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Một số công trình s ử dụng Hệ Thống Busway Nhôm ti ếp xúc ñồng 

mạ bạc (Copper Contact Busway)                                  
của Schneider Electric t ại Hà Nội

1/ Tòa Nhà Plaschem - Long Biên, Hà N ội (2008)

02 Busway 1250A từ Hệ thống tủ tồng hạ thế ñến các tầng của tòa nhà

2/ Tòa nhà HH2 Vinaconex9 - M ỹ ðình, Từ Liêm, Hà Nội (2008)

02 Busway 2500A từ Máy biến áp ñến Hệ thống tủ tổng hạ thế.

02 Busway 2500A từ Máy phát ñiện ñến Hệ thống tủ tổng hạ thế.

02 Busway 2500A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế ñến các tầng của tòa nhà.

3/ Tòa Nhà CMC - Cầu Giấy, Hà Nội (2009)

 02 Busway 5000A từ Máy phát ñiện ñến Hệ thống tủ tổng hạ thế.

 02 Busway 4000A từ Máy biến áp ñến Hệ thống tủ tổng hạ thế.

02 Busway 3200A từ Hệ thống tổng hạ thế ñến các tầng của tòa nhà.

4/ Tòa Nhà Văn Phòng 41 Lý Thái T ổ - Hoàn Ki ếm, Hà Nội (2009)

01 Busway 1250A từ Máy biến áp ñến Hệ thống tủ tồng hạ thế.

01 Busway 1250A từ Máy phát ñến Hệ thống tủ tồng hạ thế.

01 Busway 1250A từ Hệ thống tủ tồng hạ thế ñến các tầng của nhà.

5/ Nhà Máy Dược Phẩm B. Braun - Thanh Oai - Hà N ội (2009)

02 Busway 3200A từ tủ Máy biến áp ñến Hệ thống tổng hạ thế.

6/ Tòa Nhà Sky City - 88 Láng H ạ, ðống ða Hà Nội (2009)

06 Busway 1250A từ Hệ thống tủ tồng hạ thế ñến các tầng của nhà.

04 Busway 800A từ Hệ thống tủ tồng hạ thế ñến các tầng của nhà.

7/ Tòa Nhà VMS1 - Gi ải Phóng, Hoàng Mai, Hà N ội (2009)

01 Busway 3200A từ Hệ thống tủ hòa ñồng bộ ñến tủ tổng tòa nhà
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01 Busway 3200A từ Máy biến áp ñến tủ tổng tòa nhà

8/ Tòa nhà CEO - M ỹ ðình, Từ Liêm, Hà Nội (2008)

02 Busway 2500A từ Máy biến áp ñến Hệ thống tủ tổng hạ thế.

02 Busway 2500A từ Máy phát ñiện ñến Hệ thống tủ tổng hạ thế.

02 Busway 2500A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế ñến các tầng của tòa nhà.

9/ Tòa nhà A2 Ng ọc Khánh Plaza, Hà N ội (2010)

02 Busway 2500A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế phân phối ñến các tầng.

10/ Tòa nhà HH4 Sông ðà - Mỹ ðình, Từ Liêm, Hà Nội (2010)

06 Busway 1600A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế phân phối lên các tầng và ñiều hòa

10 Busway 2000A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế ñến máy biến áp và phân phối

11/ Tòa nhà Mobiphone - Trung Kính - C ầu Giấy, Hà Nội (2010)

01 Busway 3200A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế phân phối lên các tầng

12/ Tòa nhà B ộ Nội vụ - ðường Phạm Hùng, Hà N ội (2010)

02 Busway 1250A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế phân phối lên các tầng

13/ Tòa nhà v ăn phòng Hoàng ðạo - Cầu Giấy, Hà Nội (2010)

01 Busway 2000A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế phân phối lên các tầng

14/ Tòa nhà VP Contrexim 39 - Nguy ễn ðình Chi ểu Hà Nội (2010)

01 Busway 800A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế phân phối lên các tầng

15/ Tòa nhà v ăn phòng AC, C ầu Giấy Hà Nội (2010)

01 Busway 1600A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế ñến máy biến áp

02 Busway 800A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế phân phối phụ tải  

16/ Tổ hợp Indochina, 239 Xuân Th ủy, Cầu Giấy Hà Nội (2010)
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01 Busway 4000A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế ñến máy biến áp

02 Busway 3200A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế ñến máy biến áp

04 Busway 2500A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế ñến máy biến áp và phân phối các tầng

03 Busway 2000A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế phân phối phụ tải các tầng 

01 Busway 1600A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế phân phối phụ tải các tầng 

17/ Tòa nhà Dầu khí Ngh ệ An (2010)

01 Busway 1600A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế lên các tủ ñiện tầng

02 Busway 1000A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế lên các tủ ñiện tầng

18/ Tòa nhà v ăn phòng Mipec (2011)

01 Busway 1000A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế lên các tủ ñiện tầng

01 Busway 800A từ Hệ thống tủ tổng hạ thế lên các tủ ñiện tầng


