTER tiết kiệm điện



Kết nối truyền thông Modbus, chống bụi, ăn mòn



Kiểm soát truy cập, điều khiển nhiệt độ linh hoạt 15-55*C

Điều hòa tủ điện công nghiệp



Hộp đấu cáp 1 pha 1 cực



Hộp đấu cáp 1 pha 2 cực, 3 pha 4 cực



Vật liệu nhựa chống cháy



Vật liệu nhựa chống cháy



Tiếp điểm đúc bằng đồng mạ thiếc



Tiếp điểm đúc bằng đồng



Lắp đặt 35mm Din rail



Lắp đặt 35mm Din rail



Tiêu chuẩn: IEC 60947-7-1, IP20



Tiêu chuẩn: IEC 60947-7-1, IP20



1 pha dòng điện: 80A, 160A, 250A, 400A, 500A.



Dòng điện: 100A, 125A, 160A.
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Hộp đấu nối cáp
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Thiết bị, phụ kiện cho tủ bảng điện, trạm kiosk

Gioăng đứng, gioăng nằm

Gioăng chữ nhật và bán nguyệt tự dính

Chất liệu : cao su chuẩn EPDM

Chất liệu : cao su chuẩn EDPM

Sợi thép hoặc đai thép định hình

Gioăng nẹp mica

Gioăng nẹp cánh

Chất liệu : cao su chuẩn EDPM

Chất liệu : cao su chuẩn EPDM

Gioăng nẹp chữ U

Gioăng Vòm
D1

B
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D2
I

Chất liệu : cao su chuẩn EPDM

Bulong, ốc vít
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Thiết bị, phụ kiện cho tủ bảng điện, trạm kiosk

Phụ kiện tủ Sivacon S8/ Siemens

Ngăn tủ Dblockset

Hàm trên dòng 3P

Liên lạc phụ trợ

Hàm trên và hàm dưới

Hàm dưới dòng 3P

Hỗ trợ thanh cái

Khung bao tuyến

Tay nắm

Van thanh cái dọc

Khóa vuông

Bản lề

Kẹp trên thanh cái chính

Cách điện xuyên

Cơ cấu dẫn động
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Phụ kiện tủ Blokset/ Schneider

Gá kẹp theo hàng

Bộ lắp ráp PE

Tiếp điểm trung chuyển
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Thiết bị, phụ kiện cho tủ bảng điện, trạm kiosk
Khóa, bản lề tủ điện, phụ kiện cơ khí



Vật liệu : Hợp Kim Kẽm, Inox304, hợp kim Nhôm..



Chuẩn IP 54, IP65 ..



Công nghệ sơn tĩnh điện



Mạ đen trơn, mạ sần hoặc chrome sáng



Đa dạng chủng loại, kích thước



Sản xuất OEM theo yêu cầu
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Máng nhựa đi dây tủ điện

MÁNG ĐI DÂY THÔNG DỤNG

MÁNG NON – HALOGEN (HALOGEN FREE)

NGUYÊN VẬT LIỆU

PVC
(Vật liệu cách điện)

PC+ABC(Vật liệu cách điện)
Không chứa Halogen (hay non-halogen)

CHỊU NHIỆT

-20ºC - 65ºC, UL 94V-0
Không bắt lửa,

-40ºC - 90ºC, UL 94V-0
Chịu nhiệt cao

MÃ THÔNG DỤNG

SWD

L-U/VD/R H/W

MÀU SẮC

Xám RAL 7035
(Option Xanh, Trắng...)

Xám RAL 7035
(Option Xanh, Trắng...)
 ISO 9001-2015
 CE: Standard EN50085-1: 2005+A1:2013
related to CE Directive(s): 2014/35/EU
 Chứng chỉ CE
 Chứng chỉ tương thích UL
 Chứng chỉ SGS-Test thành phần nguyên vật liệu
 Chỉ chỉ GST-độ chịu nhiệt
 Chứng chỉ TUV/CNAS/ilac-MRA-Biên bản test
máng Non-halogen đều đạt (PASS) về các chỉ số
cho vật liệu điện: Chỉ số oxy, mật độ khói, độc hại

CHỨNG CHỈ
CHUẨN KỸ THUẬT
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 ISO 9001-2015
 CE: Standard EN50085-1: 2005+A1:2013
related to CE Directive(s): 2014/35/EU
 Chứng chỉ CE
 Chứng chỉ tương thích UL

Thiết bị, phụ kiện cho tủ bảng điện, trạm kiosk
Khóa điện tử thông minh cho tủ Viễn Thông, trung tâm dữ liệu



Dùng cho các trung tâm dữ liệu



Tính bảo mật cao



Ứng dụng nền tảng IoT



Ghi lại lịch sử hoạt động, truy cập



Đa dạng cách truy cập



Quản lí quyền truy cập



Có thể tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm



Chuẩn IP66



Vật liệu chính: Hợp kim Kẽm

www.sacomjsc.com.vn

Khóa, bản lề cho tủ trung thế, tủ Sivacon, Tủ Blockset, Tủ MNS
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Logistic và XNK ủy thác
 Cung cấp dịch vụ vận tải như thuê container, book
chỗ tàu biển, hàng không và đường bộ
 Cung cấp dịch vụ thông quan hải quan, xuất khẩu,
nhập khẩu ủy thác các lô hàng cho các dự án trong
và ngoài nước, giao nhận vận chuyển tại chân
công trình chỉ định
 Cung ứng VTTB theo yêu cầu của Khách hàng, Đối
tác với giá cả cạnh tranh, giao hàng đúng hạn, đảm
bảo an toàn cho VTTB đúng như cam kết

Hình ảnh một số VTTB tiêu biểu Nam Á cấp cho các dự án, công trình:

THIẾT BỊ ĐO VÀ PHÂN TÍCH NHIỆT

GÀU NGOẠM THỦY LỰC

www.sacomjsc.com.vn

BỘ THÍ NGHIỆM BƠM CHÂN KHÔNG

MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM PLC
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MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM ĐIỆN KHÍ NÉN

MÁY PHAY GIƯỜNG UH-1250A

Logistic và XNK ủy thác

MÁY TIỆN CNC FTC-20L

MÁY KHOAN CẦN RIC-RD1600

MÁY ÉP NHỰA TRỤC ĐỨNG

MÁY TIỆN CNC MINI-88

www.sacomjsc.com.vn

MÁY TIỆN MAXXTURN 45 SMY

MÁY HÀN PANASONIC MAG

MÁY GIA CÔNG

MÁY LÀM SẠCH

MÁY KIỂM TRA

RĂNG HS32

RĂNG SM14

QUANG PHỔ
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