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Lời đầu tiên, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thuận Khang xin gửi đến Quý Khách hàng và đối 
tác một lời chúc sức khỏe, thành công và lời chào trân trọng nhất!

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thuận Khang được thành lập vào tháng 03/2015 gồm những kỹ 
sư năng động, nhiệt huyết và nhiều kinh nghiệm chuyên môn, với sứ mệnh mang lại những sản phẩm và dịch vụ chất 
lượng cao, tối ưu hóa giá trị đầu tư của khách hàng.

Công ty Thuận Khang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về điện - tự động hóa, được 
ứng dụng rộng rãi cho các ngành công nghiệp như: ngành nước, xử lý môi trường, tự động hóa sản xuất và các thiết 
bị điện dân dụng và công nghiệp. 

Hiện nay Công ty Thuận Khang là đối tác phân phối độc quyền của các hãng thiết bị lớn hàng đầu đến từ các nước 
có nền công nghiệp phát triển cao như Harting - Đức, Nord - Đức, Mete Ennerj- Thổ Nhĩ Kỳ, Bikotronic - Đức, 
Maxcess - Mỹ... 

Cùng với đó, đội ngũ Thuận Khang luôn luôn nghiên cứu, tìm hiểu, thiết kế và giới thiệu đến Quý khách hàng những 
sản phẩm và giải pháp mới để đề xuất cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất cho Quý khách hàng.

Trên con đường phát triển, Thuận Khang luôn xác định “Sự  hài  lòng  của  khách  hàng  là  thành  công  của  
chúng  tôi”, chính vì vậy đội  ngũ  Thuận Khang luôn nỗ lực để làm tốt nhất, chu toàn nhất và trao những sản phẩm 
và dịch vụ tốt nhất với chi phí tối ưu đến tận tay Quý khách hàng.

Công ty Thuận Khang sẽ luôn luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp từ khách hàng, cải thiện và nâng cao chất lượng 
dịch vụ để phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất.

Thuận Khang sẽ luôn trân trọng từng cơ hội mà khách hàng đã trao cho, để rồi biến cơ hội ấy thành sự hợp tác 
lâu dài và tin cậy.

Trân Trọng!
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2015

2017

Thành lập Công ty 
TNHH Giải Pháp Cơ điện 
Miền Nam, tiền thân của 
Công ty TNHH Thương 
Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 
Thuận Khang.

Định hướng phát triển 
mạnh mẽ hơn, chuyên 
nghiệp hơn trong lĩnh vực thi 
công cơ điện, tái cơ cấu 
công ty để đáp ứng năng 
lực thi công các công trình 
dự án lớn như Lazada, Sân 
bay Tân Sơn Nhất...

Đội ngũ dự án tham gia 
thi công hoàn thành các dự 
án trọng điểm như nhà máy 
Trí Thành, Lazada giai 
đoạn 2, lắp đặt hệ thống 
BHS cho nhà ga T2 sân 
bay Tân Sơn Nhất. Cùng 
với đó Thuận Khang đã trở 
thành đại lý phân phối chính 
thức của Harting tại Việt 
Nam, phân phối các sản 
phẩm thiết bị điện, tự động 
hóa chất lượng cao từ Đức 
đến với khách hàng.

Đội ngũ dự án tham gia 
thi công hệ thống điện cho 
Toà L19 - Dự án Vinhomes 
Grand Park - Quận 9, Hồ 
Chí Minh. 

Cùng với đó, công ty 
Thuận Khang trở thành đại lý 
của Maxcess, hãng sản 
xuất hàng đầu thế giới về 
các thiết bị căng chỉnh dùng 
trong ngành sản xuất các vật 
liệu màng như vải không 
dệt, bao bì...

Để thích ứng với nhiều 
biến động do dịch Covid-19 
gây ra, Thuận Khang tập 
trung phát triển mạnh về 
lĩnh vực công nghiệp tự 
động hóa, đào tạo nâng cao 
nghiệp vụ chuyên môn cho 
nhân viên về thiết kế, lắp 
đặt hệ thống tủ điện công 
nghiệp.

Song song đó Thuận 
Khang tiếp tục hợp tác 
phân phối cho hãng motor 
giảm tốc nổi tiếng Nord 
chuyên về lĩnh vực tự động 
hóa sản xuất.

2018

Pushing performance

2021

2019

Trở thành đại lý của 
Mete Enneji, hãng thiết bị 
ổ cắm, phích cắm công 
nghiệp tiêu chuẩn CEE 
hàng đầu tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trở thành đại lý của 
Bikotronic, hãng thiết bị 
cảm biến chuyên dụng 
cho ngành sản xuất vật 
liệu dạng rời, dạng bột: xi 
măng, bột...

2020

TIẾN ĐỘ ƯU TIÊN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

CHUYÊN MÔN VỮNG VÀNG
TẬN TÂM - TRÁCH NHIỆM

Mang lại những sản phẩm và 
dịch vụ chất lượng cao nhất 
đến Quý khách hàng. Cung cấp 
các giải pháp để nâng cao năng 
suất cho khách hàng với chi chi 

phí tối ưu nhất.

Trở thành nhà cung cấp các 
thiết bị và tủ điện tự động 
hóa hàng đầu Việt Nam, góp 
phần nâng tầm ngành công 
nghiệp, tự động hóa và phát 

triển kinh tế của đất nước



LĨNH VỰC KINH DOANH

THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG 
& CÔNG NGHIỆP

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓADỊCH VỤ KỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THUẬN KHANG
Hệ thống điện - thiết bị điện - thiết bị tự động hóa

Thuận Khang là đại lý chính thức, phân phối 
thiết bị chuyên dùng cho ngành điện tự động 
hóa của các hãng sau:

Harting: Nhà sản xuất hàng đầu thế giới về 
các thiết bị kết nối và truyền tải điện như: Đầu 
nối công nghiệp hạng nặng, thiết bị chuyển 
mạch công nghiệp, các đầu nối truyền tín hiệu, 
dữ liệu công nghiệp (tham khảo tại https://w-
ww.harting.com)

Nord: Hãng sản xuất động cơ giảm tốc và hệ 
thống truyền động công nghiệp hàng đầu từ 
Đức (tham khảo tại https://www.nord.com)

Maxcess: Nguồn gốc từ Mỹ, là hãng sản xuất 
các thiết bị dùng cho ngành sản xuất vật liệu 
dạng màng như: vải không dệt, bao bì và con 
lăn chuyên dụng cho ngành in ấn (tham khảo 
tại https://www.maxcessintl.com)

Bikotronic: Hãng sản xuất các thiết bị chuyên 
dụng cho ngành sản xuất vật liệu dạng rời như  
xi măng, bột.. (tham khảo tại: https://www.-
bikotronic.de)

Thuận Khang cung cấp các thiết bị điện 
chính hãng dân dụng và công nghiệp từ các 
hãng nổi tiếng trên thị trường với giá cạnh 
tranh:

- Thiết bi đóng cắt: Schneider, ABB, LS, 
Mitsubishi...

- Ổ cắm, phích cắm điện công nghiệp tiêu 
chuẩn CEE, nhập khẩu trực tiếp từ Thổ Nhĩ 
Kỳ.

- Tủ điện nhựa ABS chịu nhiệt, chống nước 
IP65, nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ.

- Thiết bị chiếu sáng dân dụng và công 
nghiệp, đèn trang trí... các hãng Philips, 
Paragon, Duhal

- Dây và cáp điện nhập khẩu từ EU, G7 và 
cáp điện dân dụng.

- UPS Hiwine: Bộ lưu điện dân dụng và công 
nghiệp.

Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống tủ 
bảng điện

    + Tủ điện điều khiển hệ thống Bơm, Quạt, 
HVAC, Máy nén khí, OEM, Cẩu trục, Xử lý môi 
trường

    + Tủ điện tự động hoá dây chuyền sản xuất

    + Tủ điện phân phối nguồn

Thiết kế và lắp đặt cải tiến tự động hoá 
trong dây chuyền sản xuất

Thiết kế cung cấp các giải pháp thu thập dữ 
liệu, xử lý và giám sát thông minh như 
SCADA, IIoT, IoT

Cung cấp các dịch vụ lắp đặt, kiểm tra, bảo 
trì, sửa chữa và thay thế phụ tùng chính 
hãng.

CHỨNG NHẬN
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CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THUẬN KHANG
Hệ thống điện - thiết bị điện - thiết bị tự động hóa

THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN

Tủ điện điều khiển hệ thống Bơm công nghiệp

Tủ điện điều khiển hệ thống M&E nhà xưởng

Ứng dụng:
- Cấp nguồn và điều khiển các hệ thống HVAC, điện nhẹ, báo cháy...
- Cấp nguồn và điều khiển hệ thống máy lò hơi, nén khí, máy phát điện, cầu trục.
- Cấp nguồn và điều khiển hệ thống chiếu sáng
Đặc tính kỹ thuật:
- Điều khiển theo vùng, khu vực sản xuất, giúp tiết kiệm điện năng và chi phí bảo trì.
- Chế độ điều khiển: điều khiển bằng PLC + HMI, SCADA, Smart control, IoT.

Tủ điện điều khiển hệ thống tự động hóa sản xuất

Ứng dụng:
- Cấp nguồn và điều khiển đơn động, liên động các hệ thống băng chuyền sản xuất.
- Cấp nguồn và điều khiển các máy đóng gói, máy gia công kim loại
- Cấp nguồn và điều khiển hệ thống robotics
Đặc tính kỹ thuật:
- Điều khiển đơn động, liên động.
- Điều khiển bằng PLC + HMI, SCADA, Smart control, IoT.

Tủ điện phân phối nguồn

Ứng dụng:
- Tủ tụ bù, tủ điện động lực MSB, MDB.
- Tủ điện phân phối nguồn DB đến từ khu vực sản xuất, từng cụm máy và máy.
- Tủ điện cấp nguồn tạm thi công công trình, tủ socket.
Đặc tính kỹ thuật:
- Thiết bị phù hợp theo yêu cầu của khách hàng như Scheider, ABB, Mitsu, LS...
- Thiết kế chuẩn an toàn điện cao.
- Ổ cắm, phích cắm nhập khẩu, đảm bảo tiêu chuẩn IEC 63039.

Ứng dụng:
- Điều khiển các hệ thống Bơm cấp thoát nước dân dụng và công nghiệp
- Điều khiển hệ thống xử lý nước thải, xử lý môi trường.
- Điều khiển hệ thống Bơm hồ bơi, Bơm PCCC.
- Điều khiển các hệ thống Bơm công nghiệp khác như: Bơm định lượng, hóa chất, Bơm xăng 
dầu...
Đặc tính kỹ thuật:
- Khởi động: DOL, Y/D, Soft Starter, VFD...
- Tính năng vận hành: Chạy đơn, luân phiên, tăng áp
- Điều khiển: PLC + HMI, SCADA, IoT...
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DỊCH VỤ BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA

DỊCH VỤ KỸ THUẬT ON-SITE

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THUẬN KHANG
Hệ thống điện - thiết bị điện - thiết bị tự động hóa

Lắp đặt máy móc, dây chuyền sản xuất

Thuận Khang cung cấp dịch vụ nghiên cứu, lắp đặt dây chuyền tự động hóa sản xuất theo đúng 
bản vẽ và tiêu chuẩn kỹ thuật, bao gồm các công tác từ khâu khui hàng từ container đến lúc bàn 
giao vận hành. Thuận Khang có đội ngũ chuyên môn cao để làm việc với các chuyên gia nước 
ngoài hoặc làm việc độc lập để nắm bắt các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo lắp đặt đúng.

Nghiên cứu, tư vấn cải tiến tự động hóa sản xuất.

Trên nền tảng dây chuyền, máy móc sẵn có, Thuận Khang sẽ tư vấn, đề xuất các giải pháp cải 
tiến, tự động hóa một số khâu trong quy trình sản xuất để giúp Quý khách hàng nâng cao năng 
lực sản xuất với chi phí đầu tư thấp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thuận Khang có liên kết với các đối tác gia công, chế tạo cơ khí có năng lực thiết kế, sản xuất 
trọn gói máy móc, dây chuyền tự động hóa như: băng tải, máy chiết rót, máy đóng gói tự động

Tư vấn giải pháp giám sát, thu thập  và xử lý dữ liệu thông minh SCADA, IIoT, IoT

- Các giải pháp giám sát các thông số sản xuất như: đo đếm, kiểm soát nồng độ, tỷ lệ pha trộn...
- Các giải pháp quản lý nhà máy thông minh từ xa, giúp tối ưu các chi phí tiêu thụ điện năng.
- Thuận Khang có liên kết với các đơn vị sản xuất phần mềm giúp tối ưu hóa các quy trình giám 
sát và vận hành nhà máy.

Dịch vụ kiểm tra, thí nghiệm đánh giá định kỳ 
các hạng mục: Trạm biến áp, hệ thống điện, 
máy nén khí, máy phát điện

Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa, khắc phục sự cố 
về điện cho nhà máy, xưởng, xí nghiệp.

Dịch vụ bảo trì, sửa chữa các hệ thống máy 
phát điện, máy nén khí, thay thế phụ tùng 
chính hãng.
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THIẾT BỊ HARTING

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THUẬN KHANG
Hệ thống điện - thiết bị điện - thiết bị tự động hóa

Han Connector

Cổng giao tiếp Har-port Các loại đầu nối RJ45 Đầu nối tròn M12, M8 Đầu nối tròn M23

Han Modullar Connector Han ECO Connector Han Push pull connector

Interface connector & Circular connector - Đầu nối giao tiếp & đầu nối tròn

Heavy duty industrial connector - Đầu nối công nghiệp
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Cable clamp

Male modules

Female modules

Bulkhead- 
mounted  

Hood

Hinged frame,
marking A … F

Hinged frame,
marking a … f

PCB Har-flexicon DIN Connector Connector with Ribbon cable Mica - Wiless computer

PCB Connector & IIoT equipments

 

 
 

 
 

Unmanaged ethernet Switches Customize Solution Current Measurement Tools & Accesories

Các sản phẩm khác của Harting

 

 
 



CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THUẬN KHANG
Hệ thống điện - thiết bị điện - thiết bị tự động hóa

GEAR MOTOR & HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG 
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Nord được biết đến là hãng sản xuất motor, hộp 
giảm tốc và các thiết bị điều khiển truyền động hàng 
đầu thế giới, xuất xứ từ Đức và có nhà máy tại các 
nước EU/G7.  Thuận Khang phân phối tất cả các dòng 
sản phẩm của Nord trong lĩnh vực tự động hóa, ứng 
dụng trong tất cả các ngành sản xuất và tự động hóa 
ngành logistic như sân bay, nhà kho, phân loại hàng 
hóa tự động.

Các loại cảm biến độ ẩm, nhiệt độ... chuyên 
dụng cho ngành sản xuất bê tông, cement...

Maxcess là công ty của Mỹ,  là nhà sản xuất hàng đầu thế giới các thiết bị được tích hợp trên các dây chuyền sản xuất, ứng dụng trong các ngành 
sản xuất vật liệu dạng màng, tiêu biểu như bao bì, vải không dệt, các ngành in ấn... Maxcess sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, cung 
cấp đa dạng các sản phẩm và giải pháp tự động hóa như: con lăn dẫn hướng chính xác, cảm biến sức căng, bộ điều khiển căng biên, roller chuyên 
dụng cho ngành in ấn, dao cắt công nghiệp...

Giám sát, điều khiển pha trộn vật liệu trong 
ngành sản xuất bê tông, cemment..

Hệ thống cấp nước, cát...

THIẾT BỊ CHO NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU DẠNG MÀNG

THIẾT BỊ BIKOTRONIC



CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THUẬN KHANG
Hệ thống điện - thiết bị điện - thiết bị tự động hóa

THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
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UPS Hinwine - Bộ lưu điện dân dụng và 
công nghiệp

Ổ cắm, phích cắm công nghiệp thương 
hiệu Mete Enerji - Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ điện nhựa ABS, Hộp nối dây công nghiệp, 
kín nước, chịu nhiệt, chống UV

Thiết bị đóng cắt và chiếu sáng

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Thiết bị đóng cắt Đèn chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

Camera quan sát dân dụng và công 
nghiệp

Thiết bị wifi công nghiệp Thiết bị tổng đài, thông tin liên lạc. Thiết bị âm thanh, báo cháy

Tủ điện,  ổ cắm, phích cắm dân dụng và công nghiệp

Thiết bị điện nhẹ

 

 
 

 
 

Cáp điện động lực Cáp điện điều khiển nhiều lõi Cáp mạng, cáp data chống cháy, 
chống nhiễu

Cáp lắp sẵn đầu nối các loại

Dây và cáp điện

 

THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
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Nhà ga T2 - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Hạng mục: Lắp đặt Hệ thống điện BHS

Dự án: Vinhomes Grand Park Quận 9 
Hạng mục: Lắp đặt Hệ thống điện, điện 

nhẹ, báo cháy toà tháp L19

Lazada Hà Nội và Hồ Chí Minh
Hạng mục: Lắp đặt hệ thống dây chuyền 

phân loại hàng hóa tự động

Nhà kho Giao Hàng Tiết Kiệm
Hạng mục: Lắp đặt Hệ thống điện động lực 
cho nhà kho Giao Hàng Tiết Kiệm Gò Vấp và 

Tân Bình

Nhà máy Tech-Links
Cải tiến, lắp đặt hệ thống Bơm rửa sản phẩm

Nhà máy Changsing Đồng Nai
Hạng mục: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt 
hệ thống tủ điện điều khiển hệ thống Bơm 

và xử lý nước thải

Tủ điện điều khiển xử lý môi trường
Hạng mục: Tủ điện điều khiển hệ thống 

Bơm xử lý nước thải

Dự án: Lê Phong Bình Dương
Hạng mục: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt tủ 

điều khiển hệ thống Bơm Wilo

Tủ điện điều khiển hồ bơi
Hạng mục: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt tủ 

điều khiển hệ thống Bơm hồ bơi và cảnh quan

Nhà máy Saigon 3 Jean - Đồng 
Hạng mục: Dịch vụ bảo trì và thí nghiệm 

trạm điện 2000kvA và 3000 kvA

Tòa nhà City View - Quận 1, TP. HCM
Hạng mục: Dịch vụ bảo trì máy phát điện và 

cải tạo các hạng mục của hệ thống điện

Nhà máy thực phẩm Trí Thành - 
Hạng mục: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt 

hệ thống điện động lực cho nhà máy.

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THUẬN KHANG
Hệ thống điện - thiết bị điện - thiết bị tự động hóa

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THUẬN KHANG
Hệ thống điện - thiết bị điện - thiết bị tự động hóa

Văn phòng làm việc Công ty Thuận Khang Vận chuyển tủ điện đến nhà máy để lắp đặt. Thuận Khang và Harting thăm nhà máy 
Heineken Quận 12

Đào tạo sản phẩm cho đội ngũ Sales Sinh nhật nhân viên Công ty Thuận Khang Hoạt động văn hóa, thể thao cho nhân viên 
công ty luôn được duy trì



CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT THUẬN KHANG
Địa chỉ: 306 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 225 39307
Email: info@thuankhang.com
Website: www.thuankhang.com - www.harting.com.vn

“Coming together is a beginning; 

Keeping together is progress; 

Working together is success” 

- Henry Ford - 


