




1997 Công ty TNHH Điện – Điện Tử 3C - gọi tắt là 3CElectric 

được thành lập  năm 2002 dựa trên cơ sở của Trung tâm 

lắp ráp và phân phối máy tính 3C từ những năm 1997. 

        Năm 2002 

3CElectric Xây dựng nhà máy lắp ráp máy tính và sản xuất 

sản phẩm phục vụ ngành CNTT và Viễn Thông, nội địa hóa 

sản phẩm tủ Rack, ODF...

             Năm 2005 - 2015
3CElectric đã mở các chi nhánh tại Hồ Chí Minh và 

Đà Nẵng. Dần chuyển đổi, hiện đại hóa nhà máy sản xuất 

các sản phẩm cơ khí, điện, điện tử phục vụ cho ngành 

CNTT, Viễn thông, Điện công nghiệp, xây lắp, với các 

sản phẩm như trạm BTS (shelter), Bayhousing, tủ điện, 

tủ điều khiển, thang máng cáp, cửa ngăn cháy...

         Năm 2017
3CElectric kỷ niệm tròn 20 năm hình thành và phát triển. 

Chúng tôi đã liên tục cố gắng nâng cao năng lực 

cạnh tranh của mình, để phục vụ tốt hơn.

 Năm 2020 đến nay 

Bước vào giai đoạn khó khăn chung do chịu tác động 

bởi đại dịch COVID- 19 nhưng 3CElectric vẫn tiếp tục 

duy trì và  tăng cường đầu tư, nghiên cứu phát triển, 

nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó vẫn duy trì 

được năng lực sản xuất cũng như tăng trưởng.
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3CElectric Đà Nẵng

Đ/c: Lô B3 Khu Nam Cầu Cẩm Lệ, 
P.Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, 
Thành phố Đà Nẵng
Hotline:  0902 999 356
Email: danang@3celectric.vn

3CElectric Hồ Chí Minh

Đ/c: BT 16LK2, KĐT Hà Đô, 

Phường Thới An, Quận 12, 

TP.Hồ Chí Minh

Hotline:  0909 686 661

Email: hcm@3celectric.vn



Nhà máy 3CElectric chính thức đi vào vận hành sản xuất từ năm 2004, 

được đầu tư xây dựng tại Cụm Công Nghiệp xã Hương Ngải, huyện 

Thạch Thất, Tp. Hà Nội. Nằm trên diện tích 15.000m2 với dây chuyền 

máy móc hiện đại theo công nghệ và tiêu chuẩn, sản xuất cung cấp 

ra thị trường các sản phẩm Cửa chống cháy, Tủ điện - Tủ điều khiển, 

Tủ rack - Tủ mạng - Tủ sever & phụ kiện, Thang cáp - Máng cáp điện, 

Nhà trạm viễn thông BTS - Shelter...

O
U

R
  F

A
C

TO
IE

S Nhà máy sản xuất 



Nhà máy 3CElectric đã đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2005 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015. Đầu năm 2021 

Nhà máy được nâng cấp mới hệ thống máy móc áp dụng công nghệ, 

quy trình tiên tiến nhất hiện nay nhằm tối đa hóa giá trị cho khách hàng, 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

3CElectric 





















































Được làm từ thép CT3, bề mặt thép 

được mạ kẽm nhúng nóng chống rỉ, 

sản xuất trên tiêu chuẩn thiết kế 

kết cấu thép TCVN 5575-2012, 

và tiêu chuẩn tính toán tải trọng 

gió TCVN 2737-1995. 

Có khả năng chịu được tốc độ gió 

>=250 Km/h. Áp dụng tiêu chuẩn 

sơn và bảo vệ kết cấu thép TCVN 

9790:2011. 

Bộ gá thiết kế linh hoạt theo 

yêu cầu, với kết cấu đơn giản 

nhưng vững chắc nhằm tối ưu 

không gian đặt ắc quy và tiếp địa. 

Sử dụng thép định hình mạ kẽm 

nhúng nóng hoặc sơn tĩnh điện.

Bộ gá Anten Bộ gá accu

www.3ce.vn - hotline: 0902 685 695 




