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_____________________________________________________ 

GIỚI THIỆU CÁP VIỄN THÔNG LS CABLE 

Kính gửi quý khách hàng,  

Trước hết chúng tôi xin cám ơn quý công ty đã và đang ủng hộ sản phẩm thiết bị điện của tập đoàn 

LS do Thái Sơn Nam Trading Co., Ltd nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt nam. Nhân dịp 

nhà máy LS Cable triển khai sản xuất cáp quang tại Việt nam, chúng tôi cũng xin giới thiệu lại đến 

quý khách hàng dãy sản phẩm Cáp Viễn thông của tập đoàn LS đang được phân phối tại thị trường 

Việt nam cũng như thông tin về tập đoàn LS (Hàn quốc) / Nhà phân phối Thaisonnam như sau: 

TẬP ĐOÀN LS (LS GROUP):  

o LS là công ty thuộc top 13 doanh nghiệp lớn nhất tại Hàn quốc. Doanh số hàng năm của tập 

đoàn khoảng 30 tỉ USD (từ 2012), Sản phẩm của tập đoàn hiện đang được bán rộng rãi tại 

Hàn quốc và 100 quốc gia trên thế giới (bao gồm Mỹ / Nhật / EU).  

o Sản phẩm chính của tập đoàn LS bao gồm Các thiết bị điện từ hạ thế đến cao thế, Tự động 

hoá công nghiệp, cáp điện, cáp Viễn thông, các thiết bị trong công nghiệp.  

THAISONNAM TRADING COMPANY:  

o Công ty TNHH TM Thái Sơn Nam (HCM) cùng với công ty TNHH Thiết bị điện Thái Sơn 

Bắc (HN) là 2 nhà nhập khẩu và phân phối thiết bị điện của tập đoàn LS tại Việt nam. 

Doanh số được phân phối tại Việt nam khoảng trên 1000 tỷ VND trên cả nước.  

o Các sản phẩm chính của tập đoàn LS do Thaisonnam / Thaisonbac phân phối bao gồm: 

Thiết bị hạ thế (Circuit Breaker – Contactor/Relay) / Máy Biến Áp khô (MTR) / Thanh cái 

dẫn điện (Busway) / Biến tần (Inverter) / Tủ trung thế (RMU) / Công tắc ổ cắm / Cáp Viễn 

thông (Telecommunication cable – Lan Cable). Các sản phẩm trên được sản xuất tại Hàn 

quốc (trừ MCB / CTOC sản xuất tại Trung quốc, và một số chủng loại Cáp Viễn thông sản 

xuất tại Việt nam). 

o Hiện nay Tập đoàn LS (Thaisonnam / Thaisonbac) đang là nhà cung cấp chính các thiết bị 

LV/Busduct/MTR/Inverter cho thị trường Việt nam, và mới triển khai các sản phẩm Công 

tắc Ổ cắm / Cáp Viễn thông.  

 

 

 

  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI SƠN NAM 
Địa chỉ: 122-124 đường D1, KĐT mới  Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM 

Điện thoại: 08.62638485  Fax: 08.62638484 

Email: tsn@thaisonnam.vn  Website : www.thaisonnam.vn 
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LS CABLE (THUỘC TẬP ĐOÀN LS):  
 

o Công ty LS Cable thuộc tập đoàn LS, doanh số 8 tỷ USD/năm, thuộc top 3 nhà sản 

xuất cáp lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, LS Cable có 2 nhà máy tại Hải Phòng và 

Nhơn Trạch - Đồng Nai, sản phẩm chính là Cáp điện và Cáp viễn thông.  

o Doanh số năm 2015 tại Việt nam đạt 500 tr USD, trong đó có gần 100 tr USD là sản 

phẩm cáp mạng (Cat 5/Cat 6 – 80 tr USD) và Cáp Quang (20 tr USD).  

o Với việc đầu tư tại Việt nam, nhà máy LS Cable trở thành một trong trong những nhà 

máy có sản lượng lớn nhất trên thế giới về cáp mạng, và xuất khẩu trên 95% ra thị 

trường thế giới (chủ yếu là Mỹ với 60% sản lượng, số còn lại được xuất khẩu sang các 

thị trường EU / Nhật / Trung đông / S.E.A / …).  

o LS Cable còn là nhà cung cấp Busduct thuộc top 5 thế giới, và là nhà sản xuất duy 

nhất triển khai thế hệ Busduct high-end vào thị trường Việt nam, theo công nghệ tốt 

nhất hiện nay (Sử dụng vỏ Nhôm / Cách điện Epoxy Class B, type test IEC 61439-6 & 

UL 857).  

 

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM CÁP VIỄN THÔNG LS: 
  

a. Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 11801, châu Âu EN 50173, châu Mỹ 

TIA/EIA 568  

 

b. Được DELTA (châu Âu), UL (châu Mỹ), ETL cấp chứng chỉ kiểm định độc lập 

theo đúng các tiêu chuẩn 

i. Có chứng nhận kèm theo, kiểm tra trực tuyến trên website của Tổ chức kiểm định 

ii. DELTA, UL và ETL là 3 tổ chức kiểm định quốc tế độc lập uy tín nhất trên thế giới 

trong lĩnh vực cáp viễn thông 

 

c. Chế độ Bảo hành 25 năm từ chính nhà sản xuất  
 

o LS cung cấp đầy đủ giải pháp cáp gồm cáp đồng, cáp quang, cáp đồng trục, cáp tín 

hiệu và cáp điều khiển. Đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu về hệ thống cáp. Tránh tình 

trạng phải sử dụng nhiều thương hiệu cáp cùng một lúc gây mất đồng bộ hệ thống. 

 

 

        

 

 

o Tại thị trường Việt Nam, LS đã cung cấp giải pháp cáp viễn thông vào  nhiều dự án về 

trung tâm thương mại, khu phức hợp, trường học, bệnh viện, nhà máy…  
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NHỮNG LỢI THẾ CỦA CÁP VIỄN THÔNG LS 
 

 

 

     
Hàng hóa xuất xứ Việt Nam /Hàn quốc Chứng nhận kiểm định UL, DELTA 

 

        
 Thời gian giao hàng nhanh     Giá thành hợp lý 

 

 

Thông tin chi tiết quý khách tham khảo catalogue trên website thaisonnam.vn và công trình tham 

khảo đính kèm.  

 

Nếu quý khách có thắc mắc về sản phẩm và giải pháp Cáp viễn thông LS, xin vui lòng liên hệ: 

 

 Anh Khoa 091 566 7018 - nguyenduykhoa@thaisonnam.vn 

 Anh Hải 091 361 1836 - vuhoanghai@thaisonnam.vn 

 

 
 

 

Kính mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý khách  

 

 

 

Tp Hồ Chí Minh ngày 15/06/2016  

 

 

 

 

 

NGUYỄN DUY KHOA  

(Telecommunication Cable Manager)  
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