
































CONTROL SWITCHBOARD

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
CONTROL SWITCHBOARD

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

 The control switchboard and control are, of course, integrated with the various control 
and operating apparatus. They also o�er a high level of preparation for assembly of the 
apparatus, with optimised hole drillings, �xings and overall dimensions.And all this is to 
save you time!

 Tủ điện điều khiển phù hợp cho các giải pháp và ứng dụng trong các hệ thống điều 
khiển và tự động hóa công nghiệp.Tủ điện được sản xuất hoàn thiện với cấu hình cơ bản 
cho việc lắp đặt thiết bị và các tiện ích về đột lỗ, bố trí, định vị thiết bị hợp lý giúp tiết kiệm 
công sức và thời gian lắp đặt.

CONTROL SWITCHBOARD

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
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CONTROL SWITCHBOARD / TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Technical characteristics / Thông số kỹ thuật 
Conformity with the Standard CEI EN 62208 - IEC 61439 
Rated service voltage Ue  up to 1000 V 

7035 
Type of material Metallic 
Installation site Indoors 
Fixing method floor/wall 

HC1 ENCLOSURES (MONOBLOC STRUCTURE)

 TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HC1 (LOẠI ĐƠN)

 The HC1 range of enclosures represents 
a complete o�er of monobloc containers
 for constructing small and medium-sized 
witch-gear for automation, operation and control. 

 Giải sản phẩm tủ điện HC1 là loại tủ 
điện đơn, kích thước vừa và nhỏ phù hợp 
cho việc lắp đặt các thiết bị chuyển mạch, 
điều khiển và tự động hóa.
 Tủ điện HC1 được sử dụng phổ biến 
trong việc lắp đặt các thiết bị chuyển 
mạch và điều khiển cho các loại máy và 
thiết bị công nghiệp rất đa dạng: từ các 
máy móc lớn đến các dây chuyền sản xuất 
tự động hoặc các bộ phận của chúng.
 Tủ điện HC1 được thiết kế để đáp ứng tất cả
 các nhu cầu đặc trưng của các công trình xây
 dựng hoặc lắp đặt các thiết bị chuyển mạch một
 cách tốt nhất có thể. Người sử dụng có thể lắp
 đặt  các chức năng trong một tổ hợp duy nhất.

 The HC1 enclosures have been designed 
to ful�l all the typical needs of the 
builder or installer of switchgear in the best 
way possible and the user is presented with a 
unique ensem-ble of functional.

 The most common use of HC1 enclosures is
 for construction of controlgear and switchgear
 for the most varied industrial machinery: 
from large machinery to  automated production 
lines or parts of these, to the typical 
installations of machine switchgear.

Rated insulation voltage Ui  up to 1000 V 
Rated frequency  50-60 Hz 
Degree of protection Up to IP 54 
Finish Powder coating Standard RAL 
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(Enclosures with blind door -internal plate included/Tủ điện bao gồm cửa và tấm lắp đặt thiết bị)
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CONTROL SWITCHBOARD / TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Order codes /  
Mã đặt hàng Description / Mô tả 

Dimensions / Kích thước 

300 

200 150 
 

 

 

HC1 ENCLOSURES ORDERING CODES

 MÃ ĐẶT HÀNG TỦ ĐIỆN HC1

H (mm) W (mm) D (mm) 
HC1-3215 Enclosure with blind door + back plate 
HC1-3315 Enclosure with blind door + back plate 300 
HC1-3415 Enclosure with blind door + back plate 400 
HC1-4315 Enclosure with blind door + back plate 400 300 150 
HC1-4320 Enclosure with blind door + back plate 300 200 

 HC1-4420 Enclosure with blind door + back plate 400 
HC1-4620 Enclosure with blind door + back plate 600 
HC1-5320 Enclosure with blind door + back plate 500 300 200 
HC1-5420 Enclosure with blind door + back plate 400 
HC1-5425 Enclosure with blind door + back plate 400 250 
HC1-6420 Enclosure with blind door + back plate 600 400 200 
HC1-6425 Enclosure with blind door + back plate 400 250 
HC1-6625 Enclosure with blind door + back plate 600 
HC1-8625 Enclosure with blind door + back plate 800 600 250 
HC1-8630 Enclosure with blind door + back plate 600 300 
HC1-8830 Enclosure with blind door + back plate 800 
HC1-10625 Enclosure with blind door + back plate 1000 600 250 
HC1-10630 Enclosure with blind door + back plate 800 300 

 HC1-10830 Enclosure with blind door + back plate 800 
HC1-12630 Enclosure with blind door + back plate 1200 600 300 
HC1-12830 Enclosure with blind door + back plate 800 
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CONTROL SWITCHBOARD / TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

 These monobloc enclosures are suitable for 
making floor-mounted electric  switchboards, 
offering numerous customizationpossibilities 
based on individual needs and habits.

HC2 ENCLOSURES (MONOBLOC STRUCTURE)

 TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HC2 (LOẠI ĐƠN)

 The range of HC2 enclosures allows construc-
tion of electric switchboards for operation 
and control of technological plants, 
covering the middle market segment of 
automation switch-boards in particular.

 Giải sản phẩm tủ điện HC2 được sử dụng để 
lắp đặt các thiết bị chuyển mạch và điều khiển 
cho các nhà máy và dây chuyền công nghệ, bao 
gồm các phân khúc thị trường trung bình của 
tủ điện điều khiển và tự động hóa.
 Tủ điện đơn HC2 phù hợp cho việc lắp 
đặt trên sàn thao tác và phòng điện, cung
 cấp nhiều khả năng tùy biến dựa trên nhu 
cầu và thói quen sử dụng.
 Tủ điện HC2 là loại sản phẩm trung bình 
về kích thức, chức năng và giá cả trong giải

 The HC2 enclosures, within the range of 
AE automation enclosures, take an  
intermediate position in terms of imensions, 
functionsand price, in between the HC1 enclosures 
and the HC3 cabinets,o�ering a unique ensemble of 
technical characteristics, along with simplicity of 
assembly.

 sản phẩm tủ điện điều khiển của công ty 
HAHUCO. Đáp ứng các tiêu chuẩn và đặc 
tính kỹ thuật cũng như sự thuận tiện, đơn 
giản trong việc lắp đặt.

Technical characteristics 
Conformity with the Standard CEI EN 62208 - IEC 61439 
Rated service voltage Ue  up to 1000 V 
Rated insulation voltage Ui  up to 1000 V 
Rated frequency  50-60 Hz 
Degree of protection Up to IP 42 
Finish Powder coating Standard RAL 7035 
Type of material Metallic 
Installation site Indoors 
Fixing method floor
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CONTROL SWITCHBOARD / TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Order codes / Mã đặt hàng  Dimensions / Kích thước 

Cabinets with single blind door-
internal plate included 
Tủ điện loại một cánh bao gồm 
tấm lắp thiết bị bên trong 

Cabinets with double blind 
door-internal plate included 
Tủ điện loại hai cánh bao gồm 
tấm lắp thiết bị bên trong 

H (mm) W (mm) D (mm) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

HC2 ENCLOSURES ORDERING CODES

 MÃ ĐẶT HÀNG TỦ ĐIỆN HC2

HC2-1463  1400 600 300 
HC2-1483 

600 400 
HC2-1484 

600 500 
HC2-1485 

1600 600 300 
HC2-1683 

600 400 
HC2-1684 

600 500 
HC2-1685 

1800 600 400 
HC2-1884 800 
HC2-1804 1000 
HC2-1804 1200 
HC2-1865 600 500 
HC2-1885 

2000 600 400 
HC2-2084 

600 500 
HC2-2085 

800 
HC2-1403 HC2-1413 1000 
HC2-1464 

800 
HC2-1404 HC2-1414 1000 
 HC2-1424 1200 
HC2-1465 

800 
HC2-1405 HC2-1415 1000 
 HC2-1425 1200 
HC2-1663 

800 
HC2-1603 HC2-1613 1000 
HC2-1664 

800 
HC2-1604 HC2-1614 1000 
 HC2-1624 1200 
HC2-1665 

800 
HC2-1605 HC2-1615 1000 
 HC2-1625 1200 
HC2-1864 

800 
HC2-1805 HC2-1815 1000 
 HC2-1825 1200 
HC2-2064 

800 
HC2-2004 HC2-2014 1000 
 HC2-2024 1200 
HC2-2065 

800 
HC2-2005 HC2-2015 1000 
 HC2-2025 1200 
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CONTROL SWITCHBOARD / TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

 Structure of the skeleton of the panel board consists of steel 
sheet up-rights and pickled sheet panelling. equipotentiality of 
the structure is obtained automatically during the assembly 
stage. Placing two or more structures side by side is a simple 
operation, using the least possible number of accessories.
 Three heights useful: 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm to 
which the h=100mm base strip measurement fitted with 
removable flanges must always be added.

 Cấu trúc của khung tủ vứng chắc và đục lỗ định 
vị phù hợp, dễ dàng trong việc di chuyển, định vị và 
lắp đặt Panel thiết bị.Lắp đặt hai hay nhiều cấu trúc 
bên cạnh là một hoạt động đơn giản, bằng cách sử 
dụng số lượng rất ít các phụ kiện lắp đặt.
 Ba kích thước chiều cao cơ bản: 1800mm, 
2000mm, 2200mm bao gồm chân đế tháo lắp với 
chiều cao 100mm.

HC3 CABINETS (MODULAR STRUCTURES)

TỦ ĐIỆN HC3 (LOẠI MODULAR)

  HC3 cabinets in the kit versions. The HC3 panel 
boards are suitable for making electrical automation, control 
and operation panel boards, with the possibility 
of constructing of cabinets side by side to control 
complex industrial plants. They are suitable for floor 
mounting with the possibility of lateral and rear access and 
adjustment of the back plate position.

 HC3 là loại tủ khung lắp ráp. Tủ điện HC3 phù 
hợp cho các hệ thống điện điều khiển và  tự động 
hóa công nghiệp. Với khả năng lắp ráp, kết nối 
nhiều modul đáp ứng cho các hệ thống điều khiển 
phức tạp.Tủ điện HC3 là loại lắp đặt trên sàn, đễ 
dàng lắp đặt từ phía sau và hai bên, dễ dàng trong 
việc điều chỉnh vị trí tấm panel lắp đặt thiết bị.

Technical characteristics 
Conformity with the Standard CEI EN 62208 - IEC 61439 
Rated service voltage Ue  up to 1000 V 
Rated insulation voltage Ui  up to 1000 V 
Rated frequency  50-60 Hz 
Degree of protection Up to IP 42 
Finish Powder coating Standard RAL 7035 
Type of material Metallic 
Installation site Indoors 
Fixing method floor 
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CONTROL SWITCHBOARD / TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Order codes / Mã đặt hàng Dimensions / Kích thước 
H=1800 (mm) H=2000 (mm) H=2200 (mm) W (mm) D (mm) 

Pre-assembled structures / Cấu trúc cơ bản
Structure with roof, complete with blind door and rear panel, plinth h=100mm. To be com-
pleted withplinth flanges, cable entry flanges and side panels. / Cấu trúc với nắp trên, cửa 
trơn, tấm hông, panel thiết bị, chân đế cao 100mm và lỗ ra cáp phí dưới.

HC3 ORDERING CODES

MÃ ĐẶT HÀNG TỦ ĐIỆN HC3

HC3-1844 HC3-2044 HC3-2244 400 400 
HC3-1864 HC3-2064 HC3-2264 600 
HC3-1884 HC3-2084 HC3-2284 800 
HC3-1804 HC3-2004 HC3-2204 1000 
HC3-1845 HC3-2045 HC3-2245 400 500 
HC3-1865 HC3-2065 HC3-2265 600 
HC3-1885 HC3-2085 HC3-2285 800 
HC3-1805 HC3-2145 HC3-2205 1400 
HC3-1846 HC3-2046 HC3-2246 400 600 
HC3-1866 HC3-2066 HC3-2266 600 
HC3-1886 HC3-2086 HC3-2286 800 
HC3-1806 HC3-2006 HC3-2206 1000 
HC3-1848 HC3-2048 HC3-2248 400 800 
HC3-1868 HC3-2068 HC3-2268 600 
HC3-1888 HC3-2088 HC3-2288 800 
HC3-1808 HC3-2008 HC3-2208 1000 
HC3-1840 HC3-2040 HC3-2240 400 1000 
HC3-1860 HC3-2060 HC3-2260 600 
HC3-1880 HC3-2080 HC3-2280 800 
HC3-1800 HC3-2000 HC3-2200 1000 
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DỊCH VỤ SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG

CUSTOM MADE SERVICE

CUSTOM MADE SERVICE is a service for auto-
mation metal structures, which, on request, are 
supplied painted, drilled and, where necessary, 
assembled according to the customer’s speci�c 
requirements.

Painting
The standard colour is RAL 7035. On request, the 
enclosures can be ordered in a customer colours

Customized drilling
We o�ers a drilling service complying with your 
own specific drawing, made using CAD dwg or 
dxf format drawings. 

Enclosure/Accessories assembly
Should you prefer a solution ready to be worked, 
you can choose the Custom MadeService solu-
tion dedicated to battery assembly of several 
columns. The accessories can also be supplied 
already factory-mounted by us.

DỊCH VỤ SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU KHÁCH 
HÀNG là dịch vụ sản xuất các loại tủ điện theo 
yêu cầu chuyên biệt của khách hàng về màu sơn, 
đột lỗ, bố trí thiết bị và lắp đặt theo các yêu cầu 
cụ thể của mỗi dự án. 

Sơn
Màu sơn tiêu chuẩn của tủ điện là RAL 7035.Tuy 
nhiên chúng tôi có thể sơn các màu sơn khác 
nhau theo yêu cầu của mỗi khách hàng.

Đột lỗ
Chúng tôi cung cấp dịch vụ đột lỗ tuân thủ theo 
bản vẽ cụ thể của mỗi khách hàng, bản vẽ Auto 
CAD hoặc bản vẽ định dạng dxf.

Dịch vụ lắp đặt / Phụ kiện
Nếu bạn muốn tủ điện hoàn thiện sẵn sàng cho 
việc sử dụng, bạn có thể sử dụng dịch vụ lắp đặt, 
chúng tôi sẽ thực hiện dịch vụ lắp đặt theo yêu 
cầu. chúng tôi cũng đồng thời cung cấp các phụ 
kiện và thiết bị theo yêu cầu khách hàng.
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