
Rivia™

Your Everyday Choice!



Quy mô hoạt động toàn cầu

Legrand có chi nhánh tại hơn 70 quốc gia, 
phân phối sản phẩm tại gần 180 nước trên 
thế giới. 



Dòng sản phẩm đặc biệt cho thị trường Việt Nam từ thương hiệu số 1 
thế giới về thiết bị công tắc và ổ cắm.

Legrand, chuyên gia xây dựng điện và hạ tầng kỹ thuật số toàn cầu đứng đầu thế giới về 
thiết bị công tắc, ổ cắm đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn.

Có trụ sở chính đặt tại Pháp cùng hơn 100 dòng sản phẩm công tắc, ổ cắm với trên 200 
tính năng, Legrand sẵn sàng cung cấp giải pháp cho bất cứ thị trường nào.

Qua quá trình nghiên cứu và khảo sát tại địa phương, chúng tôi đã thiết kế dòng sản phẩm 
Rivia với những đặc tính phù hợp với nhu cầu thị trường Việt Nam hiện nay.

Chuyên môn kỹ thuật + Cam kết Chất lượng = 
Legrand, sự lựa chọn của mọi người!



Thẩm mỹ 
là quan trọng

Rivia™

Your Everyday Choice!

Thiết kế mỏng ốp khít vào tường tạo sự 
liền lạc giữa thiết bị và tường.



Thể Hiện Vẻ Đẹp Tự Nhiên

Thiết kế nhỏ gọn và kiểu dáng thanh thoát 
của sản phẩm làm tăng thêm sự hiện đại 
cho không gian nội thất.

Thiết kế độc đáo, Rivia phù hợp và ốp khít 
một cách hoàn hảo vào bất kỳ bề mặt tường 
và các bề mặt khác.

Kiểu dáng lôi cuốn + Ngôi nhà bạn = 
Rivia™, sự lựa chọn mỗi ngày của bạn!

Mặt che thiết kế đặc biệt cho cầu dao an toàn.



Công tắc 1 chiều, 1 mô-đun Công tắc 1 chiều có đèn báo 
và công tắc một chiều

Công tắc 1 chiều, 1,5 mô-đun

Công tắc đôi một chiều

Ổ cắm đơn đa năng và 
ổ cắm 3 cực Âu - Mỹ có màng che

Chất lượng là nền tảng

Nút nhấn chuông



Ổ cắm 2 cực Âu - Mỹ 
có màng 16A

Chất lượng là nền tảng

Biểu tượng của chất lượng hoàn hảo

Rivia tiêu biểu cho chuyên môn kỹ thuật và sự cống hiến cho 
chất lượng của Legrand. Các sản phẩm được thiết kế đáp ứng 
đầy đủ tiêu chuẩn IEC:
• IEC 60669-1 cho công tắc
• IEC 60884-1 cho ổ cắm
• IEC 11801 cho ổ cắm dữ liệu

Chất lượng nhất quán + Chuyên môn kỹ thuật = 
Rivia™, sự lựa chọn mỗi ngày của bạn!

Ổ cắm dữ liệu



Nhẹ nhàng tận hưởng cuộc sống sang trọng.

Công tắc chỉnh độ sáng 400W 
và công tắc một chiều

Công tắc điều khiển tốc độ quạt

Điện thoại, dữ liệu
 và ổ cắm TV

Ổ cắm đôi 3 cực Âu - Mỹ 
có màng che

Được kết nối với một thế giới đột phá tính năng.

 Chức năng là cần thiết



Mặt che cho cầu dao an toàn  Mặt che cho cầu dao
 tự động MCBs

An toàn và thẩm mỹ.

Chỉ thị dạ quang phát sáng trong bóng tối 
giúp định vị dễ dàng và an toàn hơn

 Chức năng là cần thiết

Nghệ thuật của sự kết hợp và bổ sung

Rivia đáp ứng tất cả các nhu cầu cần thiết cho cuộc sống 
hiện đại. Ngoài chức năng công tắc và ổ cắm cơ bản 
còn có những lựa chọn về công tắc điều chỉnh độ sáng 
đèn sợi đốt, công tắc điều chỉnh tốc độ quạt, cầu dao an 
toàn, cũng như các ổ cắm cho TV, điện thoại hoặc dữ liệu 
giúp bạn kết nối dễ dàng.

Lựa chọn vô hạn + Nhu cầu của bạn = 
Rivia™, sự lựa chọn mỗi ngày của bạn!



Công tắc và ổ cắm đôi:
Thiết kế cổng vào kép giúp lắp đặt an toàn và dễ dàng.
Dây điện được cố định tại chỗ bởi tấm kẹp, giúp tránh bị hư tổn. Sự kết hợp cổng vào kép và tấm
kẹp đảm bảo kết nối có độ bền và an toàn cao. 

Tiêu chuẩn của một tổng thể hoàn chỉnh

Rivia thực sự chú trọng tầm quan trọng của từng chi tiết nhỏ. Vì vậy, Rivia bên cạnh 
kiểu dáng đẹp, hoạt động tốt còn được thiết kế để lắp đặt dễ dàng. 

Vẻ đẹp + Đa chức năng + Dễ dàng lắp đặt =
Rivia ™, sự lựa chọn mỗi ngày của bạn!



Tách lớp vỏ bọc 
của cáp đồng trục

Chèn dây cáp vào lỗ F, nối với ổ cắm Nối lỗ F với cáp để gắn liền đinh vít 
và đầu dây của ổ cắm TV 

Rivia™

Your Everyday Choice!

Dễ dàng lắp đặt ổ cắm 
điện thoại:

• Dụng cụ kẹp được cấp
kèm với cơ phận
• Không cần tướt lớp vỏ cáp
• Cung cấp nắp chống bụi
kèm với cơ phận

Đưa 2 dây cáp điện thoại 2 lõi vào khe cắm
4&5 của thiết bị đầu cuối IDC,
Ấn dây vào khe bằng cách sử dụng dụng cụ 
cấp kèm,
Lắp nắp chống bụi trên mô-đun,
Cắt bỏ các phần dư thừa.

Bước 1:

Bước 2: 

Bước 3: 
Bước 4: 

Dễ dàng kết nối ổ cắm TV:

• Không cần dụng cụ kết nối cáp đồng trục với các ổ cắm TV

Khung đỡ:
Được thiết kế để 
dễ dàng điều chỉnh.

Bước 1

Bước 1

Bước 3

Bước 3

Bước 4

Bước 2

Bước 2



033456513456 523456533456 233456633456 623456003456

RiviaTM cơ phận
công tắc, công tắc điều chỉnh độ sáng đèn, nút nhấn chuông,
công tắc điều chỉnh tốc độ quạt. 

ổ cắm điện, ổ cắm tivi, điện thoại và dữ liệu.

Đóng gói Mã số Công tắc 16AX-250V~
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60669-1
1mô-đun (24 x 36 mm)

10 6 543 00 Công tắc 1 chiều
10 6 543 02 Công tắc 2 chiều
10 6 543 01 Công tắc 1 chiều có đèn báo

1,5mô-đun (36 x 36 mm)
10 6 543 10 Công tắc 1 chiều
10 6 543 12 Công tắc 2 chiều có đèn 
10 6 543 11 Công tắc 1 chiều có đèn

5 6 543 13 Công tắc trung gian,
10A-250 V~

Công tắc 2 cực 20A-250V~
Phù hợp tiêu chuẩn IEC60669-1
1,5 mô-đun (36x36 mm)

Công tắc 2 cực có đèn, 20A-250V~ 
5 6 543 16
5 6 543 17

Công tắc 2 cực có đèn cho máy nước nóng,
20A-250V~

Nút nhấn chuông 16A - 250V~
Phù hợp tiêu chuẩn IEC60669-1

5 6 543 15

Công tắc điều chỉnh độ sáng 400W-250V~ - 50Hz

5 6 543 35
Công tắc điều chỉnh độ sáng
cho đèn sợi đốt, 400W-220V~
2 mô-đun (36x48 mm)

Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt -220V~

5 6 543 36
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt,
250VA-250V~
2 mô-đun (36x48 mm)

Công tắc thẻ 250V~

5 6 543 05 Công suất tối đa:16A-220V~

Ổ cắm điện tiêu chuẩn Âu-Mỹ
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60884-1
2 cực có màng che

10 6 543 20
Ổ cắm 2 cực Âu-Mỹ 16A-250V~ có màng che (có phân cực)
1 mô-đun (24 x 36 mm)

10 6 543 22
Ổ cắm 2 cực Âu-Mỹ 10A-250V~ có màng che (không phân cực)
1,5 mô-đun (24 x 36 mm)

3 cực đơn có màng che 16A

10 6 543 24
Ổ cắm 3 cực đơn Âu-Mỹ có màng che, 16A-250V~
1,5 mô-đun (36 x 36 mm)

3 cực đôi có màng che 16A

10 6 543 26
 Ổ cắm 3 cực đôi Âu-Mỹ có màng che, 16A-250V~
3 mô-đun (36x72mm)

Ổ cắm đơn đa năng 
10 6 543 25 Ổ cắm 3 cực đơn đa năng có màng che, 10A-250V~

1,5 mô-đun(36 x 36 mm) 

Ổ cắm cạo râu
Phù hợp tiêu chuẩn BS 61558

1 6 170 68

115/230 V - 20 VA - 50/60 Hz

Ổ cắm TV
10 6 543 30 Ổ cắm Ti Vi

1 mô-đun (24 x 36 mm)

Ổ cắm điện thoại
10 6 543 31 Ổ cắm điện thoại

1 mô-đun (24 x 36 mm)

Ổ cắm dữ liệu
Phù hợp với IEC11801

10 6 543 32 Ổ cắm mạng cat 5e
1 mô-đun (24 x 36 mm)

Đèn báo
10 6 543 40 Đèn báo đỏ,1mô-đun (24x36mm)
10 6 543 41 Đèn báo xanh, 1mô-đun (24x36mm)

Màu: Trắng T084
Chất liệu: Polycarbonate

Màu: Trắng T084
Chất liệu: Polycarbonate

O
N

O
F

F

P
U

S
H

O
N

O
F

F

Đóng ngắt mạch bằng 
cách chèn thẻ (dùng thẻ 
phòng khách sạn)

Thời gian ngắt trễ 30 giây sau 
khi rút thẻ.
Sản phẩm cấp kèm, khung đỡ, 
mặt che và 2 vít M4.

Có thể gắn âm hoặc gắn nổi cho hộp có 
chiều sâu tối thiểu 47mm.
Sản phẩm cấp kèm khung đỡ, mặt che và 
2 vít M3.5 tương thích hộp chuẩn Anh.

Đóng gói Mã số

Nút nhấn chuông, 10A-250V~
1,5 mô-đun (36x36 mm)

RiviaTM cơ phận



phụ kiện và mặt che

353456053456953456 51/1BSB243456

Phụ kiện

50 6 543 42 Phím che 0,5 mô-đun (12x36 mm)

Mặt che trơn

10 6 543 59
Mặt che trơn + khung đỡ

Mặt che
Kích thước: 120 x 74mm
Cấp kèm khung đỡ, 2 vít cỡ M4

10 6 543 50 Mặt che 1mô-đun + khung đỡ

10 6 543 51 Mặt che 1.5 mô-đun + khung đỡ

10 6 543 53 Mặt che 3 mô-đun + khung đỡ

Mặt che cho cầu dao tự động MCBs
Kích thước: 74 x 120 mm
Cấp kèm khung đỡ, 2 vít cỡ M4

5 6 543 55 Mặt che cho MCB 1 cực + khung đỡ

5 6 543 56 Mặt che cho MCB 2 cực + khung đỡ

Cầu dao an toàn 1.5 kA
Được lắp với khung đỡ đặc biệt và  mặt che

1 BSB1/10 10A,2P
1 BSB1/15 15A,2P
1 BSB1/20 20A,2P
1 BSB1/30 30A,2P

Mặt che cho cầu dao an toàn

5 6 543 57

Kích thước: 74 x 120mm
Cấp kèm khung đỡ, 2 vít cỡ M4
Mặt che + khung đỡ cầu dao an toàn

Đóng gói Mã số Đóng gói Mã số

Màu: Trắng T084
Chất liệu: Polycarbonate

 
 

  

  Tài liệu giới thiệu sản phẩm RX³ 

SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO 

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

Rivia và dòng sản phẩm RX³

Dòng sản phẩm mới RX³ cho cầu dao tự động (MCBs) và cầu dao chống rò 
(RCDs) đáp ứng sự bảo vệ cần thiết cho công trình dân dụng và văn phòng. 
Mặt che Rivia cho cầu dao tự động MCBs (Mã số: 654 355 và 654 356) là sự 
kết hợp hoàn hảo cho dòng sản phẩm mới này.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm – vui lòng liên lạc với nhà phân 
phối của chúng tôi.

RiviaTM mặt che RiviaTM cầu dao an toàn



Ghi chú



Ghi chú
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Tel:  + 84 8 39 207 674
Fax: + 84 8 39 207 675

HCMC: www.legrand.com.vn
Văn phòng đại diện Legrand Việt Nam 
Tòa nhà Central Garden, Lầu 7,
328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, Tp.HCM.

Văn phòng đại diện Legrand Việt Nam
House Numb. 15.4, lầu 15,
Tòa nhà CT2-VIMECO,E9, 
đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy.

Hanoi: 




