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  Support as little as 4 zones to a large 16,384 zones using global network
  Network redundancy architecture
  Control, management & monitoring via web browser  
  Event scheduler including bell management for schools
  

FULLY DIGITAL & NETWORKED AEC DISTANCE CONFERENCE SYSTEM
  Support up to 100 delegate units wired as redundant loop or 2 daisy-chain per processor, and up to

   3,200 delegate units for entire system

  Parameter of each delegate can be processed individually such as PEQ, AGC, Feedback compressor,

  Special feature “Mix-minus auto calibration” makes the initial system setup easy by automatically
   adjusting the suitable parameters to prevent the feedback

  

  USB interface for conference recording and music playback

VISIT US AT 
BOOTH B04

ATEÏS SE PTE. LTD.
www.ateis.com

Voice Evacuation
Systems

IP-BASED DIGITAL PUBLIC ADDRESS & VOICE ALARM SYSTEM
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Welcome Message
     The Vietnam Fire and Rescue Police Department warmly welcomes The International Fire Safety 
& Rescue Technology and Equipment Exhibition and Conference - FIRE SAFETY & RESCUE 
VIETNAM 2018, co-organized by Vietnam Fire and Rescue Police Department, Vietnam Advertisement 
and Fair Exhibition JSC (VIERFAIR) and Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd., from August 
16th to 18th, 2018 at Saigon Exhibition and Convention Center, Ho Chi Minh City, Vietnam.

     In 2017, FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM was the most professional and largest international 
event in the field of security, fire protection, safety and rescue in Vietnam, attracted attention from 
the Party, State, Ministry of Public Security and other Ministries, Departments, enterprises to satisfy 
the increasing demand of security, safety, fire protection & rescue equipment and technology.

     Following the success in 2017, FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM 2018 is continually an 
oppotunity to strengthen international cooperation, experience sharing, technology transfer in the 
field of security, safety, fire protection & rescue; further introduce and promote Fire Police Force 
in ASEAN region and in the world; seek for cooperation, investments, supporting oppotunities from 
developed countries, global organizations, protection and rescue in Vietnam. This international 
exhibition and conference is also the occasion for Fire Police Force and related local and international 
partners to discuss, improve experience, complete fire safety and rescue professional theory 
systeml; also this is the occasion for the citizens to learn about fire suppression and rescue skills, 
contributing to the public fire safety awareness.

     Vietnam Fire and Rescue Police Department welcomes all the participations from local and foreign 
organizations, agencies, individuals, enterprises contribute to the success of this event.

     Wishing the FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM 2018 Exhibition and Conference great success!

 
Director General

Major General Doan Viet Manh

Fire Safety & Rescue 
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        Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Triển 
lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam – 
FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM 2018 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ phối hợp với Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR), Tập đoàn 
Messe Frankfurt New Era Business Media tổ chức từ ngày 16 - 18/8/2018 tại Trung tâm Hội chợ & 
Triển lãm Sài Gòn – SECC, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
       Năm 2017, Triển lãm FIRE SAFETY & RESCUE là sự kiện quốc tế có quy mô lớn nhất, chuyên 
nghiệp nhất trong lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Việt Nam, 
nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, các Bộ ban ngành hữu quan và các đơn vị, doanh 
nghiệp chuyên ngành trong và ngoài nước nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về phương tiện, 
kỹ thuật, công nghệ an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
       Tiếp nối thành công năm 2017, Triển lãm FIRE SAFETY & RESCUE 2018 tiếp tục là cơ hội tăng 
cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực an ninh, an toàn, 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; giới thiệu, quảng bá hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC 
Việt Nam trong khu vực và thế giới; tìm kiếm những cơ hội hợp tác, đầu tư, hỗ trợ của các nước phát 
triển và các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn cầu để tăng cường đầu tư trang bị phương tiện, xây dựng 
cơ sở vật chất, hạ tầng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật  về phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ, phát triển lĩnh vực công nghiệp an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ tại Việt Nam. Triển lãm quốc tế cũng là dịp để lực lượng Cảnh sát PCCC và các đơn vị liên 
quan trong và ngoài nước trao đổi, tọa đàm nâng cao kinh nghiệm, hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp 
vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời là dịp để người dân được học tập 
các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC.
       Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam hoan nghênh sự tham gia 
tích cực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trong nước và quốc tế đóng góp 
vào thành công chung của sự kiện này.
       Chúc Triển lãm và hội nghị quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ tại Việt Nam - FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM 2018 thành công tốt đẹp!

Thư Chào Mừng

 
Cục trưởng

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh

Fire Safety & Rescue 
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Welcome Message
     The General Department of Logistics and Technology, Ministry of Public Security warmly 
welcomes local and international organizations, enterprises to participate in the 11th International 
Security, Fire & Safety Exhibition & Conference in Vietnam – SECUTECH VIETNAM 2018, organized 
by Vietnam Advertisement and Fair Exhibition (VIETFAIR) and Messe Frankfurt New Era Business 
Media Ltd from August 16th – 18th, 2018 at Saigon Exhibition and Convention Center.

     There have been many grave changes in the socio-economy, traditional and non-traditional 
security in the world which contain hidden risks of terrorism, environmental damages, high-tech 
usage, traffic and fire safety as well as many other social issues. During this time, Vietnam is deeply 
integrating and rapidly implementing the fourth industrial revolution (Industry 4.0). Therefore, the 
organization of this exhibition on security – fire safety – smart home is receiving increasing interests 
from the ministries, central and local department, enterprises and the public which include the 
people’s police force. 

     SECUTECH VIETNAM 2018 is an important trade promotion event, a meeting place for manufacturers, 
businesses and system integrators to exchange experiences, study the market, etc. It is also an 
opportunity for Government units as well as local and international enterprises in security, fire & 
safety and rescue to access modern technologies, products, solutions and potential partners, 
contributing to the country’s socio-economic development during its industrialization, modernization 
and global integration.   

     General Department of Technology and Logistics, Ministry of Public Security wishes SECUTECH 
VIETNAM 2018 many great success, wishing the Organizers and exhibitors fruitful results./.

ON BEHALF OF GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Major General Nguyen The Binh

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM
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     Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an nhiệt liệt chào mừng các tổ chức, đơn vị trong nước và 
quốc tế tham dự Triển lãm Quốc tế về Kỹ thuật, Thiết bị An toàn, Bảo vệ, Phòng cháy chữa cháy lần 
thứ 11 tại Việt Nam – SECUTECH VIETNAM 2018 do Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng 
cáo Việt Nam (VIETFAIR) và Tập đoàn Messe Frankfurt New Era Business Media tổ chức từ ngày 16 
đến ngày 18/08/2018 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn.

     Trong điều kiện thế giới và khu vực có những thay đổi sâu sắc và diễn biến phức tạp về kinh tế - 
xã hội, an ninh truyền thống và phi truyền thống, đang tiềm ẩn những nguy cơ về tội phạm khủng bố, 
xâm hại môi trường, sử dụng công nghệ cao, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng như 
các vấn đề an ninh xã hội khác… Việt Nam đang hội nhập sâu rộng và đang đẩy mạnh thực hiện cuộc 
cách mạng công nghệ lần thứ tư (4.0), nên việc tổ chức Triển lãm về các lĩnh vực An ninh - An toàn - Bảo 
vệ - Phòng cháy chữa cháy - Nhà thông minh ngày càng được sự quan tâm rộng rãi của các bộ, ngành 
trung ương và địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân, trong đó có lực lượng Công an nhân dân.

     Triển lãm SECUTECH VIETNAM 2018 sẽ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, cầu nối cho 
các nhà sản xuất, kinh doanh, tích hợp hệ thống và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm 
thị trường, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực an ninh, 
an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và doanh nghiệp trong nước tiếp cận với các công 
nghệ, giải pháp, sản phẩm tiên tiến, hiện đại và các đối tác tiềm năng, góp phần phục vụ hiệu quả sự 
phát triển của kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện địa hóa và hội nhập quốc tế. 

     Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an chúc Triển lãm SECUTECH VIETNAM 2018 thành công, 
chúc Ban tổ chức và các đơn vị, doanh nghiệp tham dự triển lãm đạt được nhiều kết quả tốt đẹp./.

Thư Chào Mừng

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM



Message of blessing

13

Welcome Message
     On behalf of APSA VIETNAM, I warmly welcome you to the 11th International Security, Fire & 
Safety Exhibition & Conference – SECUTECH VIETNAM 2018 which is co-organized by Vietnam 
Advertisement & Fair Exhibition JSC (VIETFAIR) and Messe Frankfurt New Era Business Media from 
August 16-18, 2018 at SECC, 799 Nguyen Van Linh, District 7, HCMC. 

     SECUTECH VIETNAM is the important event in the field of Security, Fire & Safety in Vietnam, I 
strongly believe that SECUTECH VIETNAM 2018 will attract more participation of local and foreign 
enterprises, create best opportunities for all channel players to exchange information and extend 
business co-operation. Vietnamese consumers can have the access to the latest technologies and 
products, advanced equipment in the world that enhances the development of Vietnam security 
market as well as the national economy in the international integration.

     APSA Vietnam warmly welcomes the participation and contribution of local and foreign enterprises 
for the success of SECUTECH VIETNAM 2018.

     Wishing SECUTECH VIETNAM 2018 fruitful results!

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM
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     Thay mặt APSA chi hội Việt Nam, tôi rất vui mừng chào đón quý vị đến với Triển lãm & Hội nghị 
Quốc tế về Kỹ thuật, Thiết bị An toàn, Bảo vệ, Phòng cháy chữa cháy lần thứ 11 tại Việt Nam – 
SECUTECH VIETNAM 2018 do Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) và 
Tập đoàn Messe Frankfurt New Era Business Media tổ chức từ ngày 16 đến 18/08/2018 tại Trung 
tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh.
     SECUTECH VIETNAM là sự kiện quan trọng trong lĩnh vực An toàn – Bảo vệ - Phòng cháy chữa 
cháy tại Việt Nam, tôi tin tưởng rằng Triển lãm năm nay sẽ thu hút sự tham gia đông đảo của các 
đơn vị trong nước và quốc tế, tạo cơ hội thuận lợi nhất cho các nhà doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực An ninh - An toàn - Bảo vệ - Phòng cháy chữa cháy trao đổi thông tin và mở rộng hoạt động 
hợp tác kinh doanh; người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận với thiết bị, kỹ thuật, công nghệ An ninh - An 
toàn - Bảo vệ - Phòng cháy chữa cháy mới nhất trên thế giới, góp phần phục vụ hiệu quả sự phát 
triển thị trường An ninh Việt Nam nói riêng và tiến trình phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung 
trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.  
     APSA VIETNAM hoan nghênh các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đóng góp vào sự 
thành công chung của SECUTECH VIETNAM 2018.
     Chúc SECUTECH VIETNAM 2018 thành công tốt đẹp!

Thư Chào Mừng

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM
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Welcome Message
     Vietnam’s Association of Foreign Invested Enterprises warmly welcomes the 11th International 
Fire Safety & Rescue Technology and Equipment Exhibition and Conference and the 11th International 
Security, Fire and Safety Exhibition in Vietnam - FIRE SAFETY & RESCUE, SECUTECH VIETNAM 
2018 which will be organized from August 16th - 18th, 2018 in Saigon Exhibition and Convention 
Center, SECC at 799 Nguyen Van Linh, District 7, Ho Chi Minh City. 

     This is a major event, attracting 530 booths from numerous Countries and territories, showcasing 
state-of-the-art products, services, technologies, etc. along with various seminar sessions and 
business matching programs. This will create an environment for domestic and international companies 
and experts to connect, to find investment and cooperation opportunities...   

     Wishing exhibitors to have fruitful results and the exhibition to have great success.

Vietnam’s Association of Foreign Invested Enterprises 

Chairman

PROF. D.SC. NGUYEN MAI

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM
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     Hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài nhiệt liệt chào mừng "Triển lãm Quốc tế về Kỹ thuật, Phương 
tiện Phòng cháy, Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và Thiết bị An toàn, Bảo vệ tại Việt Nam năm 2018 - 
FIRE SAFETY & RESCUE, SECUTECH VIETNAM lần thứ 11" được tổ chức từ 16 -18/08/2018 tại 
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.

     Đây là Triển lãm lớn, có quy mô 530 gian hàng đến từ nhiều Quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng 
bày giới thiệu các sản phẩm mới, dịch vụ, kỹ thuật hiện đại, công nghệ tiên tiến,.. Trong thời gian 
Triển lãm, nhiều hội nghị hội thảo chuyên đề và các chương trình kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp sẽ 
được tổ chức nhằm tạo môi trường để giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên 
kết… giữa các Doanh nghiệp, các chuyên gia trong và ngoài nước.

     Chúc các Doanh nghiệp thu được kết quả thiết thực và chúc Triển lãm thành công tốt đẹp.

Thư Chào Mừng

Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài

Chủ tịch

GS. TSKH NGUYỄN MẠI

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM
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Welcome Message
     Vietnam Automation Association warmly welcomes "The 5th International Exhibition on Electric 
and Automation Vietnam - E&A Vietnam 2018" and the concurrent event: The International Fire 
Safety & Rescue - Security Technology and Equipment Exhibition and Conference 2018 - The 11th 
FIRE SAFETY & RESCUE, SECUTECH VIETNAM Exhibition" will be organized from August 
16-18,2018 at SECC, 799 Nguyen Van Linh, District 7, HCMC.

     This event attracted 530 booths of over 300 exhibitors from 20 countries and regions, together 
with international conference sessions, business matching programs,... VAA believes this exhibition 
will create opportunity for international and local enterprises to meet up, to seek for business 
partners; to expand and modernize production technology, improve product quality and competitiveness. 
This particical event, suitable with the renovation and international economic integration, will contribute 
to the development of the country.

     As a suppoter and co-organizers, Vietnam Automation Association welcomes local and 
international enterprises to participate in the show. Wishing the exhibitors fruitful results.

VIETNAM AUTOMATION ASSOCIATION (VAA)
CHAIRMAN

DR. NGUYEN QUAN

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM
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     Hội Tự động hoá Việt Nam - VAA nhiệt liệt chào mừng "Triển lãm Quốc tế Điện Công nghiệp Dân 
dụng và Tự động hoá lần thứ 5 tại Việt Nam - E&A Vietnam 2018" và sự kiện diễn ra đồng thời với 
nội dung tương đồng và tích hợp "Triển lãm & Hội nghị Quốc tế về Kỹ thuật, Phương tiện Phòng cháy, 
Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và Thiết bị An toàn, Bảo vệ tại Việt Nam năm 2018 - Triển lãm 
FIRESAFETY & RESCUE, SECUTECH VIETNAM lần thứ 11" diễn ra từ ngày 16-18/08/2018 tại Trung 
tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
     Triển lãm thu hút 530 gian hàng, hơn 300 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 
các buổi hội thảo chuyên đề, các chương trình kết nối giao thương hỗ trợ doanh nghiệp... Hội Tự 
động hoá Việt Nam tin tưởng Triển lãm sẽ mở ra cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế 
gặp gỡ giao lưu, tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng - hiện đại hoá sản xuất, nâng cao chất lượng 
sản phẩm và năng lực cạnh tranh; Triển lãm và hoạt động thiết thực, phù hợp các công cuộc đổi mới 
và hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
     Là đơn vị ủng hộ bảo trợ, phối hợp tổ chức, Hội Tự động hoá Việt Nam, hoan nghênh sự quan 
tâm ủng hộ tham dự của các doanh nghiệp, chúc các doanh nghiệp gặt hái được nhiều thành công 
tại Triển lãm.

Thư Chào Mừng

HỘI TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM (VAA)
CHỦ TỊCH

TS. NGUYỄN QUÂN

Fire Safety & Rescue 
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Ủng hộ & Bảo trợ |Supporters & Sponsors:  

Bộ Công an| Bộ Quốc phòng | Bộ Công Thương | Bộ Kế hoạch & Đầu tư | Bộ Khoa học & Công nghệ| 
Bộ Giao thông Vận tải| Bộ Xây dựng| Bộ Thông tin và Truyền thông | Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam | UBND TP. Hồ Chí Minh | Cục Quản lý Công nghiệp An ninh & Doanh nghiệp (Tổng Cục Hậu 
cần Kỹ thuật – Bộ Công an) | Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy & Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) | 
Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chi Minh | Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai| Cảnh sát PCCC Bình Dương | Cảnh 
sát PCCC các địa phương | Hiệp hội Thiết bị An ninh Châu Á – Chi hội Việt Nam (APSA Vietnam)| Hiệp 
hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài – VAFIE | Hội Tự động hóa Việt Nam | Hiệp hội Dây và Cáp điện TP. 
Hồ Chí Minh | Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam| Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Singparpre; Hiệp 
hội PCCC Đài Loan; Hiệp hội Thương nhân Đài Loan tại Việt Nam; Viện PCCC Hàn Quốc (KFI); Tập đoàn 
UL Hoa Kỳ; và các Bộ ngành, tổ chức, hiệp hội hữu quan…  
Ministry of Public Security | Ministry of Defence | Ministry of Industry & Trade | Ministry of Planning & 
Investment | Ministry of Science & Technology | Ministry of Transport | Ministry of Construction | 
Ministry of Information and Communications | Vietnam Chamber of Commerce & Industry | Department 
of Security and Enterprise - General Dept. of Technology & Logistics (Ministry of Public Security), Vietnam 
Fire & Rescue Police Department  HCMC People’s Committee | HCMC Municipal Fire Police Dept.| Dong 
Nai Province Fire Police Dept. | Fire Police from cities and provinces | Asian Professional Security Associ-
ation – Vietnam Chapter | Vietnam's Association of Foreign Invested Enterprises | Ho Chi Minh City 
Electric Wire and Cable Association | Vietnam Glass Association | Association of Small and Medium 
Enterprises (ASME) | Taiwan Fire Association| Taiwan Business Association in Vietnam| Korea Fire 
Institute| UL Corp.| ….. 

Tài trợ | Sponsors:  

Tài trợ Hội nghị | Event Sponsors:

Thông tin chính thức| Official Media: 
           
           

Bảo trợ Thông tin | Media Supporters:
Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; Tạp chí CAND; Tạp chí PCCC; Tạp 
chí Cảnh sát nhân dân; Báo CAND; Báo Nhân dân; Báo An ninh thủ đô; Báo Đầu tư; Thời báo Kinh tế Việt 
Nam; Tạp chí Xây dựng; Truyền hình VTV; ANTV; VTC; TTXVN…
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Exhibitor List

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM

CÔNG TY / COMPANY
ALGATEC
AN PHAT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
AOYODI ELECTRONIC CO., LTD
ARDOMUS NETWORKS CORPORATION 
ASTEC CORP
ATEIS SE PTE LTD
AVSTART - LANGSHIXING ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD
BLUGUARD 
BOSCH BUILDING TECHNOLOGIES
CMX AUDIO
COMMPORT TECHNOLOGIES
CP PLUS
DAHUA TECHNOLOGY
DAI AN SECURITY EQUIPMENT JSC
DICOM TECHNOLOGY CO., LTD
D-MAX (DONGYANG UNITECH CO., LTD)
DUALI INC.
DYTRONIC
ELID SDN BHD
EXPLORER CASES BY GT LINE
EZEEMATIK SDN BHD
FLIR SYSTEMS CO., LTD
GIGA-TMS INC.
GOMATIC AUTOMATION SDN BHD
GREAT LITE INTERNATIONAL CORP LTD
GUANGZHOU HEDY LIGHTING CO., LTD
GUANGZHOU HYSOON ELECTRONIC CO., LTD
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD
HANWHA TECHWIN
HI-NET TECHNOLOGY CO., LTD
HITRON SYSTEMS INC.
HOMESCENARIO, INC.
HUNDURE TECHNOLOGY CO., LTD
HUYEN VU JOINT STOCK COMPANY 
ICP DAS CO., LTD
INTELLIGENT TECHNOLOGY DISTRIBUTION JSC (ITED)
IP-COM NETWORKS CO., LTD

  GIAN HÀNG / BOOTH NO
F02
G33
H33
F38
F20
B04
D29
C02
E20
A17
A10
H20

Sponsorship + D08
B20
D33
C10
E36
A22
F01
A14
D32
C01
A09
C37
E30
B03
C38

Sponsorship + B10, E12
B20
C36
D02
B08
B01
G38
H04
A08
F28

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ
LIST OF EXHIBITORS

AN NINH, CĂN HỘ VÀ TÒA NHÀ THÔNG MINH / SECURITY, SMART HOME & BUILDING

JAPAN ALEPH 
JAPAN SECURITY SYSTEM
J-HOME CO., LTD
K. Y. WIN ENTERPRISE COMPANY
KEUMSUNG SECURITY
KOREAHD.VN
K-SECU
LANGSHIXING ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD 
MERIT LILIN ENT. CO., LTD
NHA AN TOAN JOINT STOCK COMPANY
NOGEMA INGENIERIE
OPTEX CO., LTD 
PANASONIC ECO SOLUTION VIETNAM CO., LTD
PANASONIC SALES VIETNAM (SYSTEM SOLUTIONS DIVISION)
PHUONG VIET INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD
PS INODIC CO., LTD
QUANZHOU HEYI ELECTRONICS CO., LTD
QUANZHOU KARASSN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.
RECODA® BODY CAMERA
REXGEN CO., LTD
SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO., LTD
SANJIANG ELECTRONICS
SAQICAM
SEAGATE TECHNOLOGY
SECOM VIETNAM SECURITY SERVICE JOINT STOCK COMPANY
SECUBEST
SHENZHEN ANBOSON TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN BESTECH ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN BOSHEN ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN CAMEL SECURITY CO., LTD
SHENZHEN EALINK TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN FUNI DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN HARVEST KANG TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN HISOURCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
SHENZHEN HUACHUANG AGES TECHNOLOGY CO., LTD 
SHENZHEN HUADEAN TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN JIANGNENGFA TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN JOOAN TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN KAADAS INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN LIANDA DIGITAL CO., LTD
SHENZHEN ORINSONG TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN ORVIBO TECHNOLOGY CO., LTD 

F10
A20
C20
B32
C26
A12
H26
D29
C14
B10
A02
C10
D26
C10

Sponsorship + E12, F14
A01
A07
E38
H32
B02
D18
E26
G01

Sponsorship + G20
E35
C05
B07
C27
F07
A04
A21
G36
E37
A18
F32
F29
B33
G32
G24
H34
C35
G37

SHENZHEN RUISION TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN SAYKEY TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN SFCAM TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN TONMX INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN TOP SAFUL ELECTRONIC TECH CO., LTD 
SHENZHEN TUNGSON AGES TECH CO., LTD
SHENZHEN WANGLINK COMMUNICATION EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN WOLF GUARD SECURITY HI-TECH CO., LTD
SHENZHEN XINLITONG ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN YCX ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN YIXIAN ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN ZOOY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
SIB TECHNOLOGY CO., LTD
SILVER SEA JSC
SILVER SEA TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION JSC
SPRINT
SUNTOR ELECTRONICS CO., LTD
SYNOLOGY INC.
TAGATEC
THIEN AN MINH CO., LTD
TIN BAO LAN CO., LTD
TOANPHAT TECHNOLOGY JSC
TRI LONG SERVICE TRADING PRODUCTION CO., LTD
U&M.E JOINT STOCK COMPANY
UNITED POWER INTERNATIONAL
VG (SHENZHEN) HIGH TECH LTD
VIETNAM SMART CARD TECHNOLOGY JSC
WANSCAM
WESTERN DIGITAL
XIAMEN DNAKE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD
YHD TECHNOLOGY LIMITED
ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD
ZKTECO CO., LTD

                                            

F12
G24
G06
G28
B37
A03
A15
C30
C31
B30
G02
B35
E38
C10
E34
A19
B38
F03
C03
G07
D24
D25
A12
F08
D28
B34
F05
D30

Seminar Sponsor
B06
C34
C20

Sponsorship + F33

ACHISON JOINT STOCK COMPANY 
ADVANCED
AE MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 
AFTEK MATERIALS VIET NAM CO., LTD 
AL KHOORY PUMPS
AMBEST ELECTRONICS (NINGBO) CO., LTD
ARTRUNL
ASUNG CLEAN FLOW TECH CO., LTD
BAC HAI FIRE CO., LTD
BAIAN FIRE PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD
BEI BEI (DONGSHAN) PROTECTIVE SUPPLIES CO., LTD
BENGBU EI FIRE ELECTRONICS CO., LTD
BINH AN JSC
BLUE SUN CO., LTD
BRE GLOBAL LTD (LPCB)
CA-FIRE PROTECTION CO., LTD
CEASEFIRE INDUSTRIES PVT. LTD
CHAWLA FIRE PROTECTION ENGINEERS (P) LTD
CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
D&C VINA IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD 
DEREKDUCK INDUSTRIES CORP.
DONG DUONG FFIC., JSC 
DRAEGER VIETNAM CO., LTD
DUPONT
EXCELLENCE TEAM VIETNAM CO., LTD 
FINE DNC CO., LTD
FIRESMART RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD
FUJIAN HAIJING FIRE FIGHTING CO., LTD
FUNAYAMA CO., LTD
FUXEON FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
GER-VINA VIETNAM BRANDSCHUTZ EXPORT
GESHUI FIRE HOSE
GLOBAL ENP INC.
GODO ENG CO., LTD
GP INT'L TECHNOLOGY JSC
GUANGZHOU YUCHENG FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
HAI THINH TRADING TECHNICAL SERVICE CO.,LTD 
HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD
HEBEI RUNWANGDA CO., LTD
HI-MAX VIETNAM CO., LTD 
HOCHIKI ASIA PACIFIC PTE. LTD

I44
K16
J18
J12
I08

G29
K21
G10
I54
L02
I57
I46

H14
H36
K18
K05
H02
F13
L01
I42
I01

K15
K10
I02
J04
H29
H12
K09
H16
L08
I40

K14
K23
J17
I03

H01
H08
J05
K02
G14
J23

JINAN MEIDE CASTING CO., LTD
KANAIF PIPING SYSTEM
KOLLING ENGINEERING SDN BHD
KUNSHAN JANYU CORP. LTD
LUBI INDUSTRIES LLP
MALLCOM INDIA LIMITED
MASFLO VIETNAM CO., LTD
NAFFCO
NHUAN PHAT CO., LTD 
NINGBO KINGDUN ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD
NITTAN COMPANY LIMITED
NK TECH CO., LTD
ORIENTAL HARDWARE & MARINE PTE. LTD
PACIFIC AND FIRE AEC CO., LTD
PANGOLIN
PYROVIA TRADING JOINT STOCK COMPYANY
QUANZHOU FOREDE FIREFIGHTING EQUIPMENT CO., LTD
QUANZHOU HINO IMPORT & EXPORT CO., LTD
S-TEC VINA CO
S-TOP CO., LTD 
SHENZHEN SAFETY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
SEUNG JIN IND. CO., LTD
SFFECO GLOBAL FZE
SHAN DONG LONG CHENG FIRE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG DINGLIANG FIRE TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG GUOTAI TECHNOLOGY CO., LTD
SHANGHAI HANYU SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD
SHENYU FIRE HOSE FACTORY
SHENZHEN ASENWARE TEST AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD
SHIN TECH CORPORATION
TAIWAN K.K. CORPORATION
THAI AN SAFETY 
THAI PHONG INTERNATIONAL TRADE INVESTMENT JSC 
THIEN MOC PHAT INVESTMENT TRADING JSC 
TOHATSU CORPORATION
UNION LIGHT CO., LTD
VDS SCHADENVERHUETUNG GMBH
VIET NGUYEN INVESTMENT JSC 
VIETLINK SERVICE TRADING PRODUCTION JSC 
VIETNAM LABOUR PROTECTION JSC (VLP) 
VIETNAM SAFETY TECHNOLOGY JSC (VIETSAFE) 
VINAPRE ., JSC 

I50
I61

K13
K03
I34
J03
J19
J20
K17
H06
J01
F04
H38
L03
L01
I52
I53
I58
I06

K11
I07

K19
I04
L09
I63

K01
I60
I56
L04
K04
H07
H09
I55

K20
J07
G04
L07
K12
I62

K24
I06
L10

VINASTAR TRADING AND CONTRUCTION ONE MEMBER CO., LTD 
WIZMART TECHNOLOGY INC. 
YAMATO PROTEC (DONG NAI)
YAMATO PROTEC VIET NAM
YINGKOU TAI CHENG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
YIWU HONGHUANG IMPORT & EXPORT CO., LTD
YOUNGJIN FLEX CO., LTD
ZHEJIANG MINAN FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD
ZHONGLIAN FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
ZIEGLER SOUTH EAST ASIA

J13
J60
I32
I32
I48

G03
K22
K06
H37
H05



CÔNG TY / COMPANY
ALGATEC
AN PHAT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
AOYODI ELECTRONIC CO., LTD
ARDOMUS NETWORKS CORPORATION 
ASTEC CORP
ATEIS SE PTE LTD
AVSTART - LANGSHIXING ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD
BLUGUARD 
BOSCH BUILDING TECHNOLOGIES
CMX AUDIO
COMMPORT TECHNOLOGIES
CP PLUS
DAHUA TECHNOLOGY
DAI AN SECURITY EQUIPMENT JSC
DICOM TECHNOLOGY CO., LTD
D-MAX (DONGYANG UNITECH CO., LTD)
DUALI INC.
DYTRONIC
ELID SDN BHD
EXPLORER CASES BY GT LINE
EZEEMATIK SDN BHD
FLIR SYSTEMS CO., LTD
GIGA-TMS INC.
GOMATIC AUTOMATION SDN BHD
GREAT LITE INTERNATIONAL CORP LTD
GUANGZHOU HEDY LIGHTING CO., LTD
GUANGZHOU HYSOON ELECTRONIC CO., LTD
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD
HANWHA TECHWIN
HI-NET TECHNOLOGY CO., LTD
HITRON SYSTEMS INC.
HOMESCENARIO, INC.
HUNDURE TECHNOLOGY CO., LTD
HUYEN VU JOINT STOCK COMPANY 
ICP DAS CO., LTD
INTELLIGENT TECHNOLOGY DISTRIBUTION JSC (ITED)
IP-COM NETWORKS CO., LTD

  GIAN HÀNG / BOOTH NO
F02
G33
H33
F38
F20
B04
D29
C02
E20
A17
A10
H20

Sponsorship + D08
B20
D33
C10
E36
A22
F01
A14
D32
C01
A09
C37
E30
B03
C38

Sponsorship + B10, E12
B20
C36
D02
B08
B01
G38
H04
A08
F28

27

Exhibitor List

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM

JAPAN ALEPH 
JAPAN SECURITY SYSTEM
J-HOME CO., LTD
K. Y. WIN ENTERPRISE COMPANY
KEUMSUNG SECURITY
KOREAHD.VN
K-SECU
LANGSHIXING ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD 
MERIT LILIN ENT. CO., LTD
NHA AN TOAN JOINT STOCK COMPANY
NOGEMA INGENIERIE
OPTEX CO., LTD 
PANASONIC ECO SOLUTION VIETNAM CO., LTD
PANASONIC SALES VIETNAM (SYSTEM SOLUTIONS DIVISION)
PHUONG VIET INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD
PS INODIC CO., LTD
QUANZHOU HEYI ELECTRONICS CO., LTD
QUANZHOU KARASSN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.
RECODA® BODY CAMERA
REXGEN CO., LTD
SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO., LTD
SANJIANG ELECTRONICS
SAQICAM
SEAGATE TECHNOLOGY
SECOM VIETNAM SECURITY SERVICE JOINT STOCK COMPANY
SECUBEST
SHENZHEN ANBOSON TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN BESTECH ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN BOSHEN ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN CAMEL SECURITY CO., LTD
SHENZHEN EALINK TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN FUNI DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN HARVEST KANG TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN HISOURCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
SHENZHEN HUACHUANG AGES TECHNOLOGY CO., LTD 
SHENZHEN HUADEAN TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN JIANGNENGFA TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN JOOAN TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN KAADAS INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN LIANDA DIGITAL CO., LTD
SHENZHEN ORINSONG TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN ORVIBO TECHNOLOGY CO., LTD 

F10
A20
C20
B32
C26
A12
H26
D29
C14
B10
A02
C10
D26
C10

Sponsorship + E12, F14
A01
A07
E38
H32
B02
D18
E26
G01

Sponsorship + G20
E35
C05
B07
C27
F07
A04
A21
G36
E37
A18
F32
F29
B33
G32
G24
H34
C35
G37

SHENZHEN RUISION TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN SAYKEY TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN SFCAM TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN TONMX INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN TOP SAFUL ELECTRONIC TECH CO., LTD 
SHENZHEN TUNGSON AGES TECH CO., LTD
SHENZHEN WANGLINK COMMUNICATION EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN WOLF GUARD SECURITY HI-TECH CO., LTD
SHENZHEN XINLITONG ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN YCX ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN YIXIAN ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN ZOOY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
SIB TECHNOLOGY CO., LTD
SILVER SEA JSC
SILVER SEA TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION JSC
SPRINT
SUNTOR ELECTRONICS CO., LTD
SYNOLOGY INC.
TAGATEC
THIEN AN MINH CO., LTD
TIN BAO LAN CO., LTD
TOANPHAT TECHNOLOGY JSC
TRI LONG SERVICE TRADING PRODUCTION CO., LTD
U&M.E JOINT STOCK COMPANY
UNITED POWER INTERNATIONAL
VG (SHENZHEN) HIGH TECH LTD
VIETNAM SMART CARD TECHNOLOGY JSC
WANSCAM
WESTERN DIGITAL
XIAMEN DNAKE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD
YHD TECHNOLOGY LIMITED
ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD
ZKTECO CO., LTD

                                            

F12
G24
G06
G28
B37
A03
A15
C30
C31
B30
G02
B35
E38
C10
E34
A19
B38
F03
C03
G07
D24
D25
A12
F08
D28
B34
F05
D30

Seminar Sponsor
B06
C34
C20

Sponsorship + F33

ACHISON JOINT STOCK COMPANY 
ADVANCED
AE MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 
AFTEK MATERIALS VIET NAM CO., LTD 
AL KHOORY PUMPS
AMBEST ELECTRONICS (NINGBO) CO., LTD
ARTRUNL
ASUNG CLEAN FLOW TECH CO., LTD
BAC HAI FIRE CO., LTD
BAIAN FIRE PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD
BEI BEI (DONGSHAN) PROTECTIVE SUPPLIES CO., LTD
BENGBU EI FIRE ELECTRONICS CO., LTD
BINH AN JSC
BLUE SUN CO., LTD
BRE GLOBAL LTD (LPCB)
CA-FIRE PROTECTION CO., LTD
CEASEFIRE INDUSTRIES PVT. LTD
CHAWLA FIRE PROTECTION ENGINEERS (P) LTD
CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
D&C VINA IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD 
DEREKDUCK INDUSTRIES CORP.
DONG DUONG FFIC., JSC 
DRAEGER VIETNAM CO., LTD
DUPONT
EXCELLENCE TEAM VIETNAM CO., LTD 
FINE DNC CO., LTD
FIRESMART RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD
FUJIAN HAIJING FIRE FIGHTING CO., LTD
FUNAYAMA CO., LTD
FUXEON FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
GER-VINA VIETNAM BRANDSCHUTZ EXPORT
GESHUI FIRE HOSE
GLOBAL ENP INC.
GODO ENG CO., LTD
GP INT'L TECHNOLOGY JSC
GUANGZHOU YUCHENG FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
HAI THINH TRADING TECHNICAL SERVICE CO.,LTD 
HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD
HEBEI RUNWANGDA CO., LTD
HI-MAX VIETNAM CO., LTD 
HOCHIKI ASIA PACIFIC PTE. LTD

I44
K16
J18
J12
I08

G29
K21
G10
I54
L02
I57
I46

H14
H36
K18
K05
H02
F13
L01
I42
I01

K15
K10
I02
J04
H29
H12
K09
H16
L08
I40

K14
K23
J17
I03

H01
H08
J05
K02
G14
J23

JINAN MEIDE CASTING CO., LTD
KANAIF PIPING SYSTEM
KOLLING ENGINEERING SDN BHD
KUNSHAN JANYU CORP. LTD
LUBI INDUSTRIES LLP
MALLCOM INDIA LIMITED
MASFLO VIETNAM CO., LTD
NAFFCO
NHUAN PHAT CO., LTD 
NINGBO KINGDUN ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD
NITTAN COMPANY LIMITED
NK TECH CO., LTD
ORIENTAL HARDWARE & MARINE PTE. LTD
PACIFIC AND FIRE AEC CO., LTD
PANGOLIN
PYROVIA TRADING JOINT STOCK COMPYANY
QUANZHOU FOREDE FIREFIGHTING EQUIPMENT CO., LTD
QUANZHOU HINO IMPORT & EXPORT CO., LTD
S-TEC VINA CO
S-TOP CO., LTD 
SHENZHEN SAFETY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
SEUNG JIN IND. CO., LTD
SFFECO GLOBAL FZE
SHAN DONG LONG CHENG FIRE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG DINGLIANG FIRE TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG GUOTAI TECHNOLOGY CO., LTD
SHANGHAI HANYU SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD
SHENYU FIRE HOSE FACTORY
SHENZHEN ASENWARE TEST AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD
SHIN TECH CORPORATION
TAIWAN K.K. CORPORATION
THAI AN SAFETY 
THAI PHONG INTERNATIONAL TRADE INVESTMENT JSC 
THIEN MOC PHAT INVESTMENT TRADING JSC 
TOHATSU CORPORATION
UNION LIGHT CO., LTD
VDS SCHADENVERHUETUNG GMBH
VIET NGUYEN INVESTMENT JSC 
VIETLINK SERVICE TRADING PRODUCTION JSC 
VIETNAM LABOUR PROTECTION JSC (VLP) 
VIETNAM SAFETY TECHNOLOGY JSC (VIETSAFE) 
VINAPRE ., JSC 

I50
I61

K13
K03
I34
J03
J19
J20
K17
H06
J01
F04
H38
L03
L01
I52
I53
I58
I06

K11
I07

K19
I04
L09
I63

K01
I60
I56
L04
K04
H07
H09
I55

K20
J07
G04
L07
K12
I62

K24
I06
L10

VINASTAR TRADING AND CONTRUCTION ONE MEMBER CO., LTD 
WIZMART TECHNOLOGY INC. 
YAMATO PROTEC (DONG NAI)
YAMATO PROTEC VIET NAM
YINGKOU TAI CHENG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
YIWU HONGHUANG IMPORT & EXPORT CO., LTD
YOUNGJIN FLEX CO., LTD
ZHEJIANG MINAN FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD
ZHONGLIAN FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
ZIEGLER SOUTH EAST ASIA

J13
J60
I32
I32
I48

G03
K22
K06
H37
H05



CÔNG TY / COMPANY
ALGATEC
AN PHAT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
AOYODI ELECTRONIC CO., LTD
ARDOMUS NETWORKS CORPORATION 
ASTEC CORP
ATEIS SE PTE LTD
AVSTART - LANGSHIXING ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD
BLUGUARD 
BOSCH BUILDING TECHNOLOGIES
CMX AUDIO
COMMPORT TECHNOLOGIES
CP PLUS
DAHUA TECHNOLOGY
DAI AN SECURITY EQUIPMENT JSC
DICOM TECHNOLOGY CO., LTD
D-MAX (DONGYANG UNITECH CO., LTD)
DUALI INC.
DYTRONIC
ELID SDN BHD
EXPLORER CASES BY GT LINE
EZEEMATIK SDN BHD
FLIR SYSTEMS CO., LTD
GIGA-TMS INC.
GOMATIC AUTOMATION SDN BHD
GREAT LITE INTERNATIONAL CORP LTD
GUANGZHOU HEDY LIGHTING CO., LTD
GUANGZHOU HYSOON ELECTRONIC CO., LTD
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD
HANWHA TECHWIN
HI-NET TECHNOLOGY CO., LTD
HITRON SYSTEMS INC.
HOMESCENARIO, INC.
HUNDURE TECHNOLOGY CO., LTD
HUYEN VU JOINT STOCK COMPANY 
ICP DAS CO., LTD
INTELLIGENT TECHNOLOGY DISTRIBUTION JSC (ITED)
IP-COM NETWORKS CO., LTD

  GIAN HÀNG / BOOTH NO
F02
G33
H33
F38
F20
B04
D29
C02
E20
A17
A10
H20

Sponsorship + D08
B20
D33
C10
E36
A22
F01
A14
D32
C01
A09
C37
E30
B03
C38

Sponsorship + B10, E12
B20
C36
D02
B08
B01
G38
H04
A08
F28

JAPAN ALEPH 
JAPAN SECURITY SYSTEM
J-HOME CO., LTD
K. Y. WIN ENTERPRISE COMPANY
KEUMSUNG SECURITY
KOREAHD.VN
K-SECU
LANGSHIXING ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD 
MERIT LILIN ENT. CO., LTD
NHA AN TOAN JOINT STOCK COMPANY
NOGEMA INGENIERIE
OPTEX CO., LTD 
PANASONIC ECO SOLUTION VIETNAM CO., LTD
PANASONIC SALES VIETNAM (SYSTEM SOLUTIONS DIVISION)
PHUONG VIET INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD
PS INODIC CO., LTD
QUANZHOU HEYI ELECTRONICS CO., LTD
QUANZHOU KARASSN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.
RECODA® BODY CAMERA
REXGEN CO., LTD
SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO., LTD
SANJIANG ELECTRONICS
SAQICAM
SEAGATE TECHNOLOGY
SECOM VIETNAM SECURITY SERVICE JOINT STOCK COMPANY
SECUBEST
SHENZHEN ANBOSON TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN BESTECH ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN BOSHEN ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN CAMEL SECURITY CO., LTD
SHENZHEN EALINK TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN FUNI DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN HARVEST KANG TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN HISOURCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
SHENZHEN HUACHUANG AGES TECHNOLOGY CO., LTD 
SHENZHEN HUADEAN TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN JIANGNENGFA TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN JOOAN TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN KAADAS INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN LIANDA DIGITAL CO., LTD
SHENZHEN ORINSONG TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN ORVIBO TECHNOLOGY CO., LTD 

F10
A20
C20
B32
C26
A12
H26
D29
C14
B10
A02
C10
D26
C10

Sponsorship + E12, F14
A01
A07
E38
H32
B02
D18
E26
G01

Sponsorship + G20
E35
C05
B07
C27
F07
A04
A21
G36
E37
A18
F32
F29
B33
G32
G24
H34
C35
G37

Exhibitor List
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SHENZHEN RUISION TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN SAYKEY TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN SFCAM TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN TONMX INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN TOP SAFUL ELECTRONIC TECH CO., LTD 
SHENZHEN TUNGSON AGES TECH CO., LTD
SHENZHEN WANGLINK COMMUNICATION EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD
SHENZHEN WOLF GUARD SECURITY HI-TECH CO., LTD
SHENZHEN XINLITONG ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN YCX ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN YIXIAN ELECTRONICS CO., LTD
SHENZHEN ZOOY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
SIB TECHNOLOGY CO., LTD
SILVER SEA JSC
SILVER SEA TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION JSC
SPRINT
SUNTOR ELECTRONICS CO., LTD
SYNOLOGY INC.
TAGATEC
THIEN AN MINH CO., LTD
TIN BAO LAN CO., LTD
TOANPHAT TECHNOLOGY JSC
TRI LONG SERVICE TRADING PRODUCTION CO., LTD
U&M.E JOINT STOCK COMPANY
UNITED POWER INTERNATIONAL
VG (SHENZHEN) HIGH TECH LTD
VIETNAM SMART CARD TECHNOLOGY JSC
WANSCAM
WESTERN DIGITAL
XIAMEN DNAKE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD
YHD TECHNOLOGY LIMITED
ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD
ZKTECO CO., LTD

                                            

F12
G24
G06
G28
B37
A03
A15
C30
C31
B30
G02
B35
E38
C10
E34
A19
B38
F03
C03
G07
D24
D25
A12
F08
D28
B34
F05
D30

Seminar Sponsor
B06
C34
C20

Sponsorship + F33

SINGAPORE PAVILION / KHU GIAN HÀNG SINGAPORE

ASME
COSELEC PTE LTD
KEDACOM INTERNATIONAL PTE LTD
LEAP NETWORKS PTE LTD
SERVO DYNAMICS PTE LTD
UBERGARD PTE LTD

E03
E07
E04
E02
E10
E01

ACHISON JOINT STOCK COMPANY 
ADVANCED
AE MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 
AFTEK MATERIALS VIET NAM CO., LTD 
AL KHOORY PUMPS
AMBEST ELECTRONICS (NINGBO) CO., LTD
ARTRUNL
ASUNG CLEAN FLOW TECH CO., LTD
BAC HAI FIRE CO., LTD
BAIAN FIRE PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD
BEI BEI (DONGSHAN) PROTECTIVE SUPPLIES CO., LTD
BENGBU EI FIRE ELECTRONICS CO., LTD
BINH AN JSC
BLUE SUN CO., LTD
BRE GLOBAL LTD (LPCB)
CA-FIRE PROTECTION CO., LTD
CEASEFIRE INDUSTRIES PVT. LTD
CHAWLA FIRE PROTECTION ENGINEERS (P) LTD
CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
D&C VINA IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD 
DEREKDUCK INDUSTRIES CORP.
DONG DUONG FFIC., JSC 
DRAEGER VIETNAM CO., LTD
DUPONT
EXCELLENCE TEAM VIETNAM CO., LTD 
FINE DNC CO., LTD
FIRESMART RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD
FUJIAN HAIJING FIRE FIGHTING CO., LTD
FUNAYAMA CO., LTD
FUXEON FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
GER-VINA VIETNAM BRANDSCHUTZ EXPORT
GESHUI FIRE HOSE
GLOBAL ENP INC.
GODO ENG CO., LTD
GP INT'L TECHNOLOGY JSC
GUANGZHOU YUCHENG FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
HAI THINH TRADING TECHNICAL SERVICE CO.,LTD 
HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD
HEBEI RUNWANGDA CO., LTD
HI-MAX VIETNAM CO., LTD 
HOCHIKI ASIA PACIFIC PTE. LTD

I44
K16
J18
J12
I08

G29
K21
G10
I54
L02
I57
I46

H14
H36
K18
K05
H02
F13
L01
I42
I01

K15
K10
I02
J04
H29
H12
K09
H16
L08
I40

K14
K23
J17
I03

H01
H08
J05
K02
G14
J23

28

JINAN MEIDE CASTING CO., LTD
KANAIF PIPING SYSTEM
KOLLING ENGINEERING SDN BHD
KUNSHAN JANYU CORP. LTD
LUBI INDUSTRIES LLP
MALLCOM INDIA LIMITED
MASFLO VIETNAM CO., LTD
NAFFCO
NHUAN PHAT CO., LTD 
NINGBO KINGDUN ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD
NITTAN COMPANY LIMITED
NK TECH CO., LTD
ORIENTAL HARDWARE & MARINE PTE. LTD
PACIFIC AND FIRE AEC CO., LTD
PANGOLIN
PYROVIA TRADING JOINT STOCK COMPYANY
QUANZHOU FOREDE FIREFIGHTING EQUIPMENT CO., LTD
QUANZHOU HINO IMPORT & EXPORT CO., LTD
S-TEC VINA CO
S-TOP CO., LTD 
SHENZHEN SAFETY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
SEUNG JIN IND. CO., LTD
SFFECO GLOBAL FZE
SHAN DONG LONG CHENG FIRE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG DINGLIANG FIRE TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG GUOTAI TECHNOLOGY CO., LTD
SHANGHAI HANYU SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD
SHENYU FIRE HOSE FACTORY
SHENZHEN ASENWARE TEST AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD
SHIN TECH CORPORATION
TAIWAN K.K. CORPORATION
THAI AN SAFETY 
THAI PHONG INTERNATIONAL TRADE INVESTMENT JSC 
THIEN MOC PHAT INVESTMENT TRADING JSC 
TOHATSU CORPORATION
UNION LIGHT CO., LTD
VDS SCHADENVERHUETUNG GMBH
VIET NGUYEN INVESTMENT JSC 
VIETLINK SERVICE TRADING PRODUCTION JSC 
VIETNAM LABOUR PROTECTION JSC (VLP) 
VIETNAM SAFETY TECHNOLOGY JSC (VIETSAFE) 
VINAPRE ., JSC 

I50
I61

K13
K03
I34
J03
J19
J20
K17
H06
J01
F04
H38
L03
L01
I52
I53
I58
I06

K11
I07

K19
I04
L09
I63

K01
I60
I56
L04
K04
H07
H09
I55

K20
J07
G04
L07
K12
I62

K24
I06
L10

VINASTAR TRADING AND CONTRUCTION ONE MEMBER CO., LTD 
WIZMART TECHNOLOGY INC. 
YAMATO PROTEC (DONG NAI)
YAMATO PROTEC VIET NAM
YINGKOU TAI CHENG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
YIWU HONGHUANG IMPORT & EXPORT CO., LTD
YOUNGJIN FLEX CO., LTD
ZHEJIANG MINAN FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD
ZHONGLIAN FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
ZIEGLER SOUTH EAST ASIA

J13
J60
I32
I32
I48

G03
K22
K06
H37
H05



ACHISON JOINT STOCK COMPANY 
ADVANCED
AE MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 
AFTEK MATERIALS VIET NAM CO., LTD 
AL KHOORY PUMPS
AMBEST ELECTRONICS (NINGBO) CO., LTD
ARTRUNL
ASUNG CLEAN FLOW TECH CO., LTD
BAC HAI FIRE CO., LTD
BAIAN FIRE PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD
BEI BEI (DONGSHAN) PROTECTIVE SUPPLIES CO., LTD
BENGBU EI FIRE ELECTRONICS CO., LTD
BINH AN JSC
BLUE SUN CO., LTD
BRE GLOBAL LTD (LPCB)
CA-FIRE PROTECTION CO., LTD
CEASEFIRE INDUSTRIES PVT. LTD
CHAWLA FIRE PROTECTION ENGINEERS (P) LTD
CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
D&C VINA IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD 
DEREKDUCK INDUSTRIES CORP.
DONG DUONG FFIC., JSC 
DRAEGER VIETNAM CO., LTD
DUPONT
EPM TECHNOLOGY JSC
EXCELLENCE TEAM VIETNAM CO., LTD 
FINE DNC CO., LTD
FIRESMART RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD
FUJIAN HAIJING FIRE FIGHTING CO., LTD
FUNAYAMA CO., LTD
FUXEON FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
GER-VINA VIETNAM BRANDSCHUTZ EXPORT
GESHUI FIRE HOSE
GLOBAL ENP INC.
GODO ENG CO., LTD
GP INT'L TECHNOLOGY JSC
GUANGZHOU YUCHENG FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
HAI THINH TRADING TECHNICAL SERVICE CO.,LTD 
HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD
HEBEI RUNWANGDA CO., LTD
HI-MAX VIETNAM CO., LTD 

I44
K16
J18
J12
I08

G29
K21
G10
I54
L02
I57
I46

H14
H36
K18
K05
H02
F13
L01
I42
I01

K15
K10
I02
J63
J04
H29
H12
K09
H16
L08
I40

K14
K23
J17
I03

H01
H08
J05
K02
G14

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY / FIRE & SAFETY

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM

Exhibitor List

HOCHIKI ASIA PACIFIC PTE. LTD
JINAN MEIDE CASTING CO., LTD
KANAIF PIPING SYSTEM
KOLLING ENGINEERING SDN BHD
KUNSHAN JANYU CORP. LTD
LUBI INDUSTRIES LLP
MALLCOM INDIA LIMITED
MASFLO VIETNAM CO., LTD
NAFFCO
NHUAN PHAT CO., LTD 
NINGBO KINGDUN ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD
NITTAN COMPANY LIMITED
NK TECH CO., LTD
ORIENTAL HARDWARE & MARINE PTE. LTD
PACIFIC AND FIRE AEC CO., LTD
PANGOLIN
PYROVIA TRADING JOINT STOCK COMPYANY
QUANZHOU FOREDE FIREFIGHTING EQUIPMENT CO., LTD
QUANZHOU HINO IMPORT & EXPORT CO., LTD
S-TEC VINA CO
S-TOP CO., LTD 
SHENZHEN SAFETY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
SEUNG JIN IND. CO., LTD
SFFECO GLOBAL FZE
SHAN DONG LONG CHENG FIRE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG DINGLIANG FIRE TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG GUOTAI TECHNOLOGY CO., LTD
SHANGHAI HANYU SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD
SHENYU FIRE HOSE FACTORY
SHENZHEN ASENWARE TEST AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD
SHIN TECH CORPORATION
TAIWAN K.K. CORPORATION
THAI AN SAFETY 
THAI PHONG INTERNATIONAL TRADE INVESTMENT JSC 
THIEN MOC PHAT INVESTMENT TRADING JSC 
TOHATSU CORPORATION
UNION LIGHT CO., LTD
VDS SCHADENVERHUETUNG GMBH
VIET NGUYEN INVESTMENT JSC 
VIETLINK SERVICE TRADING PRODUCTION JSC 
VIETNAM LABOUR PROTECTION JSC (VLP) 
VIETNAM SAFETY TECHNOLOGY JSC (VIETSAFE) 

J23
I50
I61

K13
K03
I34
J03
J19
J20
K17
H06
J01
F04
H38
L03
L01
I52
I53
I58
I06

K11
I07

K19
I04
L09
I63

K01
I60
I56
L04
K04
H07
H09
I55

K20
J07
G04
L07
K12
I62

K24
I06

VINAPRE ., JSC 
VINASTAR TRADING AND CONTRUCTION ONE MEMBER CO., LTD 
WIZMART TECHNOLOGY INC. 
YAMATO PROTEC (DONG NAI)
YAMATO PROTEC VIET NAM
YINGKOU TAI CHENG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
YIWU HONGHUANG IMPORT & EXPORT CO., LTD
YOUNGJIN FLEX CO., LTD
ZHEJIANG MINAN FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD
ZHONGLIAN FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
ZIEGLER SOUTH EAST ASIA

L10
J13
J60
I32
I32
I48

G03
K22
K06
H37
H05

29



ACHISON JOINT STOCK COMPANY 
ADVANCED
AE MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 
AFTEK MATERIALS VIET NAM CO., LTD 
AL KHOORY PUMPS
AMBEST ELECTRONICS (NINGBO) CO., LTD
ARTRUNL
ASUNG CLEAN FLOW TECH CO., LTD
BAC HAI FIRE CO., LTD
BAIAN FIRE PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD
BEI BEI (DONGSHAN) PROTECTIVE SUPPLIES CO., LTD
BENGBU EI FIRE ELECTRONICS CO., LTD
BINH AN JSC
BLUE SUN CO., LTD
BRE GLOBAL LTD (LPCB)
CA-FIRE PROTECTION CO., LTD
CEASEFIRE INDUSTRIES PVT. LTD
CHAWLA FIRE PROTECTION ENGINEERS (P) LTD
CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
D&C VINA IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD 
DEREKDUCK INDUSTRIES CORP.
DONG DUONG FFIC., JSC 
DRAEGER VIETNAM CO., LTD
DUPONT
EPM TECHNOLOGY JSC
EXCELLENCE TEAM VIETNAM CO., LTD 
FINE DNC CO., LTD
FIRESMART RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD
FUJIAN HAIJING FIRE FIGHTING CO., LTD
FUNAYAMA CO., LTD
FUXEON FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
GER-VINA VIETNAM BRANDSCHUTZ EXPORT
GESHUI FIRE HOSE
GLOBAL ENP INC.
GODO ENG CO., LTD
GP INT'L TECHNOLOGY JSC
GUANGZHOU YUCHENG FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
HAI THINH TRADING TECHNICAL SERVICE CO.,LTD 
HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD
HEBEI RUNWANGDA CO., LTD
HI-MAX VIETNAM CO., LTD 

I44
K16
J18
J12
I08

G29
K21
G10
I54
L02
I57
I46

H14
H36
K18
K05
H02
F13
L01
I42
I01

K15
K10
I02
J63
J04
H29
H12
K09
H16
L08
I40

K14
K23
J17
I03

H01
H08
J05
K02
G14

HOCHIKI ASIA PACIFIC PTE. LTD
JINAN MEIDE CASTING CO., LTD
KANAIF PIPING SYSTEM
KOLLING ENGINEERING SDN BHD
KUNSHAN JANYU CORP. LTD
LUBI INDUSTRIES LLP
MALLCOM INDIA LIMITED
MASFLO VIETNAM CO., LTD
NAFFCO
NHUAN PHAT CO., LTD 
NINGBO KINGDUN ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD
NITTAN COMPANY LIMITED
NK TECH CO., LTD
ORIENTAL HARDWARE & MARINE PTE. LTD
PACIFIC AND FIRE AEC CO., LTD
PANGOLIN
PYROVIA TRADING JOINT STOCK COMPYANY
QUANZHOU FOREDE FIREFIGHTING EQUIPMENT CO., LTD
QUANZHOU HINO IMPORT & EXPORT CO., LTD
S-TEC VINA CO
S-TOP CO., LTD 
SHENZHEN SAFETY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
SEUNG JIN IND. CO., LTD
SFFECO GLOBAL FZE
SHAN DONG LONG CHENG FIRE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG DINGLIANG FIRE TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG GUOTAI TECHNOLOGY CO., LTD
SHANGHAI HANYU SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD
SHENYU FIRE HOSE FACTORY
SHENZHEN ASENWARE TEST AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD
SHIN TECH CORPORATION
TAIWAN K.K. CORPORATION
THAI AN SAFETY 
THAI PHONG INTERNATIONAL TRADE INVESTMENT JSC 
THIEN MOC PHAT INVESTMENT TRADING JSC 
TOHATSU CORPORATION
UNION LIGHT CO., LTD
VDS SCHADENVERHUETUNG GMBH
VIET NGUYEN INVESTMENT JSC 
VIETLINK SERVICE TRADING PRODUCTION JSC 
VIETNAM LABOUR PROTECTION JSC (VLP) 
VIETNAM SAFETY TECHNOLOGY JSC (VIETSAFE) 
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Fire Safety & Rescue 
VIETNAM

J23
I50
I61

K13
K03
I34
J03
J19
J20
K17
H06
J01
F04
H38
L03
L01
I52
I53
I58
I06

K11
I07

K19
I04
L09
I63

K01
I60
I56
L04
K04
H07
H09
I55

K20
J07
G04
L07
K12
I62

K24
I06

VINAPRE ., JSC 
VINASTAR TRADING AND CONTRUCTION ONE MEMBER CO., LTD 
WIZMART TECHNOLOGY INC. 
YAMATO PROTEC (DONG NAI)
YAMATO PROTEC VIET NAM
YINGKOU TAI CHENG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
YIWU HONGHUANG IMPORT & EXPORT CO., LTD
YOUNGJIN FLEX CO., LTD
ZHEJIANG MINAN FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD
ZHONGLIAN FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
ZIEGLER SOUTH EAST ASIA

L10
J13
J60
I32
I32
I48

G03
K22
K06
H37
H05



ACHISON JOINT STOCK COMPANY 
ADVANCED
AE MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 
AFTEK MATERIALS VIET NAM CO., LTD 
AL KHOORY PUMPS
AMBEST ELECTRONICS (NINGBO) CO., LTD
ARTRUNL
ASUNG CLEAN FLOW TECH CO., LTD
BAC HAI FIRE CO., LTD
BAIAN FIRE PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD
BEI BEI (DONGSHAN) PROTECTIVE SUPPLIES CO., LTD
BENGBU EI FIRE ELECTRONICS CO., LTD
BINH AN JSC
BLUE SUN CO., LTD
BRE GLOBAL LTD (LPCB)
CA-FIRE PROTECTION CO., LTD
CEASEFIRE INDUSTRIES PVT. LTD
CHAWLA FIRE PROTECTION ENGINEERS (P) LTD
CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
D&C VINA IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD 
DEREKDUCK INDUSTRIES CORP.
DONG DUONG FFIC., JSC 
DRAEGER VIETNAM CO., LTD
DUPONT
EPM TECHNOLOGY JSC
EXCELLENCE TEAM VIETNAM CO., LTD 
FINE DNC CO., LTD
FIRESMART RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD
FUJIAN HAIJING FIRE FIGHTING CO., LTD
FUNAYAMA CO., LTD
FUXEON FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
GER-VINA VIETNAM BRANDSCHUTZ EXPORT
GESHUI FIRE HOSE
GLOBAL ENP INC.
GODO ENG CO., LTD
GP INT'L TECHNOLOGY JSC
GUANGZHOU YUCHENG FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
HAI THINH TRADING TECHNICAL SERVICE CO.,LTD 
HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD
HEBEI RUNWANGDA CO., LTD
HI-MAX VIETNAM CO., LTD 

I44
K16
J18
J12
I08

G29
K21
G10
I54
L02
I57
I46

H14
H36
K18
K05
H02
F13
L01
I42
I01

K15
K10
I02
J63
J04
H29
H12
K09
H16
L08
I40

K14
K23
J17
I03

H01
H08
J05
K02
G14

HOCHIKI ASIA PACIFIC PTE. LTD
JINAN MEIDE CASTING CO., LTD
KANAIF PIPING SYSTEM
KOLLING ENGINEERING SDN BHD
KUNSHAN JANYU CORP. LTD
LUBI INDUSTRIES LLP
MALLCOM INDIA LIMITED
MASFLO VIETNAM CO., LTD
NAFFCO
NHUAN PHAT CO., LTD 
NINGBO KINGDUN ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD
NITTAN COMPANY LIMITED
NK TECH CO., LTD
ORIENTAL HARDWARE & MARINE PTE. LTD
PACIFIC AND FIRE AEC CO., LTD
PANGOLIN
PYROVIA TRADING JOINT STOCK COMPYANY
QUANZHOU FOREDE FIREFIGHTING EQUIPMENT CO., LTD
QUANZHOU HINO IMPORT & EXPORT CO., LTD
S-TEC VINA CO
S-TOP CO., LTD 
SHENZHEN SAFETY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
SEUNG JIN IND. CO., LTD
SFFECO GLOBAL FZE
SHAN DONG LONG CHENG FIRE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG DINGLIANG FIRE TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG GUOTAI TECHNOLOGY CO., LTD
SHANGHAI HANYU SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD
SHENYU FIRE HOSE FACTORY
SHENZHEN ASENWARE TEST AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD
SHIN TECH CORPORATION
TAIWAN K.K. CORPORATION
THAI AN SAFETY 
THAI PHONG INTERNATIONAL TRADE INVESTMENT JSC 
THIEN MOC PHAT INVESTMENT TRADING JSC 
TOHATSU CORPORATION
UNION LIGHT CO., LTD
VDS SCHADENVERHUETUNG GMBH
VIET NGUYEN INVESTMENT JSC 
VIETLINK SERVICE TRADING PRODUCTION JSC 
VIETNAM LABOUR PROTECTION JSC (VLP) 
VIETNAM SAFETY TECHNOLOGY JSC (VIETSAFE) 

J23
I50
I61

K13
K03
I34
J03
J19
J20
K17
H06
J01
F04
H38
L03
L01
I52
I53
I58
I06

K11
I07

K19
I04
L09
I63

K01
I60
I56
L04
K04
H07
H09
I55

K20
J07
G04
L07
K12
I62

K24
I06
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Fire Safety & Rescue 
VIETNAM

VINAPRE ., JSC 
VINASTAR TRADING AND CONTRUCTION ONE MEMBER CO., LTD 
WIZMART TECHNOLOGY INC. 
YAMATO PROTEC (DONG NAI)
YAMATO PROTEC VIET NAM
YINGKOU TAI CHENG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
YIWU HONGHUANG IMPORT & EXPORT CO., LTD
YOUNGJIN FLEX CO., LTD
ZHEJIANG MINAN FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD
ZHONGLIAN FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
ZIEGLER SOUTH EAST ASIA

L10
J13
J60
I32
I32
I48

G03
K22
K06
H37
H05

DAE MYUNG MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD
DAI-DONG FIRE PROTECTION CO., LTD
DOO JIN CO., LTD
HANKOOK FIRE FIGHTING EQUIPMENTS CO., LTD
HYUNDAI FIRE INDUSTRY CO., LTD
JINWOO SMC CO., LTD
JINYANG S&P CO., LTD
MASTECO CO., LTD
MPSS & KOREA FIRE INSTITUTE
PARATECH CO., LTD
SHILLA FIRE CO., LTD
SHIN WOO ELECTRONICS CO., LTD
SHIN YOUNG CO., LTD
T.G. FIRE CO., LTD
YOOKSONG INDUSTRY CO., LTD

I28
J30
J32
I31
I27
I26
I24
J27
J25
I30
J31
I25
J26
I29
J28

CNP NM FIRE FIGHTING SYSTEM CO., LTD
HD FIRE PROTECT PVT. LTD
NEWAGE FIRE FIGHTING CO., LTD
PCJ INDUSTRIES CO., LTD
SUZHOU HLC PLASTICS INDUSTRY CO., LTD
UL LLC
WEFLO VALVE CO., LTD

I20
I17
I21
I23
I16
I19
I22

KOREA PAVILION / KHU GIAN HÀNG HÀN QUỐC

UL PAVILION / KHU GIAN HÀNG UL

BEIJING BOZA AUTOMATION MACHINERY CO., LTD
BEIJING CYH AUTOMATIC MACHINE MANUFACTURING CO., LTD
BEIJING HANJIANG AUTOMATIC GLASS MACHINE EQUIPMENTS CO., LTD

J48
J50
J47

GLASSTECH, WINDOWS AND DOORS / CÔNG NGHỆ KÍNH, CỬA AN TOÀN

K37
J34
J52
K34
K42
L16
J46
J41
L12
K33
K39
K36
K31
J44
K27
J51
K32
L14
K27
J33
K25
K35
L17
L15
K38
J48
K40

CREDIT (HENAN) SEALING MATERIAL CO., LTD
FOSHAN DATUO GLASS MACHINERY CO.,LTD
FOSHAN KUANG ER DA METAL PRODUCTS CO., LTD
FOSHAN LYS ALUMINIUM WINDOWS & DOORS CO., LTD
FOSHAN STAR GLASS MACHINERY CO., LTD                                                                                                               
FUJIAN BAINENG CNC EQUIPMENT CO., LTD                                                           
HEIBEI SHENGDA ZHITONG NEW BUILDING METERIALS CO., LTD
JIANGSU JINMING INDUSTRIAL ROBOT AUTOMATION CO., LTD
JIANGSU TIE MAO GLASS CO., LTD    
LUOYANG EASTTEC GLASS AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD
MEIZHOU JINYI GLASS INDUSTRY CO., LTD
QINGDAO CRISTALL GLASS CO., LTD
QINGDAO KINGDOM GLASS CO., LTD
QINGDAO REGENCO INDUSTRY CO., LTD
QINHUANGDAO YAOYOU ENGINEERING GLASS CO., LTD  
SHANDONG BEST & BROAD ENERGY-SAVING TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG XY INTERNATIONAL TRADE CO., LTD
SHANGHAI HESHUN HOLLOW INDUSTRIAL CO., LTD
SHDY GLASS IMP&EXP CO., LTD  
TENON (BEIJING) EQUIPMENT CO., LTD
VIETNAM GLASS ASSOSCIATION
XIAN RAINA INDUSTRY CO., LTD
XINGTAI ZHENGKE GLASS CO., LTD   
XUYI BOTU ATTAPULGITE CLAY CO., LTD
ZHANGJIAGANG CITY MINGSITE GLASS MACHINERY CO., LTD   
ZHAOQING DALI VACUUM EQUIPMENT LTD
ZHONGSHAN J&G INTELLIGENT DOOR CONTROL SYSTEMS CO., LTD



ACHISON JOINT STOCK COMPANY 
ADVANCED
AE MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 
AFTEK MATERIALS VIET NAM CO., LTD 
AL KHOORY PUMPS
AMBEST ELECTRONICS (NINGBO) CO., LTD
ARTRUNL
ASUNG CLEAN FLOW TECH CO., LTD
BAC HAI FIRE CO., LTD
BAIAN FIRE PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD
BEI BEI (DONGSHAN) PROTECTIVE SUPPLIES CO., LTD
BENGBU EI FIRE ELECTRONICS CO., LTD
BINH AN JSC
BLUE SUN CO., LTD
BRE GLOBAL LTD (LPCB)
CA-FIRE PROTECTION CO., LTD
CEASEFIRE INDUSTRIES PVT. LTD
CHAWLA FIRE PROTECTION ENGINEERS (P) LTD
CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
D&C VINA IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD 
DEREKDUCK INDUSTRIES CORP.
DONG DUONG FFIC., JSC 
DRAEGER VIETNAM CO., LTD
DUPONT
EPM TECHNOLOGY JSC
EXCELLENCE TEAM VIETNAM CO., LTD 
FINE DNC CO., LTD
FIRESMART RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD
FUJIAN HAIJING FIRE FIGHTING CO., LTD
FUNAYAMA CO., LTD
FUXEON FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
GER-VINA VIETNAM BRANDSCHUTZ EXPORT
GESHUI FIRE HOSE
GLOBAL ENP INC.
GODO ENG CO., LTD
GP INT'L TECHNOLOGY JSC
GUANGZHOU YUCHENG FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
HAI THINH TRADING TECHNICAL SERVICE CO.,LTD 
HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD
HEBEI RUNWANGDA CO., LTD
HI-MAX VIETNAM CO., LTD 

I44
K16
J18
J12
I08

G29
K21
G10
I54
L02
I57
I46

H14
H36
K18
K05
H02
F13
L01
I42
I01

K15
K10
I02
J63
J04
H29
H12
K09
H16
L08
I40

K14
K23
J17
I03

H01
H08
J05
K02
G14

HOCHIKI ASIA PACIFIC PTE. LTD
JINAN MEIDE CASTING CO., LTD
KANAIF PIPING SYSTEM
KOLLING ENGINEERING SDN BHD
KUNSHAN JANYU CORP. LTD
LUBI INDUSTRIES LLP
MALLCOM INDIA LIMITED
MASFLO VIETNAM CO., LTD
NAFFCO
NHUAN PHAT CO., LTD 
NINGBO KINGDUN ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD
NITTAN COMPANY LIMITED
NK TECH CO., LTD
ORIENTAL HARDWARE & MARINE PTE. LTD
PACIFIC AND FIRE AEC CO., LTD
PANGOLIN
PYROVIA TRADING JOINT STOCK COMPYANY
QUANZHOU FOREDE FIREFIGHTING EQUIPMENT CO., LTD
QUANZHOU HINO IMPORT & EXPORT CO., LTD
S-TEC VINA CO
S-TOP CO., LTD 
SHENZHEN SAFETY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
SEUNG JIN IND. CO., LTD
SFFECO GLOBAL FZE
SHAN DONG LONG CHENG FIRE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG DINGLIANG FIRE TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG GUOTAI TECHNOLOGY CO., LTD
SHANGHAI HANYU SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD
SHENYU FIRE HOSE FACTORY
SHENZHEN ASENWARE TEST AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD
SHIN TECH CORPORATION
TAIWAN K.K. CORPORATION
THAI AN SAFETY 
THAI PHONG INTERNATIONAL TRADE INVESTMENT JSC 
THIEN MOC PHAT INVESTMENT TRADING JSC 
TOHATSU CORPORATION
UNION LIGHT CO., LTD
VDS SCHADENVERHUETUNG GMBH
VIET NGUYEN INVESTMENT JSC 
VIETLINK SERVICE TRADING PRODUCTION JSC 
VIETNAM LABOUR PROTECTION JSC (VLP) 
VIETNAM SAFETY TECHNOLOGY JSC (VIETSAFE) 

J23
I50
I61

K13
K03
I34
J03
J19
J20
K17
H06
J01
F04
H38
L03
L01
I52
I53
I58
I06

K11
I07

K19
I04
L09
I63

K01
I60
I56
L04
K04
H07
H09
I55

K20
J07
G04
L07
K12
I62

K24
I06

VINAPRE ., JSC 
VINASTAR TRADING AND CONTRUCTION ONE MEMBER CO., LTD 
WIZMART TECHNOLOGY INC. 
YAMATO PROTEC (DONG NAI)
YAMATO PROTEC VIET NAM
YINGKOU TAI CHENG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
YIWU HONGHUANG IMPORT & EXPORT CO., LTD
YOUNGJIN FLEX CO., LTD
ZHEJIANG MINAN FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD
ZHONGLIAN FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
ZIEGLER SOUTH EAST ASIA

L10
J13
J60
I32
I32
I48

G03
K22
K06
H37
H05

E&A VIETNAM / KHU TRƯNG BÀY THIẾT BỊ ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA

BEIJING BOZA AUTOMATION MACHINERY CO., LTD
BEIJING CYH AUTOMATIC MACHINE MANUFACTURING CO., LTD
BEIJING HANJIANG AUTOMATIC GLASS MACHINE EQUIPMENTS CO., LTD

J48
J50
J47

32

Exhibitor List

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM

K37
J34
J52
K34
K42
L16
J46
J41
L12
K33
K39
K36
K31
J44
K27
J51
K32
L14
K27
J33
K25
K35
L17
L15
K38
J48
K40

CREDIT (HENAN) SEALING MATERIAL CO., LTD
FOSHAN DATUO GLASS MACHINERY CO.,LTD
FOSHAN KUANG ER DA METAL PRODUCTS CO., LTD
FOSHAN LYS ALUMINIUM WINDOWS & DOORS CO., LTD
FOSHAN STAR GLASS MACHINERY CO., LTD                                                                                                               
FUJIAN BAINENG CNC EQUIPMENT CO., LTD                                                           
HEIBEI SHENGDA ZHITONG NEW BUILDING METERIALS CO., LTD
JIANGSU JINMING INDUSTRIAL ROBOT AUTOMATION CO., LTD
JIANGSU TIE MAO GLASS CO., LTD    
LUOYANG EASTTEC GLASS AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD
MEIZHOU JINYI GLASS INDUSTRY CO., LTD
QINGDAO CRISTALL GLASS CO., LTD
QINGDAO KINGDOM GLASS CO., LTD
QINGDAO REGENCO INDUSTRY CO., LTD
QINHUANGDAO YAOYOU ENGINEERING GLASS CO., LTD  
SHANDONG BEST & BROAD ENERGY-SAVING TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG XY INTERNATIONAL TRADE CO., LTD
SHANGHAI HESHUN HOLLOW INDUSTRIAL CO., LTD
SHDY GLASS IMP&EXP CO., LTD  
TENON (BEIJING) EQUIPMENT CO., LTD
VIETNAM GLASS ASSOSCIATION
XIAN RAINA INDUSTRY CO., LTD
XINGTAI ZHENGKE GLASS CO., LTD   
XUYI BOTU ATTAPULGITE CLAY CO., LTD
ZHANGJIAGANG CITY MINGSITE GLASS MACHINERY CO., LTD   
ZHAOQING DALI VACUUM EQUIPMENT LTD
ZHONGSHAN J&G INTELLIGENT DOOR CONTROL SYSTEMS CO., LTD

FA VIETNAM TECHNOLOGY & TRADING CO., LTD
HOA HUNG CO., LTD
PHUOC TRUONG THINH TECHNOLOGY CO., LTD
PHUONG MINH INDUSTRIAL SOLUTION CO., LTD

J53
J59
J58
J55

MINISTRIES – ASSOCIATIONS / BỘ NGÀNH - HIỆP HỘI
APSA VIETNAM
DONGNAI PROVINCIAL FIRE POLICE DEPARTMENT
GENERAL DEPT. TECHNOLOGY & LOGISTICS
HOCHIMINH MUNICIPAL FIRE POLICE DEPARTMENT
VIETNAM GLASS ASSOCIATION - VIEGLASS

C10
J55
J61
H28
K25



Vi
si

to
r 

R
eg

is
tra

tio
n

C
of

fe
e 

S
ho

p

as
 o

f 
04

/0
8/

20
18

RU
NW

A
N

D
A

JA
N

YU
PA

NG
O

LI
N

R
es

tro
om

O
rg

an
ise

r
Ex

hi
bi

to
r 

R
eg

ist
ra

tio
n

VI
P 

R
oo

m
Fo

od
 S

ta
nd

Bu
si

ne
ss

 C
en

te
r

D
U

 P
O

NT
G

P 
IN

T'
L 

TE
C

H
N

O
LO

G
Y

N
IT

TA
N

M
A

LL
CO

M
EX

C
EL

LE
NC

E 
TE

A
M

 V
IE

TN
A

M
G

UO
TA

I
SA

Q
IC

AM
YI

XI
A

N
YI

W
U

 
H

O
N

G
H

U
A

N
G

YU
C

H
EN

G
 

FI
R

E
C

EA
SE

 
FI

R
E

D
ER

EK
D

U
C

K
UB

ER
G

A
R

D
LE

A
P 

N
ET

W
O

R
K

S
A

SM
E

EL
ID

A
LG

AT
EC

SY
N

O
LO

G
Y

K0
1

K0
2

G
02

G
03

H
01

H
02

I0
1

I0
2

E0
2

E0
3

F0
1

F0
2

F0
3

G
01

IN
O

D
IC

B
A

IA
N

B0
1

B0
2

B0
3

B0
7

C
01

C
02

C
03

E0
1

K0
3

L0
1

H
U

N
D

U
R

E
R

EX
G

EN
H

ED
Y 

LI
G

H
TI

N
G

A
M

B
O

SO
N

FL
IR

BL
UG

U
A

R
D

TA
G

A
TE

C
I0

3
J0

1
J0

3
J0

4

A0
1

L0
2

J0
7

K0
5

K0
6

L0
3

N
O

G
EM

A
AT

EI
S

TE
C

H
C

A
R

D
U

N
IO

N 
LI

GH
T

IC
P 

D
A

S
ZI

EG
LE

R

B0
4

F0
5

G
04

H
04

H
05

I0
4

HA
TS

U
TA

VI
N

A
ST

A
R

K0
9

L0
4

A
FT

EK
 

M
A

TE
R

IA
LS

SH
IN

 
TE

CH

H
A

IJ
IN

G
A

SE
N

W
A

R
E

N
K

TE
C

H

B
O

SH
EN

K
IN

G
-

D
U

N
K

A
N

O
X

SA
FE

TY

TO
H

A
TS

U
C

A
-F

IR
E

M
IN

A
N

 F
IR

E 
FI

G
H

TI
N

G
PA

C
IF

IC
 &

 
FI

R
E

A
L 

K
H

O
O

RY
 P

U
M

PS

VI
ET

SA
FE

I0
7

SF
FE

CO

J1
2

K0
4

A0
3

F0
4

F0
7

H
06

H
07

K
ED

A
C

O
M

 
IN

TE
R

N
A

T
IO

N
A

L

U
&

M
E

SF
CA

M
TH

IE
N

 
A

N
 M

IN
H

TU
N

G
SO

N
 

A
G

ES

A0
2

K1
2

C
A

M
EL

 
SE

C
U

R
IT

Y

D
N

A
K

E
H

O
M

E 
SC

EN
A

RI
O

M
ES

SE
 

FR
A

N
K

FU
R

T 
G

LO
B

A
L 

B
O

O
TH

SE
C

U
-

B
ES

T
H

IT
RO

N

F0
8

G
06

G
07

I0
8

I0
6

J0
5

H
A

I 
TH

IN
H

TH
A

I 
A

N
A0

4
B0

6
B0

8
C

04
C

05

D
R

A
EG

ER
S-

TO
P

VI
ET

PH
O

NE

K1
3

K1
4

K1
5

L0
7

N
H

U
A

N
 

PH
A

T
B

R
E

FU
XE

O
N

D
02

E0
4

KO
LL

IN
G

G
ES

HU
I 

FI
R

E 
H

O
S

E
D

O
N

G
 

D
U

O
N

G
VD

S

H
08

H
09

JA
PA

N
 A

L
E

P
H

CS
J

H
D

 F
IR

E
U

L
G

O
D

O
M

AS
FL

O

J1
3

K1
0

K1
1

J1
8

J2
3

A0
7

E1
0

E0
7

F1
0

I1
6

I1
7

IT
ED

A
SU

N
G

NM
 F

IR
E

NE
W

A
G

E
 

FI
R

E
W

EF
LO

PC
J

I1
9

H
EY

I
SE

RV
O

 
DY

NA
M

IC
S

CO
SE

LE
C

J1
7

J1
9

L0
9

G
IG

A
R

U
IS

IO
N

O
M

EX
FI

R
E 

SM
A

RT
B

IN
H

 
A

N

LO
N

G
 C

H
EN

G

C
10

A0
8

G
10

J2
0

K1
6

K1
7

K1
8

L0
8

SI
LV

E
R

S
E

A
IP

C
A

H
O

CH
IK

I

N
A

FF
CO

AD
VA

N
C

E
D

I2
0

I2
1

I2
2

I2
3

K1
9

K2
0

SH
IL

LA
 F

IR
E

D
O

O
 J

IN
YO

U
N

G
JI

N
 

FL
EX

G
LO

B
AL

 
EN

P

A
R

TR
U

N
L

A0
9

F1
2

F1
3

H
12

H
14

JI
N

YA
N

G
SH

IN
 W

O
O

JI
NW

O
O

H
YU

ND
AI

 
FI

RE
SH

IN
 Y

O
UN

G
M

AS
TE

C
O

I2
8

I2
9

I3
0

I3
1

B
H

LD

VI
N

AP
RE

K2
1

YO
O

K
S

O
N

G
SE

U
NG

 
JI

N
Th

ie
n 

M
oc

 
Ph

at

DA
E 

M
Y

U
N

G
 

M
A

CH
IN

E
TG

 F
IR

E
PA

RA
TE

C
H

H
A

N
K

O
O

K
M

PS
S 

& 
KO

R
EA

 F
IR

E
 

IN
ST

ITU
TE

D
A

I-D
O

NG
 

I2
4

I2
5

I2
6

I2
7

J2
6

J2
7

J2
8

A1
0

B1
0

C
14

D
08

E1
2

F1
4

K2
4

L1
0

C
O

M
M

- 
PO

R
T

N
H

A 
A

N
 T

O
A

N

LI
LI

N

D
A

H
U

A
PH

U
O

N
G

 V
IE

T

PH
U

O
N

G
 V

IE
T

H
IM

AX
FU

N
A

Y
A

M
A

J2
5

J3
0

J3
1

J3
2

K2
2

K2
3

G
14

H
16

K
O

R
EA

 
H

D
SE

A
G

AT
E

YA
M

A
TO

 
PR

O
TE

C
LU

BI
FO

SH
A

N
 D

A
TO

U
 

VI
ET

NA
M

 G
LA

SS
 

A
SS

O
SC

IA
TI

ON

K2
7

K2
5

F2
0

G
24

H
26

L1
5

I3
2

I3
4

J3
3

J3
4

A
ST

EC

SA
Y

K
E

Y
&

K
A

A
D

A
S

K
-S

EC
U

H
20

I4
0

I4
2

J4
1

XU
YI

 B
O

TU
 

J4
4

K3
1

JI
A

N
G

SU
   

  
TI

E 
M

A
O

Vi
si

to
r 

R
eg

ist
ra

tio
n

EX
PL

O
RE

R 
C

A
SE

S 
BY

 G
T

U
N

IV
IE

W
SA

M
SU

NG
B

O
SC

H
C

P 
PL

U
S

A1
2

G
20

L1
4

JI
A

N
G

SU
 J

IN
M

IN
G

Q
IN

G
DA

O 
RE

G
EN

C
O

Q
IN

G
DA

O 
KI

N
G

D
O

M
SH

A
N

D
O

N
G

 
XY

 
LU

O
YA

N
G

 
EA

ST
TE

C
 

G
ER

 V
IN

A
D

&
C

 V
IN

A
SH

A
N

G
H

A
I 

H
E 

SH
U

N

D
18

E2
0

L1
2

TE
NO

N
  

(B
EI

JI
NG

)

 S
HD

Y 
G

LA
SS

      
   

YA
O

YO
U

  
  

  
 

L1
6

H
EI

B
EI

 
SH

EN
G

D
A

BE
IJ

IN
G

 
HA

NJ
IA

N
G

LY
S 

AL
UM

IN
U

M
 

W
IN

D
O

W
S

XI
AN

 
R

A
IN

A
Q

IN
G

D
A

O
 

C
R

IS
TA

LL

W
AN

G
 

LI
NK

H
A

N
W

H
A 

TE
C

H
W

IN

K
EU

M
SU

N
G

 
SE

C
U

R
IT

Y
B

ES
TE

CH

Pa
na

so
ni

c E
co

 
So

lu
tio

ns
 V

iet
na

m

TO
A

N 
PH

A
T

D
24

TB
L

A1
4

C
20

K3
2

K3
3

SA
NJ

IA
N

G
 

EL
EC

TR
O

N
IC

S

A 
C

H
I S

O
N

EI
 F

IR
E

ZH
AO

Q
IN

G
 D

A
LI

 
BE

IJ
IN

G
 B

O
Z

A
 B

AI
NE

NG
 

CN
C

A1
5

B2
0

C
26

C
27

D
26

D
25

K3
4

K3
5

K3
6

 J
IN

YI
 G

LA
SS

 

K3
4

K3
8

K3
9

E2
6

I4
4

I4
6

J4
6

J4
7

J4
8

A1
7

I4
8

I5
0

J5
0

J5
1

J5
2

C
M

X
YI

NG
K

O
U

 T
A

I 
C

H
EN

G
M

EI
D

E 
CA

ST
IN

G

SP
R

IN
T

K
.Y

. W
IN

C
A

N
AV

IS
 / 

JI
AN

G
NE

N
G

FA

W
O

LF
 

G
U

A
R

D
XI

N
LI

T
O

N
G

AV
ST

A
R

T 
/ 

LA
N

G
SH

IX
IN

G

A1
9

B3
2

B3
3

C
30

C
31

D
30

A1
8

B3
0

H
I-S

O
UR

CE
YC

X 
EL

EC
TR

ON
IC

S

PH
U

O
C 

TR
U

O
N

G
 T

HI
NH

TR
I T

A
N

W
IZ

M
A

R
T

I5
4

I5
5

K4
0

TH
AI

 P
HO

NG
 J

&G
 IN

TE
LL

IG
EN

T

H
al

l A
SE

M
IN

AR
 R

O
O

M

I6
2

I6
3

M
ee

tin
g 

Lo
un

ge

B
A

C
 H

A
I

J5
8

J5
9

BI
EN

 B
A

C
SE

C
O

M
H

U
A

C
H

U
A

N
G

BU
YE

R'
S 

LO
U

N
G

E 
Sp

on
so

re
d 

by
 Z

K
Te

co
D

29
E3

0

H
IN

O
JO

O
AN

A
N

 
PH

AT

RE
C

O
D

A

A
O

YO
D

I

SH
EN

YU
B

EI
BE

I

I5
2

I5
3

F2
8

F2
9

G
28

G
29

H
28

H
29

J6
0

JS
S

VG
ZO

O
Y

YH
D

O
R

IN
 

SO
NG

H
32 LI
AN

DA

H
34

H
33

I5
6

I5
7

I5
8

J5
3

E3
4

E3
5

F3
2

F3
3

G
32

G
33

EZ
EE

M
A

TI
K

D
IC

O
M

FA
 V

IE
TN

A
M

A2
1

EA
LI

NK

A2
0

B3
4

B3
5

C
34

C
35

D
32

D
33

VI
ET

LI
NK

D
IN

G
 

LI
A

N
G

D
EP

T.
 O

F S
EC

UR
ITY

 & 
EN

TE
R

PR
IS

E 

M
IN

G
ZH

A
N

D
M

T
O

RV
IB

O
SM

A
RT

 Z
B

LU
E 

SU
N

ZH
O

NG
 

LI
A

N
O

R
IE

N
TA

L
D

YT
R

O
NI

C
TO

P 
SA

FU
L

SU
N

TO
R

H
I-N

ET
G

O
M

A
TI

C

H
37

H
38

I6
0

I6
1

E3
7

F3
8

G
36

G
37

G
38

H
36

SI
B

 / 
KA

RA
SS

N
H

A
RV

ES
T 

K
A

N
G

A
R

D
O

M
US

FU
N

I
H

A
N

YU
H

YS
O

O
N

D
U

A
LI

KA
NA

IF

16
 - 

18
 A

ug
us

t 
 |

  
S

E
C

C
, 

H
C

M
C

A2
2

B3
7

B3
8

C
36

C
37

C
38

E3
6

E3
8

J6
1

J6
3

J6
4

J6
5

J5
4

J5
5

L1
8

PH
U

O
NG

 
M

IN
H

D
O

N
G

 N
A

I F
IR

E
 

re
s.

D
28 U
N

IT
ED

 PO
W

ER
 

IN
TE

R
N

A
T

IO
N

A
L

PY
R

O
VI

A
FO

RE
D

E

L1
7

IP
-C

O
M

HU
AD

EA
N

TO
NM

X
A

M
B

ES
T

PC
C

C
 

H
C

M
C

FI
N

E 
D

N
C

ZH
EN

G
K

E

C
YH

 A
U

TO
M

AT
IC

SH
AN

G
D

O
N

G
 B

ES
T &

 
BR

O
A

D

FO
SH

A
N

 
K

U
A

N
G

 E
R

 
D

A
C

R
ED

IT
(H

E 
N

A
N

)
M

IN
G

SI
TE

FI
R

E 
& 

SA
FE

TY
Sm

ar
tB

ui
ld

in
g 

&
 S

m
ar

t H
om

e
Se

cu
rit

y

-5
m

 -
-3

m
 -

-3
m

 -

- 5m -

-6
m

 -
-3

m
 -

El
ec

tri
c&

 A
ut

om
at

io
n

W
or

ld
 G

la
ss

te
ch

SI
N

G
A

PO
RE

PA
V

IL
IO

N

K
FI

PA
V

IL
IO

N

U
L 

PA
V

IL
IO

N

Z-
W

A
V

E
 P

A
V

IL
IO

N

-3
m

 -

W
or

ld
 G

la
ss

te
ch

-3
m

 -

W
or

ld
 G

la
ss

te
ch

-3
m

 -

W
or

ld
 G

la
ss

te
ch

-3
m

 -

W
or

ld
 G

la
ss

te
ch

-3
m

 -

W
or

ld
 G

la
ss

te
ch

G
R

EA
T 

LI
TE

EP
M

Flo
or
pla
n

Fi
re

 Sa
fe

ty
 &

 R
es

cu
e 

VI
ET
N
A
M

K42
FOSHAN 



Conference Program

34

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM



Fire Safety & Rescue 
VIETNAM

Conference Program

35



ALGATEC

Booth No.: F02

ATNESIS , formerly known as UWC Electric , is 
the leading Electromagnetic Locks manufacturer 
in the Southeast Asia region with facility within 
Malaysian region. With the product brand of " 
ALGATEC", which has emerged as a renowned 
brand in the security market, we offering a 
series of superior electromagnetic locks for a 
broad range of applications. ALGATEC 
products consist of EM lock with UL Listed, 
highest holding force up to 1500lbs, surface or 
flush mount, water-proof and eco-friendly 
version that suitable for all door types. Ease of 
use and installation, as well as the highest level 
of quality are all standard features in ALGATEC 
product range. With the growing demand for 
innovative secured access, we have been 
designing a plethora of locks to meet different 
needs. Unlike many manufacturers, ATNESIS 
comprises young, dynamic engineers, designers 
and marketers who think out of the box to 
develop and further enhance EM Locks. At 
ATNESIS, as we hold firm to our beliefs and 
values, we have a remarkable reputation in the 
security industry. We provide nothing but the 
best for you. 

Công ty ATNESIS, tiền thân là UWC Electric, là 
nhà sản xuất Ổ Khóa Điện Từ hàng đầu trong 
khu vực Đông Nam Á có cơ sở đặt tại Malaysia. 
Với thương hiệu sản phẩm của "ALGATEC", trở 
thành thương hiệu nổi tiếng trên thị trường bảo 
mật, chúng tôi cung cấp một loạt các ổ khóa 
điện từ cao cấp cho một loạt các ứng dụng. Các 
sản phẩm của ALGATEC bao gồm khóa EM với 
UL, lực nắm giữ cao nhất lên đến 1500lbs, bề 
mặt gắn kết, không thấm nước và phiên bản 
thân thiện với môi trường phù hợp với mọi loại 
cửa. Dễ sử dụng và cài đặt, cũng như mức chất 
lượng cao nhất, tất cả các tính năng tiêu chuẩn 
trong phạm vi sản phẩm ALGATEC. Với nhu 
cầu ngày càng tăng về truy cập được bảo đảm 
cải tiến, chúng tôi đã thiết kế rất nhiều ổ khóa 
để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Không 
giống như nhiều nhà sản xuất, ATNESIS bao 
gồm các kỹ sư trẻ, năng động, nhà thiết kế và 
nhà tiếp thị, những người phát triển và tăng 
cường hơn nữa cho EM Locks. Tại ATNESIS, 
khi chúng tôi giữ vững niềm tin và giá trị của 
mình, chúng tôi có một danh tiếng lớn trong 
ngành bảo mật. Chúng tôi cung cấp những gì 
tốt nhất cho bạn.

Company Directory

1100 Jalan Perindustrian Bukit Minyak 7, MK13, 
Kawasan Perindustrian Bukit Minyak, 14100, 
Simpang Ampat, SPT, Penang, Malaysia.
+60 4 5023635
info@algateclocks.com
www.algateclocks.com
SK Ng - Sales & Marketing
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AN PHAT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: G33

AN PHAT was established in 2004. Gathering 
enthusiastic, honest and professional people, An 
Phat is committed to providing quality products at 
reasonable prices to partners and customers. AN 
PHAT is the exclusive distributor for brands: 
DRAYTEK, VOLKTEK, DINTEK, and APTEK, 
distributing network equipment such as cable, 
Wi-Fi router, access point, switch. 

Công ty AN PHÁT được thành lập vào năm 
2004. Hội tụ những thành viên nhiệt tình, trung 
thực và chuyên nghiệp, An Phát cam kết cung 
cấp các sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý 
cho các đối tác và khách hàng. AN PHÁT là nhà 
phân phối độc quyền cho các thương hiệu: 
DRAYTEK, VOLKTEK, DINTEK và APTEK, phân 
phối các thiết bị mạng như cáp, Wi-Fi router, 
AP, Switch.

Company Directory

3C Tran Phu Str., Ward 4, 
Dist 5., HCMC, Vietnam
+84 28 39253789
mkt@anphat.vn
www.anphat.vn
Duong Nu Thien An - Director
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AOYODI ELECTRONIC CO., LTD

Booth No.: H33

Founded in 2006, AOYODI ELECTRONIC CO., 
LTD is a hi-tech civilian-run company dedicated 
to the development, production, sales and 
service of metal detectors We strive to turn 
“UOUOU” into a well-known brand in China’s 
security sector. We also strive to excel in 
technology, constantly improve cost-effectiveness 
and enhance product reliability. In recent years, 
thanks to excellent operating philosophy, 
constantly innovative products and ever 
improving after-sales service, we  have won the 
trust of a large percentage of quality clients and 
achieved our rapid growth of today. We have 
good quality products at a reasonable price and 
are willing to assist you in developing your 
markets. In this way we can achieve a win-win 
situation for both of us. We exported to Europe, 
South America, North America, the Middle East, 
Africa and South East Asia, over 150 countries 
and area around the world. 

Được thành lập vào năm 2006, công ty TNHH 
AOYODI ELECTRONIC là một công ty công 
nghệ cao tư chuyên  phát triển, sản xuất, kinh 
doanh và dịch vụ máy dò kim loại. Chúng tôi cố 
gắng biến "UOUOU" thành một thương hiệu nổi 
tiếng trong lĩnh vực an ninh của Trung Quốc. 
Chúng tôi cũng cố gắng vượt trội trong công 
nghệ, không ngừng nâng cao hiệu quả chi phí 
và nâng cao độ tin cậy của sản phẩm. Trong 
những năm gần đây, nhờ triết lý hoạt động tốt, 
sản phẩm sáng tạo không ngừng và cải thiện 
dịch vụ sau bán hàng, chúng tôi đã giành được 
sự tin tưởng của một lượng lớn khách hàng chất 
lượng và đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh 
chóng. Chúng tôi có sản phẩm chất lượng tốt 
với mức giá hợp lý và sẵn sàng hỗ trợ bạn trong 
việc phát triển thị trường. Bằng cách này, chúng 
ta có thể cùng thành công. Chúng tôi xuất khẩu 
sang châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Trung Đông, 
Châu Phi và Đông Nam Á, hơn 150 quốc gia và 
khu vực trên toàn thế giới.

Company Directory

5th Fr., 1st Building of Huachuangda Technology Park, 
Dafu Industrial Zones Guanlan, Shenzhen, China
+86 755 83205541
super@uouou.com.cn
www.uouou.com.cn
Mark Fang - Sales Manager
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ARDOMUS NETWORKS CORPORATION

Booth No.: F38

Ardomus Networks, a spin-off company from 
Zyxel Communications, focus on building and 
home automation solutions by offering IoT 
connectivity gateways and software design. 
With expertise in communication, networking, 
and embedded system together with 
user-friendly tools, the company developed 
Venation series gateways which integrate 
various of connectivity like KNX, Modbus, DALI, 
Zigbee, Z-Wave, IQRF and more on the way. 
The user-friendly tools include Apps for 
gateway installation and device control, and the 
Commission GUI provides adding, removing, 
binding, and grouping devices. IoT cloud is 
connecting available for organizing the projects 
and managing the devices efficiently thru AWS 
IoT cloud. Ardomus empower system integra-
tor, builders, and contractors to expedite the 
IoT deployment into IT systems integration 
across different types of devices with multiple 
technologies from various brands.

Ardomus Networks, một công ty spin-off từ 
Zyxel Communications, tập trung vào xây dựng 
và giải pháp tự động hóa nhà bằng cách cung 
cấp cổng kết nối IoT và thiết kế phần mềm. Với 
chuyên môn về giao tiếp, mạng và hệ thống 
nhúng cùng với các công cụ thân thiện với 
người dùng, công ty đã phát triển các cổng nối 
Venation tích hợp nhiều kết nối như KNX, 
Modbus, DALI, Zigbee, Z-Wave, IQRF... Các 
công cụ thân thiện với người dùng bao gồm 
Ứng dụng để cài đặt cổng và điều khiển thiết bị 
và Giao diện Commission GUI cung cấp thêm, 
xóa, ràng buộc và nhóm các thiết bị. Đám mây 
IoT đang kết nối có sẵn để tổ chức các dự án 
và quản lý các thiết bị hiệu quả thông qua đám 
mây AWS IoT. Ardomus trao quyền cho nhà 
tích hợp hệ thống, nhà xây dựng và nhà thầu để 
đẩy nhanh triển khai IoT vào tích hợp hệ thống 
CNTT trên nhiều loại thiết bị khác nhau với 
nhiều công nghệ từ nhiều thương hiệu khác 
nhau.

Company Directory

4F, No. 6 Innovation Rd. II, Hsinchu Science Park, 
Hsinchu 30076 Taiwan
+886 3 5780158
janelle.wu@ardomusnet.com
www.ardomusnet.com
Janelle Wu
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ASTEC CORP

Booth No.:  F20

Established: February 7th, 2002
ISO: 9001:2008 standard 
Company size: >100 staff members
Along with the encouraging growth of the 
country, ASTEC has made strong progress in 
the high tech sector. ASTEC has been known 
as one of the leaders in providing products, 
solutions and services in telecommunications, 
information and communication technology, 
security control systems, broadcasting and 
software development in Vietnam.

Thành lập: 7/2/2002
Tiêu chuẩn ISO: 9001:2008
Quy mô công ty : >100 Cán bộ nhân viên
Cùng với sự tăng trưởng đáng khích lệ của đất 
nước, Công ty  ASTEC đã có những bước phát 
triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ cao. 
ASTEC đã và đang được biết đến là một trong 
những doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh 
vực cung cấp sản phẩm, giải pháp, dịch vụ về 
viễn thông, công nghệ thông tin và truyền 
thông, các hệ thống kiểm soát an ninh và phát 
triển phần mềm tại Việt Nam.

Company Directory

5 Floor, No.69 Quan Thanh, Ba Dinh, Hanoi
+84 24 3747 1217
info@astec.vn; duclm@astec.vn
www.astec.vn
Lê Minh Đức - 0988208987
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ATEIS SE PTE. LTD.

Booth No.: B04

ATEÏS has over 30-years of experience in 
designing, development and supplying of 
Public Address and Voice Alarm (PA/VA) 
Systems. As a leading company within the 
PA/VA industry, our mission is to provide our 
customers with EN-54 certified, easy-to-use 
and integrated PA/VA solutions. We are a group 
of passionate people, working with integrity to 
help our customers worldwide being able to 
find the perfect PA/VA solution for each project.

ATEÏS có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc 
thiết kế, phát triển và cung cấp các hệ thống báo 
động bằng giọng nói và âm thanh công cộng 
(PA / VA). Là một công ty hàng đầu trong ngành 
công nghiệp PA / VA, sứ mệnh của chúng tôi là 
cung cấp cho khách hàng của chúng tôi các giải 
pháp PA / VA được chứng nhận, dễ sử dụng và 
tích hợp EN-54. Chúng tôi là một nhóm những 
người đam mê, làm việc với tính toàn vẹn để 
giúp khách hàng trên toàn thế giới có thể tìm ra 
giải pháp PA / VA hoàn hảo cho từng dự án.

Company Directory

5002 Ang Mo Kio Ave 5, Techplace II, #03-01B, 
569871 Singapore
+65 64811968
jae@ateis-se.com.sg
www.ateis.com
Jae Woo - Sales Coordinator
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AVSTART - LANGSHIXING ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD

Booth No.: D29  

Langshixing Electronic (Shenzhen) Co., Ltd., 
established in 2007 and specialized in designing, 
manufacturing and marketing, is a professional 
manufacturer of professional security & surveillance 
products. Over the past years' development, we 
have been experienced in research and design 
of cutting-edge technology surveillance 
equipments. We not only marketing our own 
“AVStart” brand, but also support OEM and 
ODM service for many famous brand, With 
RDP dept. More than 200 staffs, take up 4000
㎡ factory and the all in one system from 
PCBA’s processing(SMT,DIP) to assembly and 
testing process. As main manufacturer of 
security equipment in china, the company can 
produce up to 150000PCS monthly. At present 
Langshixing's product line is very rich. From 
Smart WiFi Camera, CCTV Camera, IP Camera, 
CCTV SDVR are full covered, easy to provide 
convenient one-stop procurement services for 
customers! [...]

Langshixing Electronic (Shenzhen) Co, Ltd, 
được thành lập vào năm 2007 và chuyên thiết 
kế, sản xuất và tiếp thị, là một nhà sản xuất các 
sản phẩm an ninh và giám sát chuyên nghiệp. 
Trong những năm phát triển đã qua, chúng tôi đã 
có kinh nghiệm trong nghiên cứu và thiết kế các 
thiết bị giám sát công nghệ tiên tiến. Chúng tôi 
không chỉ tiếp thị thương hiệu “AVStart” của 
riêng mình mà còn hỗ trợ dịch vụ OEM và ODM 
cho nhiều thương hiệu nổi tiếng, với bộ phận 
RDP. Hơn 200 nhân viên, diện tích nhà xưởng 
4000m2 và tất cả tích hợp trong một hệ thống từ 
quá trình xử lý của PCBA (SMT, DIP) đến quá 
trình lắp ráp và thử nghiệm. Là nhà sản xuất 
chính của thiết bị an ninh tại Trung Quốc, công 
ty có thể sản xuất lên đến 150000PCS hàng 
tháng. Hiện tại dòng sản phẩm của Langshixing 
rất phong phú. Từ Camera WiFi thông minh, 
Camera CCTV, Camera IP, CCTV SDVR được 
bảo hiểm đầy đủ, dễ dàng cung cấp dịch vụ mua 
sắm một cửa thuận tiện cho khách hàng! [...]

Company Directory

5/F, Tonggao Building A, Sanlian Industry Park,
Shiyan, Baoan, Shenzhen, China
+86 755 29993165
jeremy@secu365.cn
www.secu365.cn
Jeremy - Sale Manager 

42

 

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM



Company Directory

43

BLUGUARD

Booth No.: C02

Founded in 2003, Archtron Research & 
Development had grow to become one of the 
leading company in Malaysia that specialized in 
giving total security system solution due to the 
success implementation of an aggressive 
growth strategy. The aim of the company is to 
become a leading provider of innovative Security 
Solution for society around the world. The 
company produce variety products to consumer 
which includes alarm system, gated & guarded 
system, access system and automated 
system. The latest innovation product from 
Bluguard Security Series proved the direction of 
the company are adapting toward market 
changes and fulfilling its demand. We are 
committed to bring security solution to the 
market so that people can start to live a peaceful 
and enjoyable life.

Được thành lập vào năm 2003, Archtron 
Research & Development đã phát triển để trở 
thành một trong những công ty hàng đầu tại 
Malaysia chuyên cung cấp giải pháp hệ thống 
an ninh tổng thể nhờ vào việc thực hiện thành 
công chiến lược tăng trưởng tích cực. Mục tiêu 
của công ty là trở thành nhà cung cấp giải pháp 
bảo mật tiên tiến hàng đầu trên toàn thế giới. 
Công ty sản xuất các sản phẩm đa dạng cho 
người tiêu dùng bao gồm hệ thống báo động, 
hệ thống kiểm soát và bảo vệ, hệ thống truy 
cập và hệ thống tự động. Sản phẩm đổi mới 
mới nhất từ Bluguard Security Series đã chứng 
minh hướng đi của công ty đang thích ứng với 
những thay đổi của thị trường và đáp ứng nhu 
cầu của mình. Chúng tôi cam kết mang đến giải 
pháp bảo mật cho thị trường để mọi người có 
thể bắt đầu sống một cuộc sống yên bình và 
thú vị

No. 23, Jalan OP 1/2, One Puchong Business 
Park, 47160 Puchong, Selangor, Malaysia
+60 3 80791919
wyyap@bluguard.com.my
www.bluguard.com.my
Yap Wee Yee - Business Development
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BOSCH BUILDING TECHNOLOGIES

Booth No.: E20

The Bosch division Building Technologies is a 
leading global supplier of security, safety, and 
communications products and systems. In 
selected countries Bosch offers solutions and 
services for building security, energy efficiency 
and building automation. About 9,000 associates 
generated sales of more than 1.9 billion euros 
in 2017. Protecting lives, buildings and assets 
is the major aim. The product portfolio includes 
video surveillance, intrusion detection, fire 
detection and voice evacuation systems as well 
as access control and management systems. 
Professional audio and conference systems for 
communication of voice, sound and music 
complete the range. Building Technologies 
develops and manufactures in its own plants in 
Europe, Americas and Asia.

Bộ phận Công nghệ Tòa nhà của Bosch là nhà 
cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm, giải 
pháp và dịch vụ an ninh, an toàn và truyền thông. 
Tại một số quốc gia, Bosch cung cấp giải pháp và 
dịch vụ cho an ninh tòa nhà, tiết kiệm năng lượng 
và tự động hóa tòa nhà. Với khoảng 9.000 nhân 
viên trên toàn cầu, Bộ phận Công nghệ Tòa nhà 
đạt doanh số 1.9 tỉ Euro trong năm tài chính 
2017. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ con người, 
tài sản và cơ sở vật chất. Danh mục sản phẩm 
bao gồm camera giám sát, hệ thống báo cháy và 
hệ thống âm thanh sơ tán, hệ thống quản lí ra vào, 
hệ thống âm thanh hội nghị và âm thanh biểu diễn 
chuyên nghiệp. Bộ phận Công nghệ Tòa nhà của 
Bosch sản xuất và phát triển sản phẩm tại nhà 
máy ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á.

Company Directory

14th Floor, Deutsches Haus, 33 Le Duan, 
Ben Nghe Ward, Dist 1., HCMC, Vietnam
+84 28 62583690
Trang.NguyenThiPhuong@vn.bosch.com
www.vn.boschsecurity.com
Ms. Nguyen Thi Phuong Trang
Marketing Communications Manager
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CMX AUDIO

Booth No.: A17

Guangzhou CMX Audio Co., Ltd. is the leading 
Chinese manufacturer of IP public address 
systems, EN54-16 Digital Voice Alarm Systems, 
Class-D Amplifiers, IP network audio systems and 
IP speakers & amplifiers. With approximately 
1,500 square meters of factory production space 
and over 50 qualified staff, we have the ability to 
handle all of your production needs. Our company 
is highly quality-oriented and we ensure our 
customers that we use only the best raw materials 
and follow a developed six step procedure of on 
site QC and QA programs. CMX's quality control 
system strictly follows ISO9001 and ISO14001 
guidelines.

Guangzhou CMX Audio Co., Ltd là nhà sản xuất 
hàng đầu Trung Quốc về hệ thống âm thanh 
thông báo IP, Hệ thống báo động bằng giọng 
nói kỹ thuật số EN54-16, Class-D Amplifiers, 
và loa và bộ khuếch đại kết nối IP. Với khoảng 
1.500 mét vuông nhà máy sản xuất và hơn 50 
nhân viên có trình độ, chúng tôi có khả năng xử 
lý tất cả các nhu cầu của bạn. Công ty chúng 
tôi có chất lượng cao theo định hướng và đảm 
bảo rằng chúng tôi chỉ sử dụng nguyên liệu tốt 
nhất và thực hiện theo một quy trình sáu bước 
phát triển của các chương trình QC và QA. Hệ 
thống kiểm soát chất lượng của CMX tuân thủ 
nghiêm ngặt các nguyên tắc ISO9001 và 
ISO14001.

Company Directory

302RM 3#, Honghui Industrial Zone, Zhongyuan RD, 
Shibi Area, Panyu, Guangzhou, 511497, China
+86 20 31032963
info@cmxaudio.com
www.cmxaudio.com
Eric Zhang 

45

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM



COMMPORT TECHNOLOGIES

Booth No.: A10

One of worlds oldest and fastest uvss scanner 
with 900 fps speed and vehicle speed up to 
75kmph. Color/ b/w and inverted screens with 
lpr and driver image processing in real time 
with weight capacity of 78 tons. Installations in 
more than 30 countries around the world. 

Một trong những máy quét UVSS lâu đời nhất 
và nhanh nhất thế giới với tốc độ 900 fps và tốc 
độ trên phương tiện lên đến 75kmph. Màn hình 
màu đen trắng và ngược với chế độ xử lý hình 
ảnh và lpr trong thời gian thực với trọng lượng 
78 tấn. Cài đặt tại hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Company Directory

1 Corporate Drive, Cranbury, NJ 08512, USA.
+1 7327388780
mpatel@comm-port.com
www.comm-port.com
Manny Patel - President
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CP PLUS

Booth No.: H20

CP PLUS is the leading global manufacturer of 
Advanced Security & Surveillance products and 
solutions. Incorporated in the year 2007 in 
Hamburg, Germany, CP PLUS is the Youngest 
& Fastest brand to enter the club of Top 7 
Security Brands, as per IHS Survey on World 
Market 2016. The latest 2017 report on Asia, 
pegs the market share of CP PLUS as amongst 
Asia's Top 3 Security & Surveillance Brands, 
thereby making us a very strong contender in 
your market by volume & value in consecutive 
surveys. CPPLUS operates across the globe, 
with its offices in Germany, Czech Republic, 
UAE, South Africa, Singapore, India, Sri Lanka, 
Philippines, Indonesia, Vietnam, Hong Kong, 
China & Taiwan. Versatile, robust and 
state-of-the-art technology products under CP 
PLUS brand bring together quality and perfor-
mance. [...]

CP PLUS là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về 
các sản phẩm và giải pháp Bảo mật & Giám 
sát. Được thành lập vào năm 2007 tại 
Hamburg, Đức, CP PLUS là thương hiệu trẻ nhất 
và nhanh nhất tham gia Nhóm 7 thương hiệu 
hàng đầu, theo Khảo sát của IHS trên thị trường 
thế giới năm 2016. Báo cáo mới nhất năm 
2017 về châu Á, thị phần CP PLUS là một trong 
3 thương hiệu giám sát và bảo mật hàng đầu 
Châu Á, qua đó giúp chúng tôi trở thành một 
đối thủ rất mạnh trong thị trường của bạn theo 
khối lượng và giá trị trong các cuộc khảo sát 
liên tiếp. CP PLUS hoạt động trên toàn cầu, với  
văn phòng tại Đức, Cộng hòa Séc, UAE, Nam 
Phi, Singapore, Ấn Độ, Sri Lanka, Philippines, 
Indonesia, Việt Nam, Hồng Kông, Trung Quốc 
và Đài Loan. Các sản phẩm công nghệ đa 
năng, mạnh mẽ và hiện đại dưới thương hiệu CP 
PLUS năng suất đi kèm chất lượng [...] 

Company Directory

16 Raffles Quay, #33-03 HongLeong Building, 
Singapore, 048581, Singapore
+65 919971140064
aman@cpplusasia.com
www.cpplusworld.com
Aman Arora - Vice President - Asia
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DAHUA TECHNOLOGY

Booth No.: D08 

Dahua Technology is a leading solution provider 
in the global video surveillance industry. With 
more than 13,000 employees all over the world, 
Dahua solutions, products, and services are 
used in over 180 countries and regions. Dahua 
has 42 subsidiaries globally covering Asia, the 
Americas, Europe, Middle East, Oceania, Africa, 
etc. With its surveillance solutions, Dahua 
delivers unparalleled quality, reliability and 
stability. Since 2014, Dahua has ranked 2nd in 
the global video surveillance equipment market 
according to an IHS report, and in 2017 Dahua 
ranked 3rd in the a&s international "Security 50". 
Dahua’s core video surveillance product line, 
including network cameras, NVRs, and HD over 
coax, can be applied in many sectors, including 
banking & finance, government, industrial, retail, 
sports & leisure, transportation, and energy. 

Công ty Dahua Technology là nhà cung cấp giải 
pháp hàng đầu trong ngành giám sát video toàn 
cầu. Với hơn 13.000 nhân viên trên khắp thế 
giới, các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ của 
Dahua được sử dụng tại hơn 180 quốc gia và 
vùng lãnh thổ. Dahua có 42 công ty con trên 
toàn cầu bao gồm Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu, 
Trung Đông, Châu Đại Dương, Châu Phi, vv Với 
các giải pháp giám sát, Dahua mang lại chất 
lượng, độ tin cậy và ổn định tuyệt vời. Kể từ 
năm 2014, Dahua đã đứng thứ 2 trên thị trường 
thiết bị giám sát video toàn cầu theo báo cáo 
của IHS, và năm 2017 Dahua đứng thứ 3 trong 
the a&s international "Security 50". Dòng sản 
phẩm giám sát video cốt lõi của Dahua, bao 
gồm camera mạng, NVR và HD qua coax, có 
thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm 
ngân hàng & tài chính, chính phủ, công nghiệp, 
bán lẻ, thể thao & giải trí, giao thông và năng 
lượng.

Company Directory

No. 1199 Bin'an Road, Binjiang District, 
Hangzhou, Zhejiang, 310053, China
+86 571 28069750
overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com
Liu Ting - Marketing Specialist
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DAI AN SECURITY EQUIPMENT JSC

Booth No.: B20

World-Leading Optical Design, Manufacturing, 
and Image-Processing Technologies

Công nghệ chế tạo, sản xuất và xử lý ảnh hàng 
đầu thế giới.

Company Directory

5/113 Hoang Cau Str., O Cho Dua Ward,
Dong Da Dist., Ha Noi, Viet Nam
+84 243 6284100
hungpd@daian.vn
www.daian.vn
Phung Duc Hung - Director
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DICOM TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: D33 

Dicom Technology Company Limited is one of 
the leading technology manufacture and 
integration companies in Vietnam. Internet of 
Things is the trend of  the world, catching up 
with that trend, Dicom is proud to be the 
pioneer manufacturer of applying technology in 
life, building solutions and providing devices to 
many projects.

Công ty TNHH Công nghệ Dicom là một trong 
những công ty sản xuất và tích hợp công nghệ 
hàng đầu tại Việt Nam. Internet of Things (IOT) 
đang là xu hướng của cả thế giới, nắm bắt được 
xu thế đó, Dicom tự hào là nhà sản xuất tiên 
phong về việc ứng dụng công nghệ vào trong 
cuộc sống, xây dựng giải pháp và cung cấp 
thiết bị áp dụng cho nhiều công trình, dự án bao 
gồm cả chuyên dụng và dân dụng.

Company Directory

15th Floor, Center Bulding, 1st Nguyen Huy Tuong, 
Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
+84 24 22213077
thuonglth@dicom.com.vn
www.dicom.vn
Luong Thi Hoai Thuong - Marketing Management
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D-MAX (DONGYANG UNITECH CO., LTD)

Booth No.:  C10

D-max have solidified our footing on the basis 
of our own development of security system and 
general CCTV in 1999. We have experienced 
variety of installation of CCTV and accumulated 
know-how. We exclusively improved software, 
hard ware, product design and manufacturing 
technology. With this momentum, we have 
extended the market all over the world.
We, D-max, are always trying to be the best 
based on saying “the only thing in life achieved 
without effort is failure”

D-Max có một nền tảng vững chắc trong việc 
nghiên cứu và phát triển hệ thống an ninh và 
CCTV từ những năm 1999 với kinh nghiệm tích 
luỹ trong nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất, lắp 
đặt hệ thống camera giám sát và bí quyết của 
mình. Chúng tôi liên tục cải tiến phần cứng, 
phần mềm, thiết kế sản phẩm và công nghệ 
sản xuất chuyên dụng. Chúng tôi đa mở rộng 
thị trường trên toàn thế giới. Chúng tôi, D-max, 
luôn cố gắng để trở thành tốt nhất dựa trên câu 
nói: “ điều duy nhất trong cuộc sống đạt được 
mà không cần nỗ lực là thất bại”.

Company Directory

8F(802), Daerung Technotown 17th, 
25 Gasan-dIgital 1ro, Geumcheon-gu, 
Seoul 08594, Korea
+82 (0)2 837 7233
younglee@d-max.com
www.d-max.co.kr
Young Lee - General Manager
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DUALI INC.

Booth No.: E36

Since 2000, DUALi has provided quality 
customized smartcard solutions to support a 
variety of service sectors. We specialize in NFC 
solutions that offer efficient contactless 
transactions, electronic access control 
systems, access to digital content, and 
connectivity to electronic devices with a single 
tap. We constantly innovate to offer the best 
system integrators to provide the most 
convenient yet secure solutions for payments, 
e-IDs, and security.

Từ năm 2000, công ty DUALi đã cung cấp các 
giải pháp thẻ thông minh tùy chỉnh chất lượng để 
hỗ trợ nhiều lĩnh vực dịch vụ khác nhau. Chúng tôi 
chuyên về các giải pháp NFC cung cấp các giao 
dịch không tiếp xúc hiệu quả, hệ thống kiểm soát 
truy cập điện tử, quyền truy cập vào nội dung kỹ 
thuật số và kết nối với các thiết bị điện tử bằng 
một lần nhấn. Chúng tôi liên tục đổi mới để cung 
cấp các hệ thống tích hợp tốt nhất để cung cấp 
các giải pháp tiện lợi nhất nhưng an toàn cho 
thanh toán, e-ID và bảo mật.

Company Directory

1-309 Innoplex, 306 Sinwon-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon, 16675, South Korea
+82 31 2130074
sales@duali.com
www.duali.com
Mina Jeon - Director/Global Sales
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DYTRONIC

Booth No.: A22

DYTRONIC is developing next-generation 
biometrics and advance access control 
systems with high stability and exceptional 
performance. DYTRONIC offers customized 
systems based on complex and advance 
requirements, high technology for better 
efficiency and more reliability while offering 
cost effective solutions serving vertical 
industries and business sectors worldwide. 
DYTRONIC products can accurately and reliably 
enhance the productivity in the workplace by 
adding security and convenience through 
offering end-to-end solutions. We are pioneer in 
biometrics technologies that are more practical 
for use and easy to manage for effective 
tracking of employees’ access and time 
attendance applications. RONIX TECHNOLOGIES 
provides smart and interactive home/business 
automated solutions to gain access to international 
markets through the development of unique 
automated and remotely managed systems that 
sell globally. [...]

DYTRONIC đang phát triển hệ sinh trắc thế hệ 
tiếp theo và hệ thống kiểm soát truy cập tiên 
tiến với độ ổn định cao và hiệu năng vượt trội. 
DYTRONIC cung cấp các hệ thống tùy chỉnh 
dựa trên các yêu cầu phức tạp và nâng cao, 
công nghệ cao cho hiệu quả và độ tin cậy cao 
hơn trong khi cung cấp các giải pháp hiệu quả 
về chi phí phục vụ ngành dọc và các lĩnh vực 
kinh doanh trên toàn thế giới. Các sản phẩm 
DYTRONIC có thể nâng cao năng suất một 
cách chính xác và đáng tin cậy tại nơi làm việc 
bằng cách thêm tính bảo mật và tiện lợi thông 
qua các giải pháp đầu cuối. Chúng tôi là người 
tiên phong trong công nghệ sinh trắc học thực 
tế hơn để sử dụng và dễ quản lý để theo dõi 
hiệu quả của người truy cập và thời gian sử 
dụng ứng dụng. RONIX TECHNOLOGIES cung 
cấp các giải pháp tự động hóa / kinh doanh 
thông minh và tương tác để tiếp cận với các thị 
trường quốc tế thông qua việc phát triển các hệ 
thống được quản lý tự động và từ xa độc đáo 
bán trên toàn cầu. [...]

Office 32, 19-21 Crawford Street,
London W1H1PJ, United Kingdom
+44 202 8487711
sales@dytronic.com
www.dytronic.com
Kal Amry - CEO
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ELID SDN BHD

Booth No.: F01 

Manufacturer - Established at Malaysia in 
1989. Elid is leading in Integrated Security 
Management System in Asia.

Nhà sản xuất - Được thành lập tại Malaysia vào 
năm 1989. Công ty Elid đang dẫn đầu trong hệ 
thống quản lý an ninh tích hợp ở châu Á.

Company Directory

No. 19 Jalan 51A/223 Sek 51A Petaling Jaya, 
Selangor, 46100, Malaysia
6-03-79609695
sales@elid.com
www.elid.com
Ally Cheong - Asst Manager
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EXPLORER CASES BY GT LINE

Booth No.: A14

Waterproof cases for extreme applications in 
medical and military fields. Ideal to protect and 
transport sensitive equipment. Resistant to 
impacts, corrosion, water, dust and 
atmospheric agents. Def Stan 81-41 Level J, 
Stanag 4280, IP67 certifications. Made in Italy. 

Thiết bị không thấm nước ứng dụng trong lĩnh 
vực y tế và quân sự. Lý tưởng để bảo vệ và vận 
chuyển thiết bị nhạy cảm. Chịu được tác động, 
ăn mòn, nước, bụi và các tác nhân khí quyển. 
Def Stan 81-41 Cấp J, Stanag 4280, chứng 
nhận IP67. Sản xuất tại Italia.

Company Directory

Via del Lavoro, 50/52 Loc. Crespellano 40053 
Valsamoggia (Bologna) Italy
+39 051 65041
sales@explorercases.com
www.explorercases.com
Mr. Giulio Vighi - Sales Area Manager
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EZEEMATIK SDN BHD

Booth No.: D32 

Ezeematik Sdn Bhd is an established manufac-
turer of high quality automated gate system in 
Malaysia. Our precision engineering and 
elegant design capabilities are well known 
throughout the country. Ezeematik founders 
has been designing gate and vehicle access 
automation products for over 20 years.

Công ty Ezeematik Sdn Bhd là nhà sản xuất 
thiết lập hệ thống cổng tự động chất lượng cao 
tại Malaysia. Kỹ thuật chính xác và khả năng 
thiết kế trang nhã của chúng tôi nổi tiếng khắp 
nơi. Những người sáng lập Ezeematik đã thiết kế 
các sản phẩm tự động hóa cho cổng và xe hơi 
trong hơn 20 năm.

Company Directory

No 2, 4th Floor, Jalan 51/202, Off Jalan Penchala, 
Petaling Jaya 46050 Malaysia
+60 3 77703128
tkyap@ezeematik.com.my
www.ezeematik.com.my
Yap Tuck Khong - Manager
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FLIR SYSTEMS CO., LTD.

Booth No.: C01

FLIR Systems, the world’s leading innovator & 
supplier of thermal imaging technology, now 
provides a complete security solution for every 
application from small medium business 
security to long‐range border surveillance. Our 
complete customizable range of security 
solution includes high performance daylight 
and thermal cameras, radars, VMS, analytics 
and PSIM. 

FLIR Systems, nhà sáng tạo hàng đầu thế giới 
và nhà cung cấp công nghệ hình ảnh nhiệt, hiện 
cung cấp giải pháp bảo mật hoàn chỉnh cho 
mọi ứng dụng từ bảo mật doanh nghiệp vừa và 
nhỏ đến giám sát biên giới tầm xa. Giải pháp 
bảo mật tùy chỉnh hoàn chỉnh của chúng tôi 
bao gồm hiệu suất cao ánh sáng ban ngày và 
máy ảnh nhiệt, radar, VMS, phân tích và PSIM.

Company Directory

Rm 1613-16, Tower II Grand Central Plaza, 
138 Shatin Rural Committee Rd, Shatin, N.T., Hong Kong
+852 22102913
joanna.cheng@flir.com.hk
www.flir.com
Joanna Cheng - Marketing Manager, 
Australia, New Zealand, and ASEAN
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GIGA-TMS INC.

Booth No.: A09

GIGA-TMS Inc. was established in 1987 with 
both head-office and factory in Taiwan. Our 
main product lines include Auto-ID & security, 
UHF/ HF/LF RFID products, reader & networking 
device and POS peripheral. For more product 
information, please browse our website 
www.gigatms.com.tw. We are ISO 9001 
certified company which promises the best 
quality to our customers. We have strong 
technical, marketing and sales teams to provide 
satisfying service to our customers. We 
promote our brand "PROMAG" , "SCANNEL" 
and "ProxData" to customers over the world. 
With our persistent efforts and customers' 
constant support, Giga-TMS Inc. has been 
developing rapidly, keeps growing every year 
and becomes buyers' No. 1 choice. Products 
Applications: BIG DATA IoT SMART FACTORY 
MES INDUSTRY 4.0 COLD CHAIN F to F JUST 
IN TIME (JIS) PICK UP SYSTEM LOGISTICS 
SHOP FLOW CONTROL UHF RFID SOLUTIONS 
ACCESS CONTROL SECURITY IDENTIFICATION 
RFID APPLICATIONS 

Công ty GIGA-TMS được thành lập năm 1987 
với cả trụ sở chính và nhà máy tại Đài Loan. 
Dòng sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm 
Auto-ID & bảo mật, sản phẩm RFID UHF / HF / 
LF, thiết bị đọc và mạng, thiết bị ngoại vi POS. 
Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng 
truy cập trang web của chúng tôi www.-
gigatms.com.tw. Chúng tôi là công ty được 
chứng nhận ISO 9001 hứa hẹn chất lượng tốt 
nhất cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi 
có đội ngũ kỹ thuật, tiếp thị và bán hàng mạnh 
mẽ để cung cấp dịch vụ thỏa mãn cho khách 
hàng của chúng tôi. Chúng tôi quảng bá 
thương hiệu "PROMAG", "SCANNEL" và 
"ProxData" cho khách hàng trên toàn thế giới. 
Với những nỗ lực liên tục và sự hỗ trợ liên tục 
của khách hàng, Giga-TMS Inc. đã phát triển 
nhanh chóng, không ngừng phát triển mỗi năm 
và trở thành sự lựa chọn số 1 của người mua. 
Sản phẩm Ứng dụng: BIG DATA iot SMART 
FACTORY MES INDUSTRY 4.0 COLD CHAIN F 
to F JUST IN TIME (JIS) PICK UP SYSTEM 
LOGISTICS SHOP FLOW CONTROL UHF RFID 
SOLUTIONS ACCESS CONTROL SECURITY 
IDENTIFICATION RFID APPLICATIONS.

Company Directory

8F, No. 31, Lane 169, Kang-Ning St., 
Hsi-Chih Dist., New Taipei City, 221 Taiwan
+886 2 26954214
thomas@gigatms.com.tw
www.gigatms.com.tw
Thomas Chen
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GOMATIC AUTOMATION SDN BHD

Booth No.: C37 

Distributor of security products. The objective 
is to provide total security by using the best, 
latest, affordable and reliable technology. 

Nhà phân phối các sản phẩm bảo mật. Mục 
tiêu là toàn bộ hệ thống bảo mật bằng cách sử 
dụng công nghệ tốt nhất, mới nhất, giá cả phải 
chăng và đáng tin cậy.

Company Directory

No. 2, Jalan 51/202, Off Jalan Penchala 
(Industrial Area), Petaling Joya, 46050 Malaysia
+60 16 3368012
ong@gomatic.com.my
Ong Haw Thye - Manager
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GREAT LITE INTERNATIONAL CORP. LTD.

Booth No.: E30

Established in Late 2016, merged by Cheer 
Time Enterprise (listed company, 3229.TW) in 
2017 as Strategic Partners. Members of 
management team come from surveillance 
industry with decades. Well-experience at 
System Integration, Project Design and 
Implement, service ranges cover Bank, 
Campus, Hotel, Casino, Government Institution, 
Office building, Factory, City Security, etc.. 
Dedicated on Turnkey Solution, Innovative, 
Reliable Technologies of Industry Applications 
to our Valuable Clients. 

Được thành lập vào cuối năm 2016, được sáp 
nhập với Cheer Time Enterprise (công ty niêm 
yết, 3229.TW) vào năm 2017 với tư cách là Đối 
tác chiến lược. Các thành viên của đội ngũ 
quản lý đến từ ngành giám sát trong nhiều thập 
kỷ. Có kinh nghiệm về Tích hợp hệ thống, Thiết 
kế Dự án và Thực hiện, phạm vi dịch vụ bao 
gồm Ngân hàng, Khách sạn, Sòng bạc, Tổ 
chức Chính phủ, Tòa nhà văn phòng, Nhà máy, 
An ninh Thành phố, vv. Các pháp hoàn thiện, 
sáng tạo, công nghệ đáng tin cậy của các ứng 
dụng công nghiệp cho các khách hàng có giá 
trị của chúng tôi.

Company Directory

11F, No. 207-2, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City, 231 Taiwan
+886 2 89132286
scott.liu@great-lite.com.tw
www.great-lite.com.tw
Scott Liu
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GUANGZHOU HEDY LIGHTING CO., LTD

Booth No.: B03

Located in Guangzhou, China, Guangzhou 
Hedy Lighting Co.,Ltd. is a professional 
manufacturer of switching power supply/ 
adapter/PoE Switch with modernized standard 
production workshop, well-equipped testing 
equipment and strong technical force. We have 
16 Siemens/JUKI/SMT production lines, 10 AI 
production lines and more than 2,000 workers, 
HEDY has passed the quality system authentication 
and the QS authentication. We dedicated to 
providing good quality products with reasonable 
price, welcome to contact us for more information

Tọa lạc tại Quảng Châu, Trung Quốc, Công ty 
Guangzhou Hedy Lighting là một nhà sản xuất 
chuyên nghiệp thiết bị chuyển mạch cung cấp 
điện / adapter / PoE Switch với tiêu chuẩn hiện 
đại hóa, thiết bị thử nghiệm được trang bị tốt và 
kỹ thuật. Chúng tôi có 16 dây chuyền sản xuất 
Siemens / JUKI / SMT, 10 dây chuyền sản xuất 
AI và hơn 2.000 công nhân, HEDY đã vượt qua 
xác thực hệ thống chất lượng và xác thực QS. 
Chúng tôi dành riêng để cung cấp sản phẩm 
chất lượng tốt với giá cả hợp lý, chào mừng bạn 
đến liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Company Directory

No.63, Punan Road, Yunpu Industrial Park,Huangpu 
District, Guangzhou city, Guangdong province, China
+86 13535171395
victorwu@hedylighting.com
www.en.hedylighting.com
Victor Wu - Department Manager
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GUANGZHOU HYSOON ELECTRONIC CO., LTD

Booth No.: C38 

Hysoon is a leading office automation and 
security products company in China, with more 
than a decade of experiences, Hysoon has 
become an ISO 9001 certified factory with 
60,000 sq. ft. space, 68 branches in China and 
over 2,000 employees in total, as well as 
partners, distributors and dealers in over 50 
countries. With our own manufacturing 
facilities, efficient quality management system 
and creative R&D department, we, Hysoon are 
dedicated to provide our customers all over the 
world with excellent quality and services. 
Hysoon has earned an excellent reputation for 
technology innovation, excellent quality, 
reliability and meet up-to-date market demand. 
These are just a few reasons why OEM, ODM 
clients dealers and end users turned to Hysoon. 
Nothing is more important to us than your 
recognition! Hysoon will going with our humble 
attitude and spirit of innovation, provide 
excellent products to our clients in all over the 
world, along with your recognition and support. 
Together we can go further. Your secrect is 
safe with Hysoon.

Hysoon là công ty sản xuất thiết bị bảo mật và 
tự động văn phòng hàng đầu tại Trung Quốc, 
với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, Hysoon đã 
trở thành nhà máy được chứng nhận ISO 9001 
với không gian rộng 60.000 dặm vuông, 68 chi 
nhánh ở Trung Quốc và hơn 2.000 nhân viên, là 
đối tác, nhà phân phối và đại lý tại hơn 50 quốc 
gia. Với cơ sở sản xuất riêng của chúng tôi, hệ 
thống quản lý chất lượng hiệu quả và bộ phận R 
& D sáng tạo, chúng tôi, Hysoon chuyên cung 
cấp cho khách hàng trên toàn thế giới với chất 
lượng và dịch vụ tuyệt vời. Hysoon đã giành 
được một danh tiếng tuyệt vời cho sự đổi mới 
công nghệ, chất lượng tuyệt vời, độ tin cậy và 
đáp ứng nhu cầu thị trường cập nhật. Đây chỉ là 
một vài lý do tại sao OEM, ODM khách hàng đại 
lý và người dùng cuối quay sang Hysoon. 
Không có gì quan trọng với chúng tôi hơn là sự 
công nhận của bạn! Hysoon phát triển với thái 
độ khiêm tốn và tinh thần đổi mới của chúng 
tôi, cung cấp sản phẩm tuyệt vời cho khách 
hàng của chúng tôi trên toàn thế giới, cùng với 
sự công nhận và hỗ trợ của bạn. Cùng nhau 
chúng ta có thể đi xa hơn. Bí mật của bạn an 
toàn với Hysoon.

Company Directory

Building 3 #, Malaysia Industrial Park, Yingchun 
Road, Huadu, Guangzhou, China
86-20-66809870
31405951@qq.com
www.hysoon.com
Kann - Sale Manager

62

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM



HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Booth No.: B10, E12 + Sponsorship

Hikvision is the world’s leading provider of 
innovative video surveillance products and 
solutions. The company advances core 
technologies of audio and video encoding, 
video image processing, and related data 
storage, as well as forward-looking technologies 
such as cloud computing, big data, and deep 
learning. Visit us at www.hikvision.com. 

Hikvision là nhà cung cấp giải pháp và sản 
phẩm giám sát video sáng tạo hàng đầu thế 
giới. Công ty phát triển các công nghệ cốt lõi 
của mã hóa âm thanh và video, xử lý hình ảnh 
video và lưu trữ dữ liệu liên quan cũng như các 
công nghệ chuyển tiếp như điện toán đám mây, 
dữ liệu lớn và học tập sâu. Ghé thăm chúng tôi 
tại www.hikvision.com

Company Directory

No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, 
Hangzhou, 310052 China
86-571-88075998
overseasbusiness@hikvision.com
www.hikvision.com
Phoebe Li - Marcom Specialist
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HANWHA TECHWIN

Booth No.: B20

Hanwha Group, founded in 1952, is one of the 
Top-Ten business enterprises in South Korea 
and a “FORTUNE Global 500” company. 
Hanwha Group has 52 domestic affiliates and 
146 global networks in three major sectors: 
manufacturing and construction, finance, and 
services and leisure.
With more than 60 years track record of industrial 
leadership, Hanwha’s manufacturing and 
construction businesses encompass a broad 
range of fields from basic chemicals and 
advanced materials to property development and 
total solar energy solutions. The finance network, 
covering banking, insurance, asset management 
and securities, is the second largest non-bank 
finance group in South Korea. The services and 
leisure sector offers premium lifestyle services 
with retail and resort businesses

Hanwha Group, được thành lập vào năm 1952, 
là một trong top mười doanh nghiệp hàng đầu 
tại Hàn Quốc và là công ty nằm trong 
"FORTUNE Global 500". Tập đoàn Hanwha có 
52 chi nhánh trong nước và 146 chi nhánh 
mạng lưới toàn cầu trong ba lĩnh vực chính: sản 
xuất và xây dựng, tài chính, dịch vụ và giải trí.
Với hơn 60 năm dẫn đầu ngành, các mảng sản 
xuất và xây dựng của Hanwha bao gồm nhiều 
lĩnh vực từ hóa chất cơ bản và vật liệu tiên tiến 
đến phát triển bất động sản và giải pháp năng 
lượng mặt trời. Mạng lưới tài chính, bao gồm 
ngân hàng, bảo hiểm, quản lý tài sản và chứng 
khoán, là nhóm tài chính phi ngân hàng lớn thứ 
hai ở Hàn Quốc. Lĩnh vực dịch vụ và giải trí 
cung cấp các dịch vụ phong cách sống cao 
cấp với các doanh nghiệp bán lẻ và nghỉ dưỡng

Company Directory

huy.ta@hanwha.com
hanwha-security.com
Ta Quang Huy
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HI-NET TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: C36

Hi-Net Technology Co. Ltd was founded to start 
with the network switch at 2007. Now there is 
3000㎡ production base with 1 reliability Lab, 
2 SMT lines, 2 DIP lines, 2 assembling lines, 2 
packaging lines, 4 testing lines and 2 
warehouses. With the 2 experienced R&D 
leader respectively responsible for the network-
ing product line and power supply product line, 
the factory has passed the ISO9001:2015 
systems, and successfully applied many 
certifications such as UL/CUL. GS, CCC, PSE, 
KC, ACM, BSMI, S-MARK, ERP VI, DOE VI, 
RoHS, REACH, CE, FCC, VCCI etc.. Welcome 
contact wayne@szhi-net.com to generate 
values with each other in the near future.

Hi-Net Technology Co. Ltd được thành lập và 
bắt đầu với thiết bị Switch vào năm 2007. Hiện 
nay có 3000㎡ cơ sở sản xuất với 1 Lab tin 
cậy, 2 dây chuyền SMT, 2 dòng DIP, 2 dây 
chuyền lắp ráp, 2 dây chuyền đóng gói, 4 dây 
chuyền thử nghiệm và 2 nhà kho. Với 2 nhà 
lãnh đạo R & D giàu kinh nghiệm chịu trách 
nhiệm về dòng sản phẩm mạng và dòng sản 
phẩm cung cấp điện, nhà máy đã đạt hệ thống 
ISO9001: 2015 và áp dụng thành công nhiều 
chứng chỉ như UL / CUL. GS, CCC, PSE, KC, 
ACM, BSMI, S-MARK, ERP VI, DOE VI, RoHS, 
REACH, CE, FCC, VCCI vv .. Chào mừng bạn 
liên hệ với wayne@szhi-net.com để hợp tác 
trong tương lai.

Company Directory

3F, 4 Building, Anda Industrial Zone, Fuyong Town, 
Baoan Dist., Shenzhen, Guangdong, PR China
+86 755 23706700
wayne@szhi-net.com
www.szhi-net.com
Wayne Wong - Sale Manager
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HITRON SYSTEMS INC.

Booth No.: D02 

Hitron Systems Inc. creates innovative products 
and services for safe&comfortable life. All 
generated values from Hitron Systems are based 
on human dignity and to make not only our 
partners but also ourselves to be the world's 
best. 

Công ty Hitron Systems tạo ra các sản phẩm và 
dịch vụ sáng tạo cho cuộc sống an toàn và 
thoải mái. Tất cả các giá trị được tạo ra từ Hệ 
thống Hitron đều dựa trên phẩm cho con người 
và không chỉ làm cho các đối tác của chúng tôi 
mà còn là chính mình để trở thành người giỏi 
nhất thế giới.

Company Directory

5953-85, Seodong-daero, Samjuk-myeon, 
Anseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
+82 316709230
neyu12@hitron.co.kr
NaEun Yu - Staff
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HOMESCENARIO, INC.

Booth No.: B08

HomeScenario, Inc. offers cloud-enabled 
Smart Building solutions integrating Alarm, 
Access Control, IP Intercom, Video Surveil-
lance, Building Automation, Concierge, Green 
Energy Management and Smart Home. With 
superior technology capability and elegant 
design, the HomeScenario solutions make 
comfort, convenience, safety, security, and 
eco-friendliness available for apartment, villa, 
hotel, office, commercial, school, shop, etc. 
Our systems have been well deployed in many 
regions around the world.

HomeScenario, Inc. cung cấp các giải pháp 
Smart Building hỗ trợ đám mây tích hợp báo 
thức, kiểm soát truy cập, liên lạc IP, giám sát 
video, tự động hóa tòa nhà, trợ giúp đặc biệt, 
quản lý năng lượng xanh và nhà thông minh. 
Với khả năng công nghệ vượt trội và thiết kế 
trang nhã, giải pháp HomeScenario tạo sự thoải 
mái, tiện lợi, an toàn, bảo mật và thân thiện với 
môi trường cho căn hộ, biệt thự, khách sạn, văn 
phòng, thương mại, trường học, cửa hàng ... 
các khu vực trên thế giới.

Company Directory

6F, No. 82-2, Sec. 1, GuangFu Rd., 
Sanchong District, New Taipei, 241, Taiwan
+886 2 85121864
sales@homescenario.com
www.homescenario.com
Sherry - Manager
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HUNDURE TECHNOLOGY CO., LTD.

Booth No.: B01

HUNDURE Technology Co., Ltd. was founded 
in 1989. The founders of this company are 
experienced in the field of security engineering 
and are rich in professionalism. For more than 
a decade’s field experience, HUNDURE has 
become one of the trusted brand in providing 
physical access control systems and other 
solutions. Ever since the founding of this 
company, HUNDURE insists on providing 
customers with professional one stop shop 
service and diversified total solution products. 
We design and manufacture RFID systems, 
time & attendance recorder, access control 
panels, readers, biometrics and related periph-
erals. From standalone products to multiple 
level security & integration solutions, 
HUNDURE products are widely used in 
enterprises, chain stores, banks, power plants, 
foundry, president office or even prisons.

HUNDURE Technology Co, Ltd được thành lập 
vào năm 1989. Những người sáng lập công ty 
có kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật an ninh 
và chuyên nghiệp. Trong hơn một thập kỷ qua, 
HUNDURE đã trở thành một trong những 
thương hiệu tin cậy trong việc cung cấp các hệ 
thống kiểm soát truy cập vật lý và các giải pháp 
khác. Kể từ khi thành lập công ty, HUNDURE 
khẳng định cung cấp cho khách hàng dịch vụ 
cửa hàng một cửa chuyên nghiệp và các sản 
phẩm giải pháp tổng thể đa dạng. Chúng tôi 
thiết kế và sản xuất các hệ thống RFID, máy ghi 
thời gian và tham dự, bảng điều khiển truy cập, 
máy quét, sinh trắc học và các thiết bị ngoại vi 
liên quan. Từ các sản phẩm độc lập đến các 
giải pháp tích hợp và bảo mật đa cấp, các sản 
phẩm HUNDURE được sử dụng rộng rãi trong 
các doanh nghiệp, chuỗi cửa hàng, ngân hàng, 
nhà máy điện, nhà xưởng, văn phòng chủ tịch 
hoặc thậm chí nhà tù

Company Directory

47-1, Sec.2, Kaung Fu Rd., San Chung Dist., 
New Taipei City, 241, Taiwan
886-2-29992240
ericalee@hundure.com
www.hundure.com
Erica Lee - Overseas Sales Manager
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HUYEN VU JOINT STOCK COMPANY

Booth No.: G38

Established in accordance with the Decision 
No.0101941042 issued by the Department of 
Planning and Investment on February 26, 2009. 
Importer & distributor of electronics, technology 
sector: IP surveillance camera, high security 
equipment, Alarm, Sports Camera, Smart 
House.
Huyen Vu is proud to be the leading distributor of 
prestigious brands: SmartZ, Foscam, Gecko ...

Công ty CP Huyền Vũ thành lập theo quyết định 
số 0101941042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 
ngày 26-02-2009.Nhà nhập khẩu & phân phối 
thiết bị điện tử, công nghệ ngành: Camera IP 
quan sát công nghệ cao, Thiết bị an ninh, Báo 
động, Camera thể thao, Nhà thông minh.
Huyền Vũ tự hào là nhà phân phối hàng đầu các 
thương hiệu uy tín: SmartZ, Foscam, Gecko...

2C Nguyen Van Cu Street, 
Cau Kho Ward, District.1, HCMC
+84 906 725 752
minhduc@huyenvu.vn
http://smartz.vn
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ICP DAS CO., LTD.

Booth No.: H04

ICP DAS was founded in 1993, is a focus on 
research and innovation of technology companies. 
Has been committed to the development of 
remote I / O controller, Programmable Automation 
Controller, PC-based data acquisition card, 
with a complete industrial automation solutions 
and IoT related products and applications.

Công ty ICP DAS được thành lập năm 1993, tập 
trung vào nghiên cứu và đổi mới các công ty 
công nghệ, cam kết phát triển bộ điều khiển I/O 
từ xa, bộ điều khiển tự động hóa lập trình, thẻ 
thu thập dữ liệu dựa trên PC, với các giải pháp 
tự động hóa công nghiệp hoàn chỉnh và các 
sản phẩm và ứng dụng liên quan đến IoT.

Company Directory

No. 111, Guangfu N. Rd., Hukou Township,
Hsinchu City, 30351 Taiwan
+886 3 5973366
service@icpdas.com
www.icpdas.com
Emily Tsai - Marketing specialist
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INTELLIGENT TECHNOLOGY DISTRIBUTION JSC (ITED)

Booth No.: A08 

Company Name: INTELLIGENT TECHNOLOGY 
DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY (ITED)

Head Office: 83 Cong Hoa, Ward 04, Tan Binh 
Dist, TP.HCM
Working Office: 3/6 (hẻm 27) Truong Chinh, Tan 
Thoi Nhat Ward, Dist 12, TP.HCM, Viet Nam
Ha Noi Rep.Office: 14/ 176 Le Trong Tan, 
Thanh Xuan Ward, Ha Noi, Viet Nam

Tax Code: 0312542671

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ 
THÔNG MINH (ITED)

Địa chỉ trụ sở : 83 Cộng Hòa, Phường 4, Quận 
Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Địa chỉ văn phòng giao dịch :  3/6 (Hẻm 27) 
Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Q12, TP 
Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Tax Code/ Mã số thuế: 0312542671      

Company Directory

3/6 (Alley 27) Truong Chinh, 
Tan Thoi Nhat Ward, Dist 12., HCMC
+84 2839482345
info@ited.vn
www.ited.vn
Hotline: +84946437766
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IP-COM NETWORKS CO.,LTD

Booth No.: F28

IP-COM is dedicated in the research and 
application of commercial network communication 
devices with product lines of commercial 
access point, gateway, switch and so on. We 
provide high-speed, secure and easy-mainte-
nance network solutions and equipment to 
small medium enterprises in the world.Clients 
serviced by us include government, enterprise, 
hospitality, shopping mall, education and 
healthcare.

IP-COM chuyên dụng cho việc nghiên cứu và 
ứng dụng các thiết bị truyền thông mạng 
thương mại với các dòng sản phẩm của điểm 
truy cập thương mại, cổng vào, switch... Chúng 
tôi cung cấp các giải pháp và thiết bị mạng bảo 
trì tốc độ cao, an toàn và dễ bảo trì cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thế giới. Khách 
hàng được chúng tôi phục vụ bao gồm chính 
phủ, doanh nghiệp, khách sạn, trung tâm mua 
sắm, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Company Directory

81-83 Nguyen Huu Cau Street, Tan Dinh Ward, 
District 1., Ho Chi Minh City
+84 28 7308 6262
mannguyen@ip-com.com.cn
www.ip-com.com.cn
Mẫn - 0902 92 9393
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JAPAN ALEPH

Booth No.: F10 

AIN is an international enterprise who is 
designated and authorized by JAPAN ALEPH 
Group to produce and sell ALEPH brand security 
parts of active infrared intrusion detectors, 
passive infrared intrusion detectors,door 
magnetic control switches, smart home security 
parts and so on . AIN has set up production 
bases and branches in Japan, China, Europe, 
the United States and many other countries. The 
products of AIN which are ALEPH brand such as 
alarm security system, door magnetic contacts, 
smart home security have been all over the 
world. Especially the active infrared intrusion 
detector which is an independent research, 
development and the world's first launch has 
been leading the development and innovation of 
infrared industry for China, even the world. [...]

AIN là một doanh nghiệp quốc tế được chỉ định 
và ủy quyền bởi JAPAN ALEPH Group để sản 
xuất và bán các sản phẩm an ninh thương hiệu 
ALEPH của máy dò xâm nhập hồng ngoại tích 
cực, máy dò xâm nhập hồng ngoại thụ động, 
công tắc điều khiển cửa từ, sản phẩm an ninh 
nhà thông minh,... AIN đã thành lập các cơ sở 
sản xuất và chi nhánh tại Nhật Bản, Trung Quốc, 
Châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Các 
sản phẩm của AIN là thương hiệu ALEPH như hệ 
thống an ninh báo động, cửa từ, sản phẩm an 
ninh về nhà thông minh trên toàn thế giới. Đặc 
biệt là thiết bị dò tìm xâm nhập hồng ngoại tích 
cực, một nghiên cứu độc lập, phát triển và ra 
mắt lần đầu tiên trên thế giới đã dẫn đầu sự phát 
triển và đổi mới ngành công nghiệp hồng ngoại 
cho Trung Quốc, thậm chí cả thế giới. [...] 

Company Directory

Flat E, 24/F, South East Ind. Bldg., 611-619 Castle 
Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
+86-159-89509442
sales02@ain-cn.com
www.ain-cn.com
Spring Zhang
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JAPAN SECURITY SYSTEM

Booth No.: A20 

We established in August 2004 as a manufacturer 
of security camera products, we are engaged in 
development and manufacture as a fabless 
company regardless of domestic or overseas, 
with routes that we have independently found. 
Our video surveillance system has been 
introduced everywhere in the country, such as 
public offices, apartments, convenience stores, 
department stores, hospitals, and various 
companies. Among our products, in particular, 
“MADE IN JAPAN” JS series, making full use of 
advanced production technology in Japan, and 
not only cost performance but also performance 
and reliability are highly evaluated and accepted 
from the market, and we are proud of its quality 
as products that can impress professional 
worldwide. [...]

Chúng tôi thành lập vào tháng 8 năm 2004 với 
tư cách là nhà sản xuất các sản phẩm camera 
an ninh, chúng tôi đang tham gia vào phát triển 
và sản xuất trong nước hoặc nước ngoài. Hệ 
thống giám sát video của chúng tôi đã được 
giới thiệu ở khắp mọi nơi trong nước, chẳng hạn 
như văn phòng công cộng, căn hộ, cửa hàng 
tiện lợi, cửa hàng bách hóa, bệnh viện và nhiều 
công ty khác. Trong số các sản phẩm của 
chúng tôi, đặc biệt là dòng JS “MADE IN 
JAPAN”, tận dụng tối đa công nghệ sản xuất 
tiên tiến tại Nhật Bản, và không chỉ hiệu suất chi 
phí mà còn hiệu suất và độ tin cậy được đánh 
giá cao và chấp nhận từ thị trường. Chất lượng 
của sản phẩm có thể gây ấn tượng với chuyên 
gia trên toàn thế giới. [...]  

Company Directory

9F, Sekaiboeki, Center Bldg., 2-4-1, Hamamatsucho, 
Minato-ku, Tokyo, 105-6109, Japan
+81 3 68091217 
info@js-sys.com
www.js-sys.com
Ryuji Gibo - Overseas Sales Dept. Assistant Manager

74

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM



K. Y. WIN ENTERPRISE COMPANY

Booth No.: B32

Excellence, Integration, Service, Innovation team, 
Quality KYWIN focus on providing professional 
system design, planning and equipment 
maintenance and monitoring equipment peripheral 
services. It also distributes world-class 
industrial-grade professional products and 
homemade products. And uphold “Excellent 
products provide customers with the most stable 
quality and service” for business purposes.

Xuất sắc, Tích hợp, Dịch vụ, Đổi mới, Đội ngũ, 
chất lượng KYWIN tập trung vào việc cung cấp 
thiết kế hệ thống chuyên nghiệp,Thiết kế và bảo 
trì thiết bị và giám sát thiết bị ngoại vi. Nó cũng 
phân phối các sản phẩm chuyên nghiệp đẳng 
cấp thế giới và các sản phẩm tự làm, cung cấp 
cho khách hàng chất lượng và dịch vụ ổn định 
nhất cho mục đích kinh doanh.

Company Directory

9F., No.352, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist., 
New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 22421658
shi@gold-global.com
www.kywin.com.tw
Ling Ti Shih - Manager
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KEUMSUNG SECURITY

Booth No.: C26

Keumsung Security has founded in 1989 as 
integrated security system Management 
Company. Since most of national facilities 
needed high level security 24/7, Keumsung has 
experienced high-end Security technology and 
its solutions. For the past 28 years, we have 
offered and installed countless security 
solutions for Korean national facilities. 

Keumsung Security đã thành lập năm 1989 với 
tư cách là công ty quản lý hệ thống an ninh tích 
hợp. Hầu hết các cơ sở quốc gia cần bảo mật 
cấp cao 24/7, Keumsung đã đưa ra công nghệ 
bảo mật cao cấp và các giải pháp của nó. 
Trong 28 năm qua, chúng tôi đã cung cấp và 
lắp đặt vô số giải pháp bảo mật cho các cơ sở 
quốc gia tại Hàn Quốc.

Company Directory

A-205, Bundang Technopark, 
Pangyo-ro 697, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13511 Korea
+82 31 7073800
biz@ksmail.kr
www.kssecurity.co.kr
Kisung Lee - Manager
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K-SECU

Booth No.: H26

K-SECU is a company specialized in Digital 
Door Lock, Hotel Lock, Dormitory Lock for the 
customer's safe and comfort life. We are 
making safety & value of life for any customer 
who deserves to enjoy, while leading market 
based on differentiated technology and reliability. 
We will providing total solutions satisfying 
different customer environment & requirements 
for more advanced value of life and safety. 

K-SECU là một công ty chuyên về Khóa cửa kỹ 
thuật số, Khóa khách sạn, Khóa ký túc xá mang 
lại cuộc sống an toàn và thoải mái của khách 
hàng. Chúng tôi đang làm cho sự an toàn & giá 
trị của cuộc sống cho bất kỳ khách hàng những 
người xứng đáng được tận hưởng, dựa trên 
công nghệ khác biệt và độ tin cậy. Chúng tôi sẽ 
cung cấp các giải pháp tổng thể thỏa mãn các 
yêu cầu và môi trường khách hàng khác nhau 
để có giá trị nâng cao hơn cho cuộc sống và sự 
an toàn.

Company Directory

No. 305, 55, Hanyangdaehak-ro, Sangrok-gu, 
Ansan-si, Gyeonggi-do, 15588, Republic of Korea
+82 10 49307542
info@k-secu.com
www.k-secu.com
Mr. Tommy Kim - C.E.O.
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MERIT LILIN ENT. CO.,LTD.

Booth No.: C14

LILIN, is a global IP video manufacturer of IP video 
cameras, recording devices, and software with 
over 30 years of experience. Throughout the years, 
the company has maintained its dedication to 
Creativity, Progress, and Excellence, providing 
expertise in digital video with a strong focus on 
innovation moving forward. LILIN's vision is to 
become a total solution provider in the IP 
surveillance industry. Besides reinforcing its 
leading position in Taiwan, LILIN will spare no 
effort in strengthening its international presence, 
therefore as to present practical and 
state-of-the-art network surveillance solutions to 
the global market. Established in New Taipei City, 
Taiwan in 1980, the company has quickly grown to 
be among the worlds’ leading manufacturer in the 
advanced IP video surveillance industry. LILIN is 
dedicated to the design, development, manufacture, 
and marketing of a broad range of networking 
surveillance solutions. LILIN is proud to have 
strong relationships with over 50 valued software 
and integration partners, and is recognized as the first 
camera company to become ONVIF-conformant. 

LILIN, là nhà sản xuất video IP toàn cầu về 
camera video IP, thiết bị ghi âm và phần mềm 
với hơn 30 năm kinh nghiệm. Trong suốt những 
năm qua, công ty đã duy trì sự cống hiến cho 
Sáng tạo, Tiến độ và Xuất sắc, chuyên môn về 
video kỹ thuật số với sự tập trung mạnh mẽ vào 
sự đổi mới trong tương lai. Tầm nhìn của LILIN 
là trở thành nhà cung cấp giải pháp tổng thể 
trong ngành giám sát IP. Bên cạnh việc củng cố 
vị trí dẫn đầu của mình tại Đài Loan, LILIN sẽ 
không ngừng nỗ lực tăng cường sự hiện diện 
quốc tế của mình, để giới thiệu các giải pháp 
giám sát mạng thực tế và hiện đại cho thị 
trường toàn cầu. Được thành lập tại thành phố 
Đài Bắc mới, Đài Loan vào năm 1980, công ty 
đã nhanh chóng trở thành một trong những nhà 
sản xuất hàng đầu thế giới trong ngành giám 
sát video IP tiên tiến. LILIN dành riêng cho việc 
thiết kế, phát triển, sản xuất và tiếp thị một loạt 
các giải pháp giám sát mạng. LILIN tự hào có 
mối quan hệ mạnh mẽ với hơn 50 đối tác phần 
mềm và tích hợp có giá trị, và được công nhận 
là công ty máy ảnh đầu tiên trở thành công ty 
tuân thủ tiêu chuẩn ONVIF.

Company Directory

No. 20, Wu-Kong 6th Road, Wu-Ku Dist,
 New Taipei City, 248 Taiwan
886-2-22988988
jimhung@meritlilin.com.tw
www.meritlilin.com
Jim Hung - Marketing Manager
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NHA AN TOAN JOINT STOCK COMPANY

Booth No.:  B10

NHA AN TOAN JOINT STOCK COMPANY

Importer – distributer of Hikvision in Vietnam

Established on March 10, 2000, Nha An Toan 
is one of the earliest companies in Vietnam 
working in the field of security equipment. Nha 
An Toan is a member of the Asian Professional 
Security Association (APSA).
With over 18 years of operation with the motto 
of bringing to the customers the best products, 
delivery service and warranty thoroughly at 
competitive prices. Nha An Toan has gained the 
trust of its Retailers and Partners.
Currently Nha An Toan is the leading importer 
and distributor of security equipment in 
Vietnam. Being Hikvision's No. 1 representative 
in Vietnam, Nha An Toan regularly participates 
in conferences, exhibitions, seminars and 
conferences to introduce the latest Hikvision 
products and technologies to customers. .

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ AN TOÀN

Nhập khẩu – phân phối Hikvision tại Việt Nam

Được thành lập ngày 10 tháng 3 năm 2000, là 
một trong những Công ty được thành lập sớm 
nhất ở Việt Nam về lĩnh vực thiết bị an ninh. Nhà 
An Toàn là thành viên Hiệp hội an ninh chuyên 
nghiệp Châu á (APSA).
Qua hơn 18 năm hoạt động với phương châm 
đem đến cho Quý Đại lý những sản phẩm tốt, 
giá cả cạnh tranh, dịch vụ giao hàng và bảo 
hành chu đáo. Công ty Nhà An Toàn đã nhận 
được rất nhiều sự tin tưởng của Đại lý và Đối tác.
Hiện nay Nhà An Toàn là nhà nhập khẩu và 
phân phối thiết bị an ninh hàng đầu Việt Nam. 
Là đại diện số 1 của Hikvision tại Việt Nam, 
hàng năm Nhà An Toàn thường xuyên tham gia 
các hội chợ, triển lãm, tổ chức hội thảo, hội 
nghị nhằm giới thiệu những sản phẩm và công 
nghệ mới nhất của Hikvision tới khách hàng. 

Company Directory

88-90 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
319 Lý Thường Kiệt (Nhà D11), P15, Q11, HCM
+84 24 3762 3200 / 028 38 685 689
info@nhaantoan.com
www.nhaantoan.com; www.hikvision.vn
Mr. Tuấn - 0987.489.009
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NOGEMA INGENIERIE

Booth No.: A02

NOGEMA Introduces its new electronic Bracelet 
dedicated to the Lone worker protection. It 
enables to generate automatic alarms triggered 
by a lack of movement or by a loss of verticality, 
and it also allows to generate a voluntary alarm. 
The alert handover is the alert handover can be 
run towards a phone transmitter, towards a tele 
surveillance department, or via a Smartphone.

Công ty NOGEMA giới thiệu Vòng đeo tay điện 
tử mới dành riêng cho việc bảo vệ nhân viên. 
Nó cho phép tạo ra các báo động tự động được 
kích hoạt bởi việc ít chuyển động hoặc do mất 
độ cao, và nó cũng cho phép tạo ra một báo 
động tự phát. Việc chuyển giao cảnh báo là có 
thể chạy về phía máy phát điện thoại, hướng tới 
một bộ phận giám sát từ xa hoặc có thể qua 
điện thoại thông minh.

Company Directory

289 rue Jeanne d'Arc, Nancy 54000 France
+33 3 83539999
contact@nogema.com
www.nogema.com
Clement Dominique - President
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OPTEX CO.,LTD.

Booth No.:  C10

OPTEX supplies intrusion detection systems 
and products to professional security installers 
and distributors as well as working closely with 
security consultants, architects, system 
specifiers and end-users to ensure specification 
and configuration of the correct products for 
the premises and type of risk. Our multi-layered 
perimeter protection approach to security means 
that we can provide protection for the whole of 
any site, whatever the size, environment or risk.

OPTEX Co.,Ltd được thành lập từ năm 1979 tại 
Nhật Bản với hơn 39 năm kinh nghiệm trong 
nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại cảm 
biến báo động và hệ thống cảnh báo an ninh 
dựa trên các loại cảm biến khác nhau trong 
nhiều điều kiện và môi trường hoạt động khác 
nhau. Hiện nay, OPTEX là công ty đứng đầu thế 
giới về cung cấp các loại cảm biến chuyên 
dụng để bảo vệ nhiều cơ sở an ninh quan trọng 
như nhà máy, khu công nghiệp, trạm điện, các 
cơ sở trọng yếu của chính phủ và tư nhân.

Company Directory

5-8-12 Ogoto Otsu Shiga 520-0101 Japan
+81-77-579-8000
r-matsuo@optex.co.jp
www.optex.co.jp/e/
Rick Matsuo - OPTEX Asia Team
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PANASONIC ECO SOLUTION VIETNAM CO., LTD. 

Booth No.: D26

2018 marked the consumer electronics giant 
Panasonic round 100 years old. In addition to 
being a leader in consumer electronics, with a 
vision of becoming a pioneer in providing total 
solutions for business, from home to urban to 
commercial, Panasonic Creating a new image 
in the Vietnamese market to meet the growing 
demand for housing, traffic, air quality, security, 
lighting, supply and logistics, factories, etc.

Năm 2018 đánh dấu người khổng lồ ngành điện 
tử tiêu dùng Panasonic tròn 100 tuổi. Bên cạnh 
vị trí dẫn đầu trong ngành điện tử gia dụng, với 
định hướng trở thành doanh nghiệp tiên phong 
cung cấp các giải pháp tổng thể dành cho kinh 
doanh, từ nhà ở, đô thị tới các tổ hợp thương 
mại, Panasonic mong muốn tạo ra một hình 
ảnh mới trên thị trường Việt Nam nhằm đáp ứng 
các nhu cầu ngày càng gia tăng về nhà ở, giao 
thông, chất lượng không khí, an ninh, chiếu 
sáng, cung ứng và hậu cần, nhà máy, v.v..

Company Directory

82

Floor 5, An Phu Plaza, 117-119 Ly Chinh Thang 
Street, Ward 7, District 3, HCMC, Vietnam
+84 28 3813 4591
thanhlong.nguyen@vn.panasonic.com
www.panasonic.net/es/vn/
Mr Long – 0901.384.886
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PANASONIC SALES VIETNAM (PSV) - SYSTEM SOLUTIONS DIVISION

Booth No.: C10

Panasonic first researched, developed and 
marketed the first dedicated security monitoring 
solution in 1957 with many inventions which 
now are standard for the security industry. 
Panasonic offers a wide range of surveillance 
products and solutions with the ability to 
provide the highest image quality and reliability. 
Panasonic is one of the few companies in the 
world that can provide the most comprehensive 
and range of high tech surveillance products 
and solutions.

Panasonic đã nghiên cứu, phát triển và đưa ra 
thị trường các giải pháp an ninh giám sát 
chuyên dụng đầu tiên vào năm 1957 với nhiều 
phát minh hiện là chuẩn cho ngành công 
nghiệp an ninh giám sát. Panasonic cung cấp 
một loạt các sản phẩm và giải pháp an ninh 
giám sát khác nhau với khả năng cung cấp hình 
ảnh chất lượng và độ tin cậy cao nhất. Hiện 
Panasonic là một trong số ít các công ty trên 
thế giới có thể cung cấp các dòng sản phẩm và 
giải pháp giám sát công nghệ cao, tổng thể và 
toàn diện nhất. 

Company Directory

System Solutions Division
Panasonic Sales Vietnam (PSV)
Hanoi office: 14th floor, Charmvit Tower, 
117 Tran Duy Hung Str., Cau Giay Dist.
+84-974-742-099
ducha.tran@vn.panasonic.com
Mr. Trần Đức Hà
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PHUONG VIET INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD

Booth No.: E12, F14

As the National Distributor of Hikvision in 
Vietnam, Phuong Viet Group provides total 
solutions for security application, from surveillance 
cameras, DVR, NVR, storage devices, video 
intercom, access control & alarm; 
enterprise-class Wi-Fi devices & solutions. 

Là nhà phân phối của Hikvision tại Việt Nam, 
Phương Việt Group cung cấp giải pháp tổng thể 
cho các ứng dụng bảo mật, từ camera giám 
sát, DVR, NVR, thiết bị lưu trữ, liên lạc video, 
kiểm soát vào ra và báo động; các giải pháp và 
thiết bị Wi-Fi cấp doanh nghiệp.

Company Directory

Hikvision Building, 113 Nam Dong, 
Dong Da District, Hanoi, Vietnam
+84 24 37153025
phuong.dang@phuongvietgroup.com
www.hikvisionvietnam.com
Dang Viet Phuong - Director
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PS INODIC CO., LTD.

Booth No.: A01

We are developer and manufacturers for CCTV 
cameras and DVRs. Currently we are developing 
PoC(Power Over Coaxial) Cameras and Power 
receiver for cameras. From 2M to 4M and AHD 
to EX-SDI Cameras are fully lined up. Please 
visit us see our latest products including NVR 
with Video Analatics. Thank you. 

Chúng tôi là nhà phát triển và nhà sản xuất 
CCTV và thiết bị DVR. Hiện tại công ty đang 
phát triển Camera PoC (Power Over Coaxial) và 
Power receiver cho camera; dòng sản phẩm đa 
dạng từ camera  2M đến 4M và AHD đến 
EX-SDI. Xin vui lòng ghé thăm chúng tôi xem 
các sản phẩm mới nhất của chúng tôi về NVR 
và phân tích hình ảnh

Company Directory

#1115, E-dong, SK Technopark, 60 Haanro, 
Gwangmyeong, Kyeonggido, Korea
+82 70 7603 8133
michael.byeon@inodic.com
www.inodic.com
Mr. Michael Byeon - Sales Manager
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QUANZHOU HEYI ELECTRONICS CO., LTD

Booth No.: A07

HEYI Electronic Co., Ltd. of high-tech specializes 
in designing, manufacturing and marketing 
superior alarm products. It has grown rapidly 
and expanded globally to accelerate products 
and business development effort based on our 
10+ top-notch industry experience engineers. 
Products are ranging from smart home alarm 
systems to plenty of alarm accessories, which 
widely used in community, villa, hospital and 
hotel etc. HEYI invariably adopts the up-to–date 
sensor and transfer technology to meet and 
even exceed customers’ requirements. We fully 
comply with ISO 9001:2008 standards, and 
most of our products have been CCC and CE 
approved. We firmly suppose that the strict 
monitoring of each step in the manufacturing 
process is crucial for the superior performance 
of our products. Our aim is to become the No.1 
supplier of alarm systems globally. We will 
persist in developing the latest and highest 
quality products in order to meet our customers' 
various needs

Công ty công nghệ cao HEYI Electronic Co, Ltd 
chuyên thiết kế, sản xuất và tiếp thị các sản 
phẩm báo động cao cấp. Công ty đã phát triển 
nhanh chóng và mở rộng trên toàn cầu để đẩy 
mạnh các sản phẩm và nỗ lực phát triển kinh 
doanh dựa đội ngũ trên 10 kỹ sư kinh nghiệm 
hàng đầu trong ngành. Các sản phẩm khác 
nhau, từ các hệ thống báo động thông minh 
cho gia đình đến rất nhiều phụ kiện cảnh báo, 
được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng, biệt 
thự, bệnh viện và khách sạn ... HEYI luôn sử 
dụng công nghệ chuyển giao và cảm biến cập 
nhật để đáp ứng và thậm chí vượt quá yêu cầu 
của khách hàng. Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ 
các tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, và hầu hết các 
sản phẩm của chúng tôi đã được CCC và CE 
phê duyệt. Chúng tôi chắc chắn rằng việc giám 
sát chặt chẽ từng bước trong quy trình sản xuất 
là rất quan trọng đối với hiệu suất vượt trội của 
các sản phẩm của chúng tôi. Mục đích của 
chúng tôi là trở thành nhà cung cấp hệ thống 
báo động số 1 trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp 
tục phát triển các sản phẩm mới nhất và chất 
lượng cao nhất nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng 
của khách hàng

Company Directory

Heyi Bldg No.63 Yu Shi Road, Economic and 
Technologic Development Zone, Quanzhou, Fujian China
+86 595 22281866
Info@heyitech.com
www.heyitech.com
Wei zhenfeng - Sale manager

86

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM



RECODA® BODY CAMERA

Booth No.: H32

RECODA is one of the leading Mobile surveillance 
system providers in China nowadays. We 
specialize in manufacturing, R&D of body worn 
camera recorder for police and Law 
Enforcement agencies & Mobile DVRs for bus, 
taxi, trucks, police car for more than 10 years. 
Currently, all items are exported to America, 
Europe, Australia and other Asian countries.

RECODA là một trong những nhà cung cấp hệ 
thống giám sát di động hàng đầu tại Trung 
Quốc hiện nay. Chúng tôi chuyên sản xuất, 
nghiên cứu phát triển máy ảnh đeo trên người 
cho cảnh sát và cơ quan thực thi pháp luật & 
Mobile DVR cho xe buýt, taxi, xe tải, xe cảnh sát 
trong hơn 10 năm. Hiện tại, tất cả các mặt hàng 
được xuất khẩu sang Mỹ, châu âu, Australia và 
Châu Á các quốc gia  khác.

Company Directory

3F, Sixth Plant, Tangzhong Industrial Park, 
Hengnan Road, Gushu, Xixiang Town, 
Baoan Dist., Shenzhen City, Guangdong, China
+86 18825167824
Yellow@recodadvr.com
www.4gbodyworncamera.com
Yellow Huang - Sales
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REXGEN CO., LTD.

Booth No.: B02

REXGEN was founded in 2002 to provide the 
best video processing solutions to customers. 
REXGEN has developed image processing and 
license plate recognition system and Intelligent 
DVR by its own technology, and applied it to 
Intelligent Transportation and Surveillance 
System. 

REXGEN được thành lập vào năm 2002 để cung 
cấp các giải pháp xử lý video tốt nhất cho 
khách hàng. REXGEN đã phát triển hệ thống 
nhận dạng hình ảnh và biển số và DVR thông 
minh bằng công nghệ riêng của mình và áp 
dụng nó cho Hệ thống giám sát và giao thông 
thông minh

Company Directory

Simin-daero, Dongan-gu, Anyang-si, 
Gyeonggi-do, 14057, South Korea
+82 70 77846885
info@rexgen.co.kr
www.rexgen.co.kr
Jeff Jun - Overseas Sales Manager
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SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO., LTD.

Booth No.:  D18

Your Future. On Display.
SAMSUNG SMART SIGNAGE SOLUTION

Samsung’s wide-ranging SMART Signage 
lineup elevates the conventional viewing 
experience through realistic and compelling 
content. Backed by best-in-class picture 
quality, these displays bring creative ideas to 
life, and enable businesses in any space to 
deliver refreshing content that engages, informs 
and entertains. 

Durable and reliably designed to match the 
needs of any business, Samsung’s SMART 
Signage is the ideal showcase for any business 
or customer vision, and the foundation for a 
future that is bigger, bolder and brighter.

Giải pháp màn hình hiển thị Samsung Smart Signage
Tương lai bạn. Luôn hiển thị. 

Các dòng màn hình hiển thị Samsung SMART 
Signage nâng cao trải nghiệm xem truyền thống 
với nội dung hấp dẫn thực tế. Với chất lượng 
hình ảnh tuyệt hảo, màn hình mang đến những 
ý tưởng sáng tạo cho cuộc sống, giúp nhiều 
loại hình doanh nghiệp truyền tải nội dung mới 
mẻ để tương tác, thông tin và tạo hứng thú cho 
khách hàng. 

Với thiết kế bền bỉ và đáng tin cậy, đáp ứng mọi 
nhu cầu doanh nghiệp, giải pháp màn hình hiển 
thị Samsung SMART Signage là hình thức hiển 
thị lý tưởng về tầm nhìn của khách hàng, và là 
nền tảng về tương lai hiển thị rộng mở, rõ nét và 
tươi sáng hơn.

Company Directory

Lot I-11 D2 Street, Saigon Hi-Tech Park, 
Tang Nhon Phu B Ward, District 9
+84 989 878 212
phuong.dth@samsung.com
www.samsung.com/vn/
Dương Thị Hà Phương
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SANJIANG ELECTRONICS

Booth No.: E26

As a high tech-company founded in 1985 and 
affiliated to China Oceanwide Holdings group, 
the Shenzhen Fanhai Sanjiang Electronics Co. 
Ltd. (Sanjiang Electronics for short) is a 
well-known domestic professional equipment 
manufacturer engaged in R&D, production, 
engineering design, and installation of fire 
alarm equipment, intelligent building equipment 
and surveillance equipment.

Là một công ty công nghệ cao được thành lập 
năm 1985 và liên kết với Tập đoàn China 
Oceanwide Holdings, Công ty Shenzhen Fanhai 
Sanjiang Electronics Co. Ltd. (Sanjiang 
Electronics) là nhà sản xuất thiết bị chuyên 
nghiệp trong nước tham gia vào nghiên cứu & 
phát triển, sản xuất, thiết kế kỹ thuật, và lắp đặt 
thiết bị báo cháy, thiết bị xây dựng thông minh 
và thiết bị giám sát.

Company Directory

3F,Guangcai New World Building, Nanshan Road, 
Nanshan District, Shenzhen
+86 755 26909106
leedaq@fhsjdz.com
www.fhsjdz.com
Liu - Sale Manager
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SAQICAM

Booth No.: G01

SAQICAM is one of the national high-tech 
enterprises, which was found in 2011, we are 
focus on Wireless camera system, AHD Camera 
system, IP Camera research & development, 
manufacturing and marketing. Over the years, 
SAQICAM accumulated rich knowledge of 
know-how in video compression,hardware 
design and software development. To keep the 
advantage in innovation and quality, SAQICAM 
keeps reinvesting more than 10% of its sales 
turnover into R&D each year and We keep 
hearing the voice from our customers, and make 
customer's requirment true step by step by 
professional demand management and R&D 
planning management. So we are able to deliver 
customer the world's latest technology several 
months earlier than most of competitors with 
reasonable price and reliable quality. SAQICAM 
passed the ISO9001 quality management 
system certification, its products through the 
international common CE, FCC strict certifica-
tion, RoHS EU green certification. SAQICAM is 
committed to enchance the security and safety 
of people's life and assets.Till now, customers in 
more than 120 countries have been benefited by 
installing or using Saqicam's reliable CCTV 
System products.

SAQICAM là một trong những doanh nghiệp công 
nghệ cao, được hình thành vào năm 2011, chúng 
tôi tập trung vào hệ thống camera không dây, hệ 
thống camera AHD, nghiên cứu và phát triển IP 
Camera, sản xuất và tiếp thị. Qua nhiều năm, 
SAQICAM tích lũy kiến thức phong phú về bí quyết 
trong việc nén video, thiết kế phần cứng và phát 
triển phần mềm. Để giữ được lợi thế về đổi mới và 
chất lượng, SAQICAM tiếp tục tái đầu tư hơn 10% 
doanh số bán hàng vào R & D mỗi năm và chúng 
tôi tiếp tục lắng nghe ý kiến của khách hàng và 
thực hiện từng yêu cầu của khách hàng một cách 
chuyên nghiệp và quản lý kế hoạch R & D . Vì vậy, 
chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng công 
nghệ mới nhất của thế giới vài tháng trước so với 
hầu hết các đối thủ cạnh tranh với giá cả hợp lý và 
chất lượng đáng tin cậy. SAQICAM đạt chứng 
nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001, sản 
phẩm của mình thông qua chứng chỉ CE phổ biến 
quốc tế, FCC chứng nhận nghiêm ngặt, chứng 
nhận RoHS xanh EU. SAQICAM cam kết bảo vệ sự 
an ninh và an toàn cho cuộc sống và tài sản của 
con người. Hiện tại, khách hàng tại hơn 120 quốc 
gia đã được hưởng lợi bằng cách cài đặt hoặc sử 
dụng các sản phẩm Hệ thống CCTV đáng tin cậy 
của Saqicam 

Company Directory

Guangzhou Nansha District Jingang Avenue 
No. 579 Nansha Fu Hong International Apartment 
Self-Compiled Building A 705 Room Number
+86 15889567450
info@saqicam.com
www.saqicam.com
Nicolas - Sales Manager
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SEAGATE TECHNOLOGY

Booth No.: G20

Seagate is the global leader in data storage 
solutions, developing amazing products that 
enable people and businesses around the world 
to create, share and preserve their most critical 
memories and business data. Over the years 
the amount of information stored has grown 
from megabytes all the way to geopbytes, 
confirming the need to successfully store and 
access huge amounts of data. As demand for 
storage technology grows the need for greater 
efficiency and more advanced capabilities 
continues to evolve. Today data storage is 
more than just archiving; it’s about providing 
ways to analyse information, understand 
patterns and behaviour, to re-live experiences 
and memories. It’s about harnessing stored 
information for growth and innovation. [...]

Seagate là công ty hàng đầu thế giới trong các 
giải pháp lưu trữ dữ liệu, phát triển các sản 
phẩm tuyệt vời cho phép mọi người và doanh 
nghiệp trên khắp thế giới tạo, chia sẻ và lưu giữ 
những kỷ niệm và dữ liệu kinh doanh quan trọng 
nhất của họ. Qua nhiều năm, lượng thông tin 
được lưu trữ đã tăng từ megabyte cho tới 
geopbyte, xác nhận sự cần thiết lưu trữ thành 
công và truy cập lượng dữ liệu khổng lồ. Khi 
nhu cầu về công nghệ lưu trữ tăng, nhu cầu về 
hiệu quả cao hơn và khả năng nâng cao hơn 
tiếp tục phát triển. Ngày nay lưu trữ dữ liệu 
không chỉ là lưu trữ; đó là về cách cung cấp các 
cách để phân tích thông tin, hiểu các mẫu và 
hành vi, để sống lại trải nghiệm và kỷ niệm. Đó 
là về khai thác thông tin được lưu trữ để phát 
triển và đổi mới. [...]

Company Directory

Seagate Singapore Int’l Headquarters Pte Ltd, 
The Shugart, 26 Ayer Rajah Crecent, 
Singapore 139944
+84 908197428
minhtri.ho@seagate.com
www.seagate.com
Ho Minh Tri - Country manager
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SECOM VIETNAM SECURITY SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Booth No.: E35

SECOM was founded in 1962 as the first 
security company in Japan. Initially, the 
company offered manned security services 
such as patrolling services and static guard 
services, but after the start of its own unique 
on-line security services expanded in 1966, the 
company still steadily kept expanding its 
numbers of contracts, and at present achieved 
about 200 million cases of on-line security 
contracts including those of oversea countries 
for both commercial premises and residential 
home market
SECOM VIETNAM’S SERVICES
- Alarm service
- Security Guard
- Consulting, installing access system and 
camera system

Secom là công ty bảo vệ đầu tiên được thành lập 
tại Nhật Bản vào năm 1962. Thời gian đầu thành 
lập, Công ty chủ yếu phát triển dịch vụ nhân viên 
bảo vệ cho đến sau năm 1973, khi đã phát triển 
thành công hệ thống dịch vụ giám sát báo động 
trực tuyến, dù là trong hoàn cảnh khó khăn do 
chi phí nhân công tăng cao và nguồn lao động 
khan hiếm, vốn được xem như là một tác dụng 
phụ của việc phát triển kinh tế, số lượng hợp 
đồng được ký kết vẫn không ngừng tăng lên, cho 
đến nay đã vượt mốc 200 triệu hợp đồng hệ 
thống GSBĐ trực tuyến tại nhiều quốc gia trên 
thế giới, bao gồm các sản phẩm hệ thống cho 
thị trường thương mại và thị trường nhà ở 
Các dịch vụ Secom Việt Nam cung cấp:
- Dịch vụ báo động trực tuyến
- Dịch vụ nhân viên bảo vệ
- Tư vấn, lắp đặt hệ thống quản lí ra vào, hệ 
thống camera giám sát

Company Directory

F11, Tòa nhà The Manor 2, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, 
P.22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
+84 28 3840 4790
info@secomvn.com.vn
www.secom.vn
Ms. Hạnh
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SECUBEST

Booth No.: C05

SECUBEST founded in 2007, is a leading 
security camera manufacturer and planning to 
be security solution provider in the end. We are 
dedicated to developing new technologies and 
securing our customers' happiness as well as 
their satisfaction with good quality of the 
products and service. Since its inception, 
Secubest has been steadily developing its 
range of technology in all round of the CCTV 
Solution from Analog, HD-SDI to IP solution. 
We assure you that we will continue cultivating 
new technologies and improving our products 
for superior customer experiences. 

SECUBEST được thành lập vào năm 2007, là 
nhà sản xuất camera an ninh hàng đầu và đang 
lên kế hoạch trở thành nhà cung cấp giải pháp 
bảo mật cho đầu cuối. Chúng tôi cam kết phát 
triển các công nghệ mới và đảm bảo hạnh phúc 
của khách hàng cũng như sự hài lòng của họ 
với chất lượng tốt của sản phẩm và dịch vụ. Kể 
từ khi thành lập, Secubest đã và đang phát triển 
ổn định phạm vi công nghệ của mình trong mọi 
giải pháp CCTV từ giải pháp Analog, HD-SDI 
sang IP. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chúng 
tôi sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ mới và 
cải tiến sản phẩm của chúng tôi để có trải 
nghiệm khách hàng cao cấp hơn.

Company Directory

#501, 58, Pangyo-ro, 255 Beong-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, 13486, South Korea
82-70-86338591
sales@secubest.com
www.secubest.com
YS Lee - CEO
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SHENZHEN ANBOSON TECHNOLOGY CO., LTD.

Booth No.: B07

Dedicated to delivering reliable and innovative 
internet of Things (IoT) solutions, Shenzhen 
ANBOSON technology Co.,Ltd is a professional 
manufacturer focusing on R&D, production and 
sales of various cutting-edge video surveillance 
products. Since founded in 2008, ANBOSON 
has been heavily investing in R&D and adhering 
to technology innovation, providing customers 
worldwide with the-state-of-art video surveillance 
products including HD IP Camera, AHD HD 
camera, home wireless cameras,network 
matrix, DVR, NVR, network storage and 
integrated management platform, etc. It’s such 
a great honor to say our products have been 
applied in applications covering more than 50 
industries such as smart city, ITS, political and 
legal departments, electricity, education, 
finance, environmental protection,garrison, 
border defense, city management, retailing 
,building and so on. In the future, ANBOSON 
will continue to prioritize quality and service by 
upholding business philosophy of ‘The wise 
safeguard quality, the loyal uphold integrity’. We 
are committed to putting our customers and 
social responsibility at the heart of everything 
we do, aiming to become the most competitive 
provider of video surveillance 

Dành riêng cho việc cung cấp các giải pháp 
Internet (IoT) đáng tin cậy và sáng tạo, Công ty 
TNHH Shenzhen ANBOSON Technology là nhà 
sản xuất chuyên nghiệp tập trung vào R & D, 
sản xuất và bán các sản phẩm giám sát video 
tiên tiến khác nhau. Kể từ khi thành lập năm 
2008, ANBOSON đã đầu tư mạnh vào R & D và 
tôn trọng đổi mới công nghệ, cung cấp cho 
khách hàng trên toàn thế giới các sản phẩm 
giám sát video hiện đại bao gồm camera HD IP, 
camera HD AHD, camera không dây gia đình, 
ma trận mạng, DVR, NVR, lưu trữ mạng và nền 
tảng quản lý tích hợp, v.v. Thật vinh dự khi nói 
rằng sản phẩm của chúng tôi đã được áp dụng 
trong hơn 50 ngành như thành phố thông minh, 
ITS, các bộ phận chính trị và pháp lý, điện, giáo 
dục, tài chính, bảo vệ môi trường, đồn trú, biên 
phòng, quản lý thành phố, bán lẻ, xây dựng và 
vân vân. Trong tương lai, ANBOSON sẽ tiếp tục 
ưu tiên chất lượng và dịch vụ bằng cách duy trì 
triết lý kinh doanh. Chúng tôi cam kết đưa 
khách hàng và trách nhiệm xã hội của mình vào 
trung tâm của mọi thứ chúng tôi làm, nhằm trở 
thành nhà cung cấp giám sát video cạnh tranh 
nhất.

Company Directory

2-3F, Bldg A14,Intelligent Terminal Industrial Park, 
Silicon Valley Power, Guanlan Town, Longhua New Dist., 
Shenzhen, Guangdong Province, China
+86 755 28769605
anboson@szanboson.com
www.en.anboson.com
Ms.Wu - GM

95

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM



SHENZHEN BOSHEN ELECTRONICS CO., LTD

Booth No.: F07

SHENZHEN BOSHEN ELECTRONICS CO., LTD 
has 14 years history. Starting from 2004,is a 
manufacturer of IP Camera,AHD Camera,TVI 
Camea,CVI Camera,and DVR NVR. The exhibi-
tion of Boshen for oversea is all over the world.

SHENZHEN BOSHEN ELECTRONICS CO., LTD có 
14 năm kinh nghiệm. Bắt đầu từ năm 2004, là nhà 
sản xuất Camera IP, Camera AHD, TVI Camea, 
Camera CVI và DVR NVR. BOSHEN thăm dự triển 
lãm trên toàn thế giới.

Company Directory

Shanglilang Industrial Park, Nanwan Street,
Longgang District, Shenzhen, China
+86 139 23796126
cctv@bscamera.net
www.dfver.en.alibaba.com
Zaza - Deputy General Manager
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SHENZHEN CAMEL SECURITY CO., LTD.

Booth No.: A04

Camel Security Products • exit button • electric 
locks • strobe lights and flash siren • keypad 
access control with cards/power supply Camel 
Security Core Values • Professionalism • 
Productive and Efficient • Customers Satisfaction 
• Professional and Prompt After-sale Support 

Sản phẩm bảo mật của Camel Security • nút 
thoát • ổ khóa điện • đèn nhấp nháy và còi báo 
cháy • kiểm soát truy cập bàn phím với thẻ / 
nguồn điện Camel Security Core Values • Tính 
chuyên nghiệp • Hiệu quả và hiệu quả • Sự hài 
lòng của khách hàng • Hỗ trợ sau bán hàng 
chuyên nghiệp và nhanh chóng

Company Directory

7F, B Block, Keyking Tech Park, Zhangkengjing, 
Guanlan, Longhua, Shenzhen
+86 75529412290
sales01@camelsecurity.com
www.camelsecurity.com
Hanson - Sale Manager
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SHENZHEN EALINK TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: A21 

Shenzhen EALINK was founded in 2009, 
specialize in the R&D, production and sales of 
video door phones. Located in Dezhong 
lndustrial Park Longgang Shenzhen. Quality is 
our life! From the design, suppliers selection, 
materials approval, assembly, testing and 
shipment, we always keep our high standard to 
every process. All products passed CE and 
RoHS certification. Easy operation, user-friendly 
GUI and our own industrial design are our 
product features. Recent years, we successfully 
launched many hot-selling products and now 
you can meet our products in more than 30 
countries. Our R&D team has over 15 years 
experience in video door phones field, leading 
technical platform, stable performance, 
cost-effective and high efficiency are EALINK's 
core concept of product development. Thanks 
for the continuous support from our partners 
and keep Shenzhen EALINK rapid growing 
every year. We will be maximally efforts to 
reach the win-win situation among customers, 
suppliers, employees and society. And we will 
do our best to make EALINK a respectable and 
world class manufacturer of video door 
phones. 

Công ty Shenzhen EALINK được thành lập vào 
năm 2009, chuyên về R & D, sản xuất và kinh 
doanh chuông cửa màn hình, nằm trong 
Dezhong lndustrial Park. Chất lượng là cuộc 
sống của chúng tôi! Từ thiết kế, lựa chọn nhà 
cung cấp, vật liệu phê duyệt, lắp ráp, thử 
nghiệm và giao hàng, chúng tôi luôn giữ tiêu 
chuẩn cao của chúng tôi cho mọi quá trình, tất 
cả các sản phẩm thông qua chứng nhận CE và 
RoHS. Hoạt động dễ dàng, giao diện thân thiện 
với người dùng và thiết kế công nghiệp của 
chúng tôi là các tính năng sản phẩm của chúng 
tôi, Những năm gần đây, chúng tôi đã giới thiệu 
thành công nhiều sản phẩm bán chạy và giờ 
đây bạn có thể đáp ứng các sản phẩm của 
chúng tôi tại hơn 30 quốc gia. Đội ngũ R & D 
của chúng tôi đã có hơn 15 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực điện thoại cửa video, hiệu suất 
nền tảng kỹ thuật hàng đầu. Hiệu suất chi phí và 
hiệu quả cao là khái niệm cốt lõi của EALINK về 
phát triển sản phẩm. Cảm ơn sự hỗ trợ liên tục 
từ các đối tác của chúng tôi và giữ EALINK phát 
triển nhanh chóng mỗi năm. Chúng tôi sẽ nỗ 
lực tối đa để cùng có lợi giữa các khách hàng, 
nhà cung cấp, nhân viên và xã hội. Và chúng tôi 
sẽ làm tốt nhất để làm cho EALINK trở thành 
nhà sản xuất đẳng cấp thế giới về chuông cửa 
màn hình

3F, Building A, Dezhong Industrial Park, 
Shibei Rd., Bantian, Longgang Dist., Shenzhen, China
+86 755 89356265
sales@ealink.com.cn
www.ealink.com.cn
Peter - Sale Manager
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SHENZHEN FUNI DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Booth No.: G36

SHENZHEN FUNI DIGITAL TECHNOLOGY CO., 
LTD., is a leading company among China CCTV 
security products manufacturers. We provide high 
quality products and service to all our customers 
globaly and help them to create greater value 
continuously. We own unique independent core 
technology and keep fast sustainable development 
capability in CCTV industry. We are often thought 
highly by many customers who known well our 
AHD camera, DVR, NVR, wireless CCTV Kit, 
intelligent home-use consumer products. The 
latest launch product is 5 in 1 DVR, max channels 
WiFi CCTV kits such as 16 channels, 24 
channels,32 channels NVR Kit,which can help our 
customers with more professional and diversity. 
[...]

Công ty TNHH SHENZHEN FUNI DIGITAL 
TECHNOLOGY là một công ty hàng đầu trong số 
các nhà sản xuất các sản phẩm an ninh CCTV 
Trung Quốc. Chúng tôi cung cấp sản phẩm chất 
lượng cao và dịch vụ tốt cho tất cả khách hàng và 
giúp họ tạo ra giá trị lớn hơn. Chúng tôi sở hữu 
công nghệ lõi độc lập và duy trì khả năng phát triển 
bền vững trong ngành công nghiệp CCTV. Chúng 
tôi thường được đánh giá cao bởi nhiều khách 
hàng biết rõ camera AHD, DVR, NVR, bộ CCTV 
không dây, các sản phẩm trong nhà thông minh. 
Sản phẩm mới nhất là DVR 5 trong 1, kênh tối đa 
bộ dụng cụ WiFi CCTV là 16 kênh, 24 kênh, 32 
kênh NVR Kit, có thể giúp khách hàng của chúng 
tôi chuyên nghiệp và đa dạng hơn. 

Company Directory

401, 4/F, No.28, Shi Jing Hong Yuan Technology 
Park, Shijing Rd, Guanlan Fucheng St., 
Longhua Dist., Shenzhen, China
+84 13544246255
monica@puyun123.com
www.szfuni.com
Chen CongFen - Sales Manager

99

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM



SHENZHEN HARVEST KANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Booth No.: E37

Shenzhen Harvest Kang Technology Co., Ltd is 
a professional manufacturer for CCTV camera 
and DVR. We have over 10 years OEM and 
ODM experiences and we owned our brand 
FNKvision. Our main product-line including 
AHD camera & DVR, IPC and NVR, Smart WiFi 
Home Camera and etc.. We are looking for 
more high -level business parners in Vietnam. 
Hope we can offer more and more good 
products in Vietnam Market. 

Công ty TNHH Shenzhen Harvest Kang 
Technology là nhà sản xuất CCTV camera và 
DVR chuyên nghiệp . Chúng tôi có hơn 10 năm 
kinh nghiệm OEM, ODM và chúng tôi sở hữu 
thương hiệu FNKvision. Dòng sản phẩm chính 
của chúng tôi bao gồm camera AHD & DVR, 
IPC và NVR, Smart Home Camera và... Chúng 
tôi đang tìm kiếm các đối tác kinh doanh cao 
cấp tại Việt Nam. Hy vọng chúng tôi có thể 
cung cấp nhiều sản phẩm tốt hơn tại thị trường 
Việt Nam.

Company Directory

3F A Building Danli Industrial Park No. 16 Kangzheng 
Rd. Danzhutou Community Nanwan Street Longgang 
District Shenzhen, Guangdong
+86 755 82585936
sales@fnkvision.com
www.fnkvision.com
Bruce Chen - Manager
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SHENZHEN HISOURCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

Booth No.: A18

Hisource is a High-tech manufacturer of PoE 
Switch from Shenzhen China, we have full 
range of PoE product like PoE Switch, PoE 
splitter, PoE power adaptor, PoE module etc., 
our products are widely applied for video 
surveillance, Smart home, IoT industry. We 
focus on technology innovation and quality, we 
put 20% of our Revenue into R&D and quality 
control, by implementing ISO9001, getting 
approval of 3C, CE, FCC, RoHS etc. Our aim is 
to become a leader in PoE industry which 
dedicated to build a safer world by providing 
professional, reliable and cutting-edge 
products and services.

Hisource là nhà sản xuất công nghệ cao thiết bị 
PoE Switch từ Shenzhen Trung Quốc, chúng tôi 
có đầy đủ các sản phẩm PoE như PoE Switch, 
PoE splitter, PoE power adapter, PoE module 
vv, các sản phẩm của chúng tôi được ứng dụng 
rộng rãi cho giám sát video, Smart home, IoT. 
Chúng tôi tập trung vào đổi mới công nghệ và 
chất lượng, chúng tôi đặt 20% doanh thu vào 
R&D và kiểm soát chất lượng, bằng cách thực 
hiện ISO9001, nhận được sự chấp thuận của 
3C, CE, FCC, RoHS,.. Mục tiêu của chúng tôi là 
trở thành một nhà lãnh đạo trong ngành công 
nghiệp PoE xây dựng một thế giới an toàn hơn 
bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ 
chuyên nghiệp, đáng tin cậy và tiên tiến

Company Directory

2th Fl, C Building, Kengfujia Industrial Area,
175#Huasheng Road, Longhua, Shenzhen, China
+86 755 83729925
sales@hisource.com.cn
www.hisource.com.cn
Qiu - Sale Manager
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SHENZHEN HUACHUANG AGES TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: F32

ShenZhen HuaChuang Ages Technology CO.,LTD 
was founded in 2003. We working on Smart 
Home Wi-Fi Camera, DVR, Wi-Fi Kit, Camera 
Board, AHD & IP Camera, etc. We have 
150,000m2 production base; 8 Yamaha 
automatic SMT and 30 medium-high SMT 
machines; 15 years R & D experience; More 
than 20 patents; We provide OEM & ODM 
services for world famous enterprises. Our 
brands "N-eye" "NETDVR" gradually become 
the mainstream brand on domestic and 
overseas security market. 

Công ty TNHH ShenZhen HuaChuang Ages 
Technology được thành lập năm 2003. Chúng 
tôi làm việc với các hệ thống Smart Home Wi-Fi 
Camera, DVR, Wi-Fi Kit, AHD & IP Camera, etc. 
Chúng tôi có 150.000 m2 nhà sản xuất, 8 
Yamaha tự động SMT và 30 máy trung bình khá 
SMT; 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát 
triển; hơn 20 bằng sáng chế; chúng tôi cung 
cấp dịch vụ OEM & ODM cho các doanh nghiệp 
nổi tiếng. Thương hiệu của chúng tôi "N-eye" 
"NETDVR" dần dần trở thành thương hiệu chủ 
đạo về thị trường an ninh trong và ngoài nước.

Company Directory

Bulid4, Lianjian Industrial Park Dalang Street
Longhua District, Shenzhen, China
+86 75583150000-613
tracy@netdvr.cn
www.n-eye.cn/www.netdvr.cn
Tracy - Sale Manager
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SHENZHEN HUADEAN TECHNOLOGY CO., LTD.

Booth No.: F29

Shenzhen HUADEA Technology Co.,Ltd ss the 
leading security products, police equipment 
products and industry application solutions 
provider. The main products are electronic 
products, LED products, security monitoring 
products and industrial display. 

Công ty Shenzhen HUADEA Technology là nhà 
sản xuất các sản phẩm bảo mật hàng đầu, các 
sản phẩm thiết bị cảnh sát và là nhà cung cấp 
giải pháp ứng dụng công nghiệp. Các sản phẩm 
chính là sản phẩm điện tử, sản phẩm đèn LED, 
sản phẩm giám sát an ninh và màn hình hiển thị 
công nghiệp.

Company Directory

Keji South 12th Road, Shenzhen 518063 China
+86 755 8620 3554
rachel@huadean.com
www.huadean.com
Rachel - Sales Manager
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SHENZHEN JOOAN TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: G32

We are a 10 years history factory located in 
Shenzhen, focus in cctv camera and DVR/NVR. 
Our factory have more than 450 employees and 
sell our cameras to over 20 countries. Like 
USA, Spain, Germany, Mexico, Brazil, New 
Zealand ect.

Chúng tôi đã có 10 năm hình thành và phát 
triển, nhà máy đặt tại Thâm Quyến, tập trung 
vào camera cctv và DVR / NVR. Nhà máy của 
chúng tôi có hơn 450 nhân viên và camera 
được bán trên hơn 20 quốc gia như Mỹ, Tây 
Ban Nha, Đức, Mexico, Brazil, New Zealand,...

4/F, H Block Gang Zhi Long Area Longhua 
Shenzhen China
+86-755-89314991
readyan@qacctv.com
www.qacctv.com
Yan - Sale Manager
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SHENZHEN ORINSONG TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: C35 

Established in 2006, Shenzhen Orinsong 
Security Co., Ltd specilizes in whole process of 
research, development, manufacture and 
marketing Fire Alarm and Security Products, 
including FACP, Smoke Detector, Heat 
Detector, Gas Detector, Manual Call point, Fire 
Strobe Siren, Bell, PIR, Burglar Alarm System 
etc. Orinsong Technology covers 5,000 square 
meter with over 500 staff and 10 researchers. 
Our products are exported to over 40 countries 
abroad with an annual turnover up to USD 
5,500,000. Orinsong was rewarded as 
"Shenzhen Hi-Tech Enterprise"  and "Shenzhen 
Hi-Tech Industrial Item" by Shenzhen technology 
Bureau, and honored with over 100 different 
certificates due to Orinsong products' various 
advantages. Orinsong will make greater 
achievements in the competitive International 
market and offer best services to each of our 
esteemed client. 

Được thành lập vào năm 2006, Công ty TNHH 
Shenzhen Orinsong Security chuyên nghiên cứu, 
phát triển, sản xuất và tiếp thị Sản phẩm báo cháy 
và an ninh, bao gồm FACP, Smoke Detector, Heat 
Detector, Gas Detector, Manual Call point, Fire 
Strobe Siren, Bell, PIR, Burglar Alarm System,... 
Công ty TNHH Shenzhen Orinsong Security bao 
gồm 5.000 mét vuông với hơn 500 nhân viên và 
10 nhà nghiên cứu. Sản phẩm của chúng tôi được 
xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia ở nước ngoài với 
doanh thu hàng năm lên tới 5.500.000 USD. 
Công ty Orinsong được khen thưởng là "Doanh 
nghiệp công nghệ cao Thâm Quyến" và "Hạng 
mục cao nhất về công nghệ cao Thâm Quyến" 
của Cục công nghệ Thâm Quyến, và được vinh 
danh với hơn 100 chứng chỉ khác nhau do lợi thế 
khác nhau của sản phẩm Orinsong. Orinsong sẽ 
có những thành tựu lớn hơn trong thị trường cạnh 
tranh quốc tế và cung cấp các dịch vụ tốt nhất 
cho từng khách hàng của chúng tôi.

Company Directory

4/F, Bldg. 3, Baolaite Industrial Park, 
No. 24 Xinbu Road, Tongle, Longgang, Shenzhen
+86 75583980719
sales1@orinsong.cc
www.orinsong.cc
Wilson Zhu - Sales Manager
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SHENZHEN ORVIBO TECHNOLOGY CO., LTD.

Booth No.: G37 

Since established in 2011, ORVIBO focuses on 
research and development of smart home 
technology and IOT industry, such as wireless 
connection, home automation and improvement, 
smart living, smart electricity, home security, 
artificial intelligence and more. We are not only 
one of the top leading pioneers of smart 
gadgets, but also an all-in-one smart building 
solution provider in green office system such 
as hotel smart systems, smart community, 
house villa system and more.

Kể từ khi thành lập năm 2011, ORVIBO tập 
trung vào nghiên cứu và phát triển công nghệ 
nhà thông minh và ngành công nghiệp IOT, 
chẳng hạn như kết nối không dây, tự động hóa 
nhà và cải thiện, sống thông minh, điện thông 
minh, an ninh căn hộ, trí tuệ nhân tạo và hơn 
thế nữa. Chúng tôi không chỉ là một trong 
những nhà tiên phong hàng đầu về các tiện ích 
thông minh mà còn là nhà cung cấp giải pháp 
trong hệ thống văn phòng, tòa nhà xanh như hệ 
thống thông minh khách sạn, cộng đồng thông 
minh, hệ thống biệt thự thông minh.

Company Directory

7F, A7, Nanshan Zhiyuan, No.1001, Xueyuan Avenue,
Taoyuan Street, Longgang District, Nanshanqu, 
Shenzhen, Guangdong, China
+86 75583256376
jackie.jiang@orvibo.com
www.orvibo.com
MS Jackie, Jiang - Marketing Personnel
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SHENZHEN RUISION TECHNOLOGY CO., LTD.

Booth No.: F12

Shenzhen Ruision Technology Co., Ltd. is 
located in Shenzhen, the frontier city of China's 
reform and opening up, Ruision is the pioneer 
of China security industry and modern hi-tech 
enterprises with strong comprehensive 
strength. Focus on security products develop-
ment, manufacturer, sales and service. Lead 
Shenzhen security industry to an era of self-de-
pendent innovation and rapid development.e 
have many series of products, such as coxial 
HD products(AHD/TVI/CVI/CVBS series), HD 
endoscope camera module, IP camera 
modules (Hisilicon series) consumer camera 
module(Cube and PTZ), VR panoramic doorbell 
module, Cloud live camera module with 
battery,DVR board, HVR board, PVR board, 
NVR board, Industrial camera module,car 
electronics module and IOT solution, APP and 
also autonomous i-Cloud technology. We 
provide OEM/ODM service to all domestic and 
oversea customers. As a responsible manufac-
turer in security industry, Ruision always 
devotes us to provide good quality products 
and excellent service to realize the social value. 

Công ty TNHH Shenzhen Ruision Technology 
nằm ở Thâm Quyến, thành phố biên giới của 
Trung Quốc, Ruision là đơn vị tiên phong của 
ngành công nghiệp an ninh Trung Quốc và cho 
các doanh nghiệp công nghệ cao hiện đại với 
sức mạnh toàn diện mạnh mẽ. Tập trung vào 
phát triển sản phẩm bảo mật, nhà sản xuất, bán 
hàng và dịch vụ. Dẫn đầu ngành công nghiệp 
bảo mật Thâm Quyến đến một thời đại của sự 
đổi mới tự phụ thuộc và phát triển nhanh chóng. 
Có nhiều sản phẩm, chẳng hạn như sản phẩm 
HD coxial (AHD / TVI / CVI / CVBS series), 
mô-đun camera nội soi HD, mô-đun camera IP 
(Hisilicon series), Mô-đun camera tiêu dùng 
(Cube và PTZ), mô-đun chuông cửa toàn cảnh 
VR, mô-đun camera trực tiếp với pin, bảng 
DVR, bảng HVR, bảng PVR, bo mạch NVR, 
mô-đun camera công nghiệp, mô-đun điện tử 
xe hơi và giải pháp IOT, APP và Công nghệ 
i-Cloud. Chúng tôi cung cấp dịch vụ OEM/ ODM 
cho khách hàng cả trong nước và nước ngoài. 
Là một nhà sản trong ngành công nghiệp bảo 
mật, Ruision luôn hết lòng để cung cấp sản 
phẩm chất lượng tốt và dịch vụ tuyệt vời để 
nhận ra giá trị xã hội.

Company Directory

Blag D,Weiyulong Industrial Park,
Bantian, Shenzhen, China
+86 13530636094
2355236640@qq.com
www.ruision.com
Ms Ye - manager
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SHENZHEN SFCAM TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: G06

Here, we provide the professional and comprehensive 
security solutions Shenzhen SFCAM Technology Co., 
Ltd is a high-technology enterprise specialized in 
research, manufacture and supply of surveillance 
products. They can be classified into 11 series,totally 
2, 000 models, including CCTV Camera, HD IP 
Camera, HD AHD/TVI/CVI Camera, PTZ Dome,WIFI 
Kit, DVR, NVR etc. Established in 2002, Safer has 
more than 600 employees and a 10, 000 m² factory 
by now. With 6 manufacturing lines and 4 advanced 
automatic assembling lines, it can turn out almost 
250,000 units per month. Having an experienced R&D 
team with comprehensive sets of advanced 
equipments and num-erous outstanding technicians 
enables Safer to constantly research the utmost 
possibility of video surveillance enhancing technology. 
Using key components from Japan, Korea and the 
United States and building an independent QC 
department to apply a QC rule consisting of minimum 
5 steps, the quality of Safer products and service is 
well guaranteed. With the efforts of an excellent sales 
team, Safer has now developed solid distributors in 
more than 20 countries and established reliable 
partnership with clients in 40 countries. Have your 
satisfaction is our forever aspiration. Work with Safer 
and build a Safer life. 

Công ty TNHH Shenzhen SFCAM Technology là một 
doanh nghiệp công nghệ cao chuyên nghiên cứu, sản 
xuất và cung cấp các sản phẩm giám sát. Công ty 
phân loại thành 11 dòng sản phẩm, 2000 sản phẩm, 
bao gồm CCTV Camera, HD IP Camera, Camera HD 
AHD / TVI / CVI, PTZ Dome, bộ WIFI, DVR, NVR... 
Được thành lập vào năm 2002, Safer có 600 nhân 
viên và một nhà máy rộng 10.000 m2. Với 6 dây 
chuyền sản xuất và 4 dây chuyền lắp ráp tự động tiên 
tiến, có thể tạo ra gần 250.000 sản phẩm mỗi tháng. 
Có một đội ngũ R & D giàu kinh nghiệm với bộ trang 
thiết bị tiên tiến và kỹ thuật viên nổi bật cho phép Safer 
liên tục nghiên cứu khả năng tối đa của công nghệ 
tăng cường giám sát video. Sử dụng các bộ phận 
chính từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ và xây dựng 
bộ phận QC độc lập để áp dụng quy tắc QC bao gồm 
tối thiểu 5 bước, chất lượng sản phẩm và dịch vụ an 
toàn được đảm bảo tốt. Với những nỗ lực của một đội 
ngũ bán hàng xuất sắc, Safer hiện đã phát triển với 
các nhà phân phối uy tín tại hơn 20 quốc gia và thiết 
lập quan hệ đối tác đáng tin cậy với khách hàng tại 40 
quốc gia. Có được sự hài lòng của bạn là nguyện vọng 
vinh dự của chúng tôi. Làm việc với Safer và xây dựng 
một cuộc sống an toàn hơn.

Company Directory

4-5/F., Xinwuyuan Industrial Area, Gushu, Xixiang 
Town,Bao‘an District, Shenzhen, China 518126
+86 755 36806999
bcy@safer.com.cn
www.safer.net.cn
ChunYan Bao
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SHENZHEN TONMX INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: G28

Established in 2013 year, Shenzhen Tonmx 
Information Technology Co., Ltd is a independent 
intellectual property rights research & development, 
production and service entity. We manufacture 
and sale Fiber to the Home (FTTH), Fiber to the 
Building (FTTB), Fiber access network 
equipment and terminal equipment. TONMX 
owns a high tech advanced production line for 
manufacturing products and also conducts 
professional network testing using Advanced 
equipment. Shenzhen Tonmx Information 
Technology Co., Ltd is a set of research and 
development, production, sales and service in a 
high-tech enterprises, adhering to the "professional, 
honest" business philosophy, to become a 
world-class optical communications provider. 
Shenzhen Tonmx Information Technology Co., 
Ltd is located in the "design capital" reputation 
of the international metropolis - Shenzhen, with 
the domestic first-class R & D and production 
equipment and product testing equipment, with 
independent intellectual property rights R & D 
and production entities. Gathered a domestic 
first-class optical communications and network 
communications experts, and Nanjing Southeast 
University, Nanjing University of Technology, 
Zhongshan University, Electric Power Research 
Institute and other institutions of scientific 
research institutions for technical cooperation, 
with a number of invention patents, the use of 
new patents.

Được thành lập vào năm 2013, Shenzhen 
Tonmx Information Technology Co., Ltd là một 
đơn vị nghiên cứu và phát triển quyền sở hữu trí 
tuệ độc lập, sản xuất và dịch vụ thực thể. 
Chúng tôi sản xuất và bán Fiber to the Home 
(FTTH), Fiber to the Building (FTTB), thiết bị 
mạng quang và thiết bị đầu cuối. TONMX sở 
hữu dây chuyền tiên tiến sản xuất và cũng tiến 
hành thử nghiệm mạng chuyên nghiệp bằng 
cách sử dụng thiết bị tối tân. Shenzhen Tonmx 
Information Technology Co., Ltd là tập hợp các 
nghiên cứu và phát triển, sản xuất, kinh doanh 
và dịch vụ trong một doanh nghiệp công nghệ 
cao, tôn trọng triết lý kinh doanh "chuyên 
nghiệp, trung thực", để trở thành một nhà cung 
cấp truyền thông quang học đẳng cấp thế giới. 
Shenzhen Tonmx Information Technology Co., 
Ltd nằm trong đô thị quốc tế Thâm Quyến, đơn 
vị nghiên cứu & phát triển hàng đầu, các thiết bị 
sản xuất và thiết bị kiểm tra, có độc lập quyền 
sở hữu trí và các thực thể sản xuất. Tập hợp các 
chuyên gia truyền thông và mạng truyền thông 
quang học hàng đầu trong nước và Đại học 
Nam Kinh, Đại học Công nghệ Nam Kinh, Đại 
học Trung Sơn, Viện Nghiên cứu Điện lực và 
các tổ chức nghiên cứu khoa học khác về hợp 
tác kỹ thuật, với một số bằng sáng chế mới.

Company Directory

4th Floor, Bldg. E, Eastern Area 9#, Shangxuei 
Technology park, Bantian Str., Longgang Dist.,
Shenzhen GD China.
+86 755 86294656
601251436@qq.com
www.tonmxhome.com
Ruby - GM
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SHENZHEN TOP SAFUL ELECTRONIC TECH CO., LTD.

Booth No.: B37

TopSaful Electronic Tech Co., Ltd. (topsaful.com) 
is a Chinese leading supplier of security 
products. It focused on researching, design, 
manufacture and exporting safe products such 
as video door phone, door bell, GSM alarm 
system, metal detector, security camera, and 
other equipments for your house, store, school, 
and other public places. TopSaful main 
activities include: GSM alarm, Metal detector, 
video door phone, door bell, security camera 
design, manufacture, marketing. TopSaful main 
products - Saful GSM alarm system, Saful 
wireless video door phone, Saful wired video 
door phone, Saful walk through metal detactor 
door, and ect Saful security products. Top Saful 
adhering to the "create value for partners," the 
core values of honesty, tolerance, innovation, 
service "as the spirit of enterprise, e-commerce 
and information services industry to create 
value through independent innovation and 
sincere cooperation

TopSaful Electronic Tech Co, Ltd (topsa-
ful.com) là một nhà cung cấp hàng đầu Trung 
Quốc về sản phẩm bảo mật. Nó tập trung vào 
nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và xuất khẩu các 
sản phẩm an toàn như điện thoại chuông hình, 
chuông cửa, hệ thống báo động GSM, máy dò 
kim loại, camera an ninh và các thiết bị khác 
cho ngôi nhà, cửa hàng, trường học và những 
nơi công cộng khác. TopSaful hoạt động chính 
bao gồm: GSM báo động, dò kim loại, điện 
thoại chuông hình, chuông cửa, thiết kế camera 
an ninh, sản xuất, tiếp thị. Các sản phẩm chính 
của TopSaful - Hệ thống báo động Saful GSM, 
điện thoại cửa video không dây Saful, điện thoại 
cửa video có dây Saful, Saful đi qua cửa dò kim 
loại và các sản phẩm bảo mật Saful. Top Saful 
tôn trọng "giá trị tạo ra cho các đối tác", giá trị 
cốt lõi của sự trung thực, khoan dung, đổi mới, 
dịch vụ "như tinh thần của doanh nghiệp, 
thương mại điện tử và ngành dịch vụ thông tin 
để tạo ra giá trị thông qua đổi mới độc lập và 
hợp tác chân thành.

The 3rd Floor, A1 Building, Taizhong Industrial Zone, 
Ailian Community, Longgang Area, Shenzhen, China
86-755-85299629
info@topsaful.com
www.topsaful.com
Mr.Xu - GM
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SHENZHEN TUNGSON AGES TECH CO., LTD

Booth No.: A03

Shenzhen Tungson Ages Tech Co.,Ltd, 
founded in December 2001, is a professional 
security products manufaturer. Tungson Ages 
is a national grade high-tech rnterprise including 
production, research and development, marketing 
and engineering. The main products include 
Megapixel IP cameras, CCTV cameras, NVRs, 
DVRs, and video capture cards. The two main 
product lines-IP camera and NVR-together with 
a whole set of network ancillary equipment take 
the leading position in the industry. The 
products are exported to Europe, American, 
Middle East, Africa and Southeast Asia, in more 
than 50 countries and regions, and are widely 
used in various fields like government 
agencies, financial institutions, transportation, 
energy, and business.

Công ty TNHH Shenzhen Tungson Ages Tech, 
được thành lập vào tháng 12 năm 2001, là một 
đơn vị sản xuất sản phẩm an toàn chuyên 
nghiệp. Tungson Ages là một doanh nghiệp 
công nghệ cao cấp quốc gia bao gồm cả sản 
xuất, nghiên cứu và phát triển, tiếp thị và kỹ 
thuật. Các sản phẩm chính bao gồm camera IP 
Megapixel, camera CCTV, NVR, DVR và thẻ 
máy quay. Hai dòng sản phẩm chính IP camera 
và NVR cùng với các thiết bị phụ trợ mạng 
chiếm vị trí dẫn đầu trong ngành. Các sản 
phẩm được xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, Trung 
Đông, châu Phi và Đông Nam Á, tại hơn 50 
quốc gia và khu vực, và được sử dụng rộng rãi 
trong các lĩnh vực khác nhau như cơ quan 
chính phủ, tổ chức tài chính, giao thông vận tải, 
năng lượng và kinh doanh.

Company Directory

2/F, Blog A, Xinhui Ind. Zone,Tangtou Ind. Park, 
Shiyan Town, Baoan Dist, Shenzhen, China
+86 755 86020100
sales@te-elc.com
www.te-elc.com
HEyichen - Sale Manager
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SHENZHEN WANGLINK COMMUNICATION EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: A15

Established in 2013 year, Shenzhen Wanglink 
Communication Equipment Technology Co., Ltd is 
a independent intellectual property rights R & D, 
production and service entity.We manufacture and 
sale Fiber to the Home (FTTH), Fiber to the 
Building (FTTB), Fiber access network equipment 
and terminal equipment. Wanglink owns a high 
tech advanced production line for manufacturing 
products and also conducts professional network 
testing using Advanced equipment. Shenzhen 
Wanglink Communication Equipment Technology 
Co., Ltd is a set of research and development, 
production, sales and service in a high-tech 
enterprises, adhering to the "professional, honest" 
business philosophy, to become a world-class 
optical communications provider. Shenzhen 
Wanglink Communication Equipment Technology 
Co., Ltd is located in the "design capital" reputation 
of the international metropolis - Shenzhen, with 
the domestic first-class R & D and production 
equipment and product testing equipment, with 
independent intellectual property rights R & D and 
production entities. Gathered a domestic 
first-class optical communications and network 
communications experts, and Nanjing Southeast 
University, Nanjing University of Technology, 
Zhongshan University, Electric Power Research 
Institute and other institutions of scientific 
research institutions for technical cooperation, 
with a number of invention patents, the use of new 
patents. 

Thành lập vào năm 2013 năm, Công ty TNHH 
Shenzhen Wanglink Communication Equipment 
Technology là một đơn vị độc quyền sở hữu trí 
tuệ R & D, sản xuất và dịch vụ thực thể. Chúng 
tôi sản xuất và kinh doanh sợi quang, sợi truy 
cập thiết bị mạng và thiết bị đầu cuối. Wanglink 
sở hữu một dây chuyền sản xuất tiên tiến công 
nghệ cao cho sản xuất sản phẩm và cũng tiến 
hành thử nghiệm mạng chuyên nghiệp bằng 
cách sử dụng thiết bị tiên tiến. Công ty TNHH 
Shenzhen Wanglink Communication Equipment 
Technology nghiên cứu và phát triển, sản xuất, 
kinh doanh và dịch vụ trong một doanh nghiệp 
công nghệ cao, tôn trọng triết lý kinh doanh 
"chuyên nghiệp, trung thực", trở thành nhà cung 
cấp truyền thông quang học đẳng cấp thế giới. 
Công ty TNHH Shenzhen Wanglink Communi-
cation Equipment Technology được đặt tại "vốn 
thiết kế" danh tiếng của đô thị quốc tế -Thâm 
Quyến, và thiết bị sản xuất và sản phẩm thiết bị 
kiểm tra, với độc quyền sở hữu trí tuệ R & D và 
các thực thể sản xuất. Tập hợp các chuyên gia 
truyền thông và mạng truyền thông quang học 
hàng đầu trong nước và Đại học Nam Kinh Nam 
Kinh, Đại học Công nghệ Nam Kinh, Đại học 
Trung Sơn, Viện Nghiên cứu Điện lực và các tổ 
chức nghiên cứu khoa học khác về hợp tác kỹ 
thuật, với một số bằng sáng chế mới.

Company Directory

4th Fl., Bldg. E, Eastern Area 9#, Shangxuei Technology 
Park, Bantian Str, Longgang Dist Shenzhen GD China.
+86 755 89314527
wanglink@szwanglink.com
www.szwanglink.com
Su - Sale Manager
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SHENZHEN WOLF GUARD SECURITY HI-TECH CO., LTD.

Booth No.: C30 

Wolf-Guard is the profesional alarm system 
manufacturer for 20 years, committed to security 
alarm/smart home/video monitoring/iOT sensor 
and carrying on security projects. We integrate 
designing/ research/manufacture all-in-one. 
Continually award "Golden Manufacturer", 
"Chinese Top 10 Famous Security Brand", 
"Outstanding Contributor in Security Industry" . 
We are also "General Director of China Security 
Association", "Vice President of Shenzhen 
Security Association", "China Security 
Standardization Committee Commissary". Our 
product and solution range cover Security 
Alarm,Smart Home,Video Surveillance, iOT 
Sensors & Detectors, and Security Projects, 
such as Community Network Security Service, 
Industrial Project, Smart Home Automation (with 
CCC/CE/FCC/RoHS/ISO9001 Certification) etc., 
which are used for families, stores, hotels, 
schools and factories etc. 

Wolf-Guard là nhà sản xuất hệ thống báo động 
chuyên nghiệp trong 20 năm, cam kết báo 
động an ninh / nhà thông minh / giám sát video 
/ cảm biến IoT và thực hiện các dự án an ninh. 
Chúng tôi tích hợp thiết kế / nghiên cứu / sản 
xuất tất cả-trong-một. Liên tục trao giải "Nhà 
sản xuất vàng", "10 Thương hiệu an ninh nổi 
tiếng hàng đầu Trung Quốc", "Người đóng góp 
nổi bật trong ngành công nghiệp bảo mật". 
Chúng tôi cũng là "Chủ tịch của Hiệp hội An 
ninh Trung Quốc", "Phó Chủ tịch Hiệp hội An 
ninh Thâm Quyến", "Ủy ban Tiêu chuẩn Ủy ban 
Tiêu chuẩn An ninh Trung Quốc". Phạm vi sản 
phẩm và giải pháp của chúng tôi bao gồm Báo 
động bảo mật, Nhà thông minh, Giám sát 
video, Thiết bị cảm biến IoT và các dự án bảo 
mật, như Dịch vụ an ninh mạng cộng đồng, Dự 
án công nghiệp, Tự động hóa nhà thông minh 
(với chứng nhận CCC / CE / FCC / RoHS / 
ISO9001) vv, được sử dụng cho gia đình, cửa 
hàng, khách sạn, trường học và nhà máy, v.v.

4, 5, 6F, Wolf-Guard Building, Chitongda Group 
Industrial Park, No. 108 Of Bao'shi West Road, 
Shi'yan Town, Bao'an Shenzhen China
+86 13502819401
silvia@wolf-guard.com
www.wolf-guard.com
Silvia - Manager assistant
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SHENZHEN XINLITONG ELECTRONICS CO., LTD

Booth No.: C31 

ShenZhen XinLiTong Electronics Co.,Ltd, with a 
strong team of experienced engineers, which is 
professional to develop and manufacture CCTV 
products including AHD DVR and Camera, IP 
Camera ＆ NVR,WIFI Camera, IPC and Camera 
module...which also provides customized 
security solutions according to customers 
various requirements. We have over 5000 
square meters factory and 203 staffs, we 
already set up dust-free workshop and got 
ISO9001:2008 certified, all products are 
certificated by CE and FCC. 

ShenZhen XinLiTong Electronics Co., Ltd, với 
đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp 
để phát triển và sản xuất các sản phẩm CCTV 
bao gồm DVR và Camera AHD, Camera IP, 
NVR, Camera WIFI, IPC và Camera module ... 
các giải pháp bảo mật theo yêu cầu khách hàng 
khác nhau. Chúng tôi có hơn 5000 mét vuông 
nhà máy và 203 nhân viên, chúng tôi đã xây 
dựng nhà máy không bụi và nhận ISO9001: 
2008 chứng nhận, tất cả các sản phẩm được 
cấp giấy chứng nhận bởi CE và FCC.

Company Directory

No.13 ShanTang Industrial Zone, TengChang 3rd 
Road, PaiBang Village, HengGang Town, LongGang 
District, ShenZhen, China
+86 755 8939770
globalsources4@sztensh.com
www.sztensh.com
Candy Chen - Sale Manager
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SHENZHEN YCX ELECTRONICS CO., LTD

Booth No.: B30

Shenzhen YCX Electronics Co., Ltd. is a professional 
CCTV equipment manufacturer, specialized in 
producing CCTV cameras, including AHD / CVI 
/TVI / IP Cameras, DVRS /NVRS etc. Shenzhen 
YCX Electronics Co., Ltd not only has its own R 
& D team, but also has strongly technical 
support from Taiwan and Japan. Combining the 
advanced technology and management, we 
can provide high quality products at competitive 
prices. All of our products are CE, FCC, ROHS, 
SGS, UL approved. In order to supply powerful 
quality guaranteed products, our company 
uses the high-tech facilities and test 
equipments for the production, such as 
darkroom (simulate outdoor environment matte 
reflection), vector oscilloscope, high-resolution 
monitors, high-temperature ovens, vibration 
test stand and so on. Shenzhen YCX Electronics 
Co., Ltd. not only has independent R & D and 
production department, but also provides 
OEM&ODM services for many famous brands. 
We have more than 200 employees, above 
2000 square meters plant. And 90% of our 
products have been exported to more than 80 
countries worldwide. The annual sales turnover 
has exceeded USD 15,000,000.

Công ty Shenzhen YCX Electronics Co., Ltd là 
một nhà sản xuất chuyên nghiệp thiết bị CCTV, 
chuyên sản xuất CCTV camera, bao gồm máy 
ảnh AHD / CVI / TVI /  IP, DVRS / NVRS... Công 
ty Shenzhen YCX Electronics Co., Ltd không chỉ 
có riêng đội ngũ nghiên cứu và phát triển, mà 
còn có sự hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ từ Đài Loan 
và Nhật Bản. Kết hợp công nghệ và quản lý tiên 
tiến, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm 
chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Tất cả các 
sản phẩm của chúng tôi đã được lCE, FCC, 
ROHS, SGS, UL phê duyệt. Để cung cấp các 
sản phẩm được đảm bảo chất lượng cao, công 
ty sử dụng các thiết bị công nghệ cao và thiết 
bị kiểm tra để sản xuất, như phòng tối (mô 
phỏng mờ phản xạ ngoài trời), dao động vector, 
màn hình độ phân giải cao, lò nhiệt độ cao, 
kiểm tra độ rung đứng và vân vân. Công ty 
Shenzhen YCX Electronics Co., Ltd không chỉ 
nghiên cứu & phát triển và bộ phận sản xuất 
độc lập, mà còn cung cấp dịch vụ OEM & ODM 
cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Chúng tôi có 
hơn 200 nhân viên, trên 2000 mét vuông nhà 
máy. Và 90% sản phẩm của chúng tôi đã được 
xuất khẩu sang hơn 80 quốc gia trên toàn thế 
giới. Doanh số bán hàng hàng năm đã vượt quá 
15.000.000 USD.

Company Directory

6th Floor, 3 BLDG, Jianghao IND Park, 
Jihua Road, Bantian, Shenzhen
+86 755 89392258
ycx17@ycxcctv.com
www.ycxcctv.com
Julie - Sale Manager
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SHENZHEN YIXIAN ELECTRONICS CO., LTD

Booth No.: G02

Work with an electric cable specialist Shenzhen 
Yixian Electronics Co., Ltd was established in 
April 2007. We are a professional manufacturer 
of high-quality AV cables, engineering assembly 
cables and high-frequency data cables. Broad 
list of models available Our products include 
audio cables, video cables, telephone cables, 
RF cables, LAN cables, control cables, home 
appliance engineering cables and professional 
engineering security cables. Our products are 
favored by the customers in Asia, 
Eastern/Western Europe, North America, 
Central/South America and other regions 
around the world.

Công ty TNHH Shenzhen Yixian Electronics, 
một đơn vị chuyền về cáp điện, được thành lập 
vào tháng 4 năm 2007. Chúng tôi là nhà sản 
xuất chuyên nghiệp các loại cáp AV chất lượng 
cao, cáp lắp ráp kỹ thuật và cáp dữ liệu tần số 
cao. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm cáp 
âm thanh, cáp video, cáp điện thoại, cáp RF, 
cáp mạng LAN, cáp điều khiển, cáp kỹ thuật 
thiết bị gia dụng và cáp an ninh kỹ thuật chuyên 
nghiệp. Sản phẩm của chúng tôi được ưa 
chuộng bởi các khách hàng ở châu Á, Đông / 
Tây Âu, Bắc Mỹ, Trung / Nam Mỹ và các khu 
vực khác trên thế giới.

Company Directory

3rd Flr., 8th Bldg., Beifang Yongfa 
Science & Technology Park, Yanchuan, 
Songgang, Bao'an, Shenzhen, China
+86 75581440877
sales@eshinecable.com.cn
http://www.sz-yixian.cn
Jason - Sale Manager
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SHENZHEN ZOOY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

Booth No.: B35

ZOOY is a Shenzhen based Chinese company 
who specialized in Guard Tour System 
manufacturing and development. Company 
built-in 2006, with many years development, 
now our products are sold to wolrdwide market 
including Malaysia, Philippines, Indonesia, 
India, UAE, Kuwait, Iraq, Korea, Hongkong, 
Taiwan, America, Brazil, Uruguay, Chile, 
Belarus, Turkey, France, UK, Kenya, Nigeria, 
Ghana, South Africa and etc.

ZOOY là một công ty Trung Quốc, chuyên sản 
xuất và phát triển hệ thống an ninh dành cho 
bảo vệ. Công ty được xây dựng vào năm 2006, 
với nhiều năm phát triển, hiện nay sản phẩm 
của chúng tôi được bán cho thị trường toàn cầu 
bao gồm Malaysia, Philippines, Indonesia, Ấn 
Độ, UAE, Kuwait, Iraq, Hàn Quốc, Hồng Kông, 
Đài Loan, Mỹ, Brazil, Uruguay, Chile, Belarus, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh, Kenya, Nigeria, Ghana, 
Nam Phi...

Company Directory

2F, Building No.2, Huihuayuan Industrial Park, 
Donghuan 2nd Road, Longhua New District, 
Shenzhen, China
+86 13510263150
zooy1@zyactech.com
www.zooypatrol.com
Lynn Wang - Sales Manager
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SIB TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: E38

SIB Technology Co., Ltd is a professional 
manufacturer of access control, having 10 
years experience in access control trade. All 
access control are designed, moulded, and 
produced by SIB team. We provide customers 
high quality product with 5 years warranty and 
lifetime maintenance. SIB mainly focus on 
stand alone access control and Rfid Reader. 
Our metal access control are very popular with 
patent certification, distributed to over 20 
countries and regions including Europe, Korea, 
Hong Kong, Southeast Asia, the Middle East, 
and the United States. We always take "provide 
the best products and service" as the enterprise 
objective. Don't seek high price, but high 
quality. This makes SIB has a long-term 
cooperation with many clients. Nowdays, SIB 
Technology Co., ltd is a dynamic and innovative 
enterprise, with a excellent R&D Engineer team. 
We are developing more competitive products 
to meet customers's demand. We believe we 
will be the business leader in access control 
field in the future 

Công ty TNHH SIB Technology là nhà sản xuất 
chuyên nghiệp về kiểm soát truy cập, có 10 
năm kinh nghiệm trong ngành kiểm soát truy 
cập. Tất cả các công nghệ điều khiển truy cập 
được thiết kế và sản xuất bởi nhóm SIB. Chúng 
tôi cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất 
lượng cao với 5 năm bảo hành và bảo trì suốt 
đời. SIB chủ yếu tập trung vào kiểm soát truy 
cập độc lập và Rfid Reader. Kiểm soát truy cập 
cho vật liệu kim loại của chúng tôi rất phổ biến 
với chứng nhận bằng sáng chế, phân phối cho 
hơn 20 quốc gia và khu vực bao gồm Châu Âu, 
Hàn Quốc, Hồng Kông, Đông Nam Á, Trung 
Đông và Hoa Kỳ. Chúng tôi luôn luôn "cung cấp 
các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất" là mục tiêu 
của doanh nghiệp. Đừng tìm kiếm giá cao, 
nhưng chất lượng cao. Điều này làm cho SIB có 
sự hợp tác lâu dài với nhiều khách hàng. Ngày 
nay, Công ty TNHH SIB Technology là một 
doanh nghiệp năng động và sáng tạo, với đội 
ngũ kỹ sư R & D xuất sắc. Chúng tôi đang phát 
triển các sản phẩm cạnh tranh hơn để đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi tin rằng 
chúng tôi sẽ là nhà tiên phong trong lĩnh vực 
kiểm soát truy cập trong tương lai.

Company Directory

8/F, Block B, Banwei Industrial Park, 
Yongxiang Rd, Bantian Str., 
Longgang Dist., Shenzhen, China
+86 755 26510155
sbwy@sbwy.net
www.sib.net.cn
Ms.Li - Sale Manager
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QUANZHOU KARASSN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

Booth No.: E38

Established in 2000, Quanzhou Karassn 
Intelligent Technology Co., Ltd. is located in 
Quanzhou, China. We're a professional 
developer & manufacturer of excellent quality 
security alarm products. Karassn is one 
members of China Security Industry Associa-
tion and Quanzhou Security Technology 
Association. With strong R&D team, Karassn 
has developed 14 major lines of security alarm 
products and more than 100 types of security 
alarm products, which are widely used in home 
security, commercial security, and industrial 
security. We're fully with ISO 9001:2015 
standards, and most products have been CCC 
and CE approved. We firmly believe that the key 
to the superior perfor-mance of our products is 
the strict monitoring of each step in the 
manufacturing process. 

Được thành lập vào năm 2000, Công ty TNHH 
Quanzhou Karassn Intelligent Technology nằm 
ở Tuyền Châu, Trung Quốc. Chúng tôi là một 
đơn vị phát triển chuyên nghiệp và nhà sản xuất 
các sản phẩm báo động an ninh chất lượng 
tuyệt vời. Karassn là một thành viên của Hiệp 
hội Công nghiệp An ninh Trung Quốc và Hiệp 
hội Công nghệ An ninh Tuyền Châu. Với đội ngũ 
R & D mạnh, Karassn đã phát triển 14 dòng sản 
phẩm báo động an ninh chính và hơn 100 loại 
sản phẩm cảnh báo bảo mật, được sử dụng 
rộng rãi trong an ninh gia đình, an ninh thương 
mại và an ninh công nghiệp. Chúng tôi đã đạt 
tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và hầu hết các sản 
phẩm đều được CCC và CE phê chuẩn. Chúng 
tôi tin tưởng chắc chắn rằng chìa khóa dẫn đến 
hiệu suất vượt trội của các sản phẩm của 
chúng tôi là giám sát chặt chẽ từng bước trong 
quá trình sản xuất.

Company Directory

D-05A, Qingmeng Economic and 
Technologic Zone, Quanzhou, Fujian, China
+86 595 22418895
export_1@karassn.com
www.karassn.com
Hunter Ke - Regional Manager
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SILVER SEA JSC 

Booth No.:  C10

Silver Sea JSC as established in 1999, is the 
official agent of the world's leading security 
brands and partners of the leading scientific 
research organizations in Vietnam. Over the 
past 17 years, the company has developed in 
the field of security and safety. Silver Sea has 
provided products and solutions for tens of 
thousands of customers in all fields from 
security to national security such as Ministry of 
Public Security, Ministry of Defense, Public 
Security, Building, Hotel, Banking , Airport, 
Harbor, Hospital, School, Supermarket, ...
With the criteria: "Modern technology, optimal 
solution, quality equipment, perfect service". 
Silver Sea is committed to providing customers 
with the best products and services that meet 
the needs of security and security for customers.
 

Công ty CP Biển Bạc được thành lập từ năm 
1999, là đại lý chính thức của các thương hiệu 
hàng đầu thế giới và là đối tác của các tổ chức 
nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam. 17 
năm qua, đồng hành phát triển chuyên sâu 
trong lĩnh vực an ninh, an toàn. Biển Bạc đã 
cung cấp sản phẩm và giải pháp cho hàng vạn 
khách hàng trong mọi lĩnh vực từ an ninh quốc 
phòng đến dân sự như: Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng, An ninh công cộng, Tòa nhà, Khách 
sạn, Ngân hàng, Sân bay, Bến cảng, Bệnh viện, 
Trường học, Siêu thị, …
Với tiêu chí: “Công nghệ hiện đại, Giải pháp tối 
ưu, Thiết bị chất lượng, Dịch vụ hoàn hảo”. Biển 
Bạc cam kết mang tới cho khách hàng những 
sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng mọi nhu 
cầu đảm bảo an ninh, an toán cho khách hàng.

Company Directory

Tầng 2, Tòa nhà An Phú, 
24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
+84 24 3791 3858
marketing@silversea.vn
www.silversea.vn
Mai Xuân Cường - Giám đốc Marketing
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SILVER SEA TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Booth No.:  E34

Silver Sea Technology and Construction Joint 
Stock Company is a leading Vietnamese 
company operating in the field of camera 
installation, intrusion alarm, supermarket 
security, access control systems and smart 
parking system.
+ Surveillance System (CCTV System)
+ Fire Alarm - Intrusion Alarm System
+ Access Control - Time Attendance System
+ Videophone and Audiophone system
+ EAS System
+ Smart Parking System – SPM
Distributor: Camera SAMBO - POWERTECH 
(KOREA). Transceiver Wireless: SB-HITECH

Công ty Cổ Phần Công nghệ và Xây lắp Biển 
Bạc là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam hoạt 
động trong lĩnh vực lắp đặt camera, báo động 
chống đột nhập, an ninh siêu thị, hệ thống kiểm 
soát vào ra và bãi đỗ xe thông minh
Các lĩnh vực hoạt động:
+ Hệ thống Camera quan sát.
+ Hệ thống báo động - báo cháy.
+ Hệ thống kiểm soát vào ra, chấm công.
+ Hệ thống chuông cửa có hình, tiếng.
+ Hệ thống an ninh siêu thị - thư viện
+ Hệ thống bãi đỗ xe thông minh SPM
Nhà phân phối: Camera SAMBO – 
POWERTECH (HÀN QUỐC). Thiết bị thu phát 
không dây: SB-HITECH 

Company Directory

No. 17, Lane 125 Trung Kinh, 
Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi
+84 24 3791 7414
info@bienbachn.com
www.bienbachn.com
Hotline: 094 1900 288
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SPRINT

Booth No.: A19

Since 1984 SPRINT has provided security 
solutions for the toughest system applications 
with the industry's most reliable door security 
hardware. SPRINT locks are covered under two 
US patents and separate UL categories. From 
performance to options, to delivery to technical 
support, SPRINT is specified by head of 
industry such as Chubb, G4S and ADT

Từ năm 1984, SPRINT đã cung cấp các giải 
pháp bảo mật cho các ứng dụng hệ thống khó 
nhất với phần cứng bảo mật cho cửa đáng tin 
cậy nhất trong ngành. Khóa SPRINT phát triển 
từ hai bằng sáng chế của Hoa Kỳ và các loại UL 
riêng biệt. Từ hiệu suất đến các tùy chọn, để 
phân phối tới hỗ trợ kỹ thuật, SPRINT được chỉ 
định bởi người đứng đầu ngành như Chubb, 
G4S và ADT.

Company Directory

5/F, 677 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
+852 28800207
afscohk@sprintlocks.com
www.sprintlocks.com
Calvin Kwok - Regional Brand Manager
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SUNTOR ELECTRONICS CO., LIMITED.

Booth No.: B38

SUNTOR, established in 2006, is a leading 
high-tech global enterprise in developing and 
manufacturing profession UAV radio link and 
Wireless CCTV Transmission Device. We 
specialized in Video and data link for SUAS 
(Small Unmanned Aircraft System), COFDM 
Microwave mobile video transmission system 
and CCTV long range Wireless Bridge and 
project solution for different field such as forest 
fire protection system, oil field wireless 
monitoring solution. SUNTOR headquartered in 
Shenzhen China, has more than 6 branch 
offices all over China with totally more than 200 
employees working with innovative technologies 
and passionate for RF wireless communication 
technology.

SUNTOR, được thành lập vào năm 2006, là một 
doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu thế giới 
trong việc phát triển và sản xuất liên kết radio 
UAV chuyên nghiệp và Thiết bị truyền dẫn 
không dây CCTV. Chúng tôi chuyên về liên kết 
Video và dữ liệu cho SUAS (Hệ thống máy bay 
không người lái nhỏ), hệ thống truyền tải video 
di động vi sóng COFDM và giải pháp dự án cầu 
không dây và giải pháp CCTV cho các lĩnh vực 
khác nhau như hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, giải pháp giám sát không dây. SUNTOR 
có trụ sở tại Shenzhen Trung Quốc, có hơn 6 
văn phòng chi nhánh trên khắp Trung Quốc với 
hơn 200 nhân viên làm việc với các công nghệ 
tiên tiến và đam mê công nghệ truyền thông 
không dây RF.

Company Directory

3F/A17 Building, Silicon Valley Power, 
Longhua District, Shenzhen China
+86 13590215519
suntor-08@0086cctv.com
www.0086cctv.com
Amanda - Marketing Manager
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SYNOLOGY INC.

Booth No.: F03

Founded in 2000, Synology creates network - 
attached storage (NAS), IP surveillance 
solutions, and network equipment that 
transform the way users manage data, conduct 
surveillance, and manage network in the cloud 
era. By taking full advantage of the latest 
technologies, Synology is committed to delivering 
products with forward-thinking features and 
best-in-class customer service. 

Được thành lập vào năm 2000, công ty Synolo-
gy tạo ra các sản phẩm mạng lưu trữ (NAS), 
giải pháp giám sát IP và thiết bị mạng chuyển 
đổi cách người dùng quản lý dữ liệu, tiến hành 
giám sát và quản lý mạng trong thời đại điện 
toán đám mây. Bằng cách tận dụng tối đa các 
công nghệ mới nhất, Synology cam kết cung 
cấp các sản phẩm của tương lai và dịch vụ 
khách hàng tốt nhất.

Company Directory

3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., 
Taipei 103, Taiwan, R.O.C.
+886 2 25521814
beatachu@synology.com
www.synology.com
Beata Chu
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TAGATEC

Booth No.: C03

Tagatec, as a pioneer of HD-SDI Real-Time 
Standalone DVR, has been specializing in 
developing and manufacturing of cutting-edge 
HD-SDI DVR since the foundation on November 
2011. We are a technology-driven company that 
organized best man powers with over 15 years of 
experiences in this surveillance field. On the basis 
of that, we’ve released the world’s first “HD-SDI 
1080p 4/8/16CH Real-Time Standalone DVR” in 
2012, and “3G-SDI (p60) 1080p 4/8/16CH 
Real-Time Standalone DVR” and “True All-In-One 
Hybrid Standalone DVR” in 2013. With key 
technologies like one cable solution (PoC/CoC) 
for HD-SDI, UTC for 960H, we have full line-up of 
960H, HDSDI/3G-SDI and All-In-One Hybrid 
standalone DVR from 4 CH to 16 CH, from 
cost-effective to High-end products. As a HD 
surveillance leader, Tagatec will continue to 
develop and launch innovative, advanced & 
reliable products and provide customer the best 
quality product with cost competitiveness. 

Tagatec, là nhà tiên phong của DVR độc lập 
thời gian thực HD-SDI, chuyên phát triển và sản 
xuất DVR HD-SDI tiên tiến kể từ khi thành lập 
vào tháng 11 năm 2011. Chúng tôi là một công 
ty công nghệ có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực giám sát này. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã 
phát hành phiên bản đầu tiên “HD-SDI 1080p 
4/8 / 16CH DVR độc lập thời gian thực” đầu tiên 
trên thế giới vào năm 2012 và “3G-SDI (p60) 
1080p Standalone thời gian thực 4/8 / 16CH 
DVR "và" DVR độc lập thực "trong năm 2013. 
Với các công nghệ chủ chốt như một giải pháp 
cáp (PoC / CoC) cho HD-SDI, UTC cho 960H, 
chúng tôi có đầy đủ 960H, HDSDI / 3G -GII và 
All-In-One Hybrid độc lập DVR từ 4 CH đến 16 
CH, từ chi phí-hiệu quả cho các sản phẩm cao 
cấp. Là một trong những công ty hàng đầu về 
giám sát HD, Tagatec sẽ tiếp tục phát triển và 
khởi động các sản phẩm sáng tạo, tiên tiến và 
đáng tin cậy và cung cấp cho khách hàng các 
sản phẩm chất lượng tốt nhất với khả năng 
cạnh tranh chi phí. 

Company Directory

#622, Unitech Vill, Ilsan-ro, Baekseok-dong, 
Goyang-si, 10442, Korea
+82 31 9067893
will@tagatec.co.kr
www.tagatec.co.kr
William K. Suh - CEO
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THIEN AN MINH CO., LTD

Booth No.: G07

Thien An Minh Co., Ltd
Distribution IT telecommunication and Grand-
stream product
- Provide product and solution IP Phone, IP 
Pbx, ATA and Gateway Voip
- Wifi for building, hotel, resort…
- Video conference to 1000 party
- Call center headset
- Telephone recording device

Công ty Thiên An Minh phân phối thiết bị thiết 
bị Viễn Thông và sản phẩm Grandstream:
- Cung cấp tổng đài IP, điện thoại IP..
- Cung cấp wifi và giải pháp wifi cho hotel, 
resort, building
- Cung cấp thiết bị hội nghị truyền hình lên tới 
1000 điểm
- Tai nghe call center
- Thiết bị ghi âm điện thoại

Company Directory

56 Tuong Mai, Hai Ba TrungTrung, Ha Noi
28/34 Pham Huy Thong, Dist.7, Go Vap, HCMC
+84 24 73005055 / 28 73005055
Thienan@tongdai.vn
http://www.tongdai.com.vn
Mr Manh - +84 912237389
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TIN BAO LAN CO., LTD

Booth No.: D24

Tin Bao Lan Co., Ltd., was established on 
23/02/2007, with more than 11 years of 
experience in the field of distribution, system 
integration, consulting management/monitoring, 
Network/Server/Camera solutions:
VMS solution - Network Optix; License Plate 
Recognition - Vaxtor, Smart Parking solution – 
AMTK & Afidus Camera, Facial Recognition - 
VisionLabs.

Công ty TNHH Tín Bảo Lan, được thành lập vào 
ngày, 23/02/2007, với hơn 11 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực phân phối, tích hợp hệ 
thống, tư vấn các giải pháp quản lý, giám sát, 
Network, Server, Camera như:
Giải pháp VMS – Network Optix; Giải pháp nhận 
diện biển số xe - Vaxtor, Quản lý bãi giữ xe – 
AMTK & Camera Afidus, Giải pháp nhận diện 
khuôn mặt - VisionLabs

Company Directory

160/47 Bui Dinh Tuy, Ward 12,
Binh Thanh Dist., HCMC
+842873001399
vicedirector@tblpro.com
www.tblpro.com
Nguyen Quang Luan - 0938.298.717
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TOAN PHAT TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JSC

Booth No.: D25

Toan Phat Technology Development and 
Investment Joint Stock Company is an importer 
and distributor of security equipment and 
surveillance products. The products include: 
CCTV (Exclusive brand HDPRO KOREA), 
doorbell screen, alarm system, access control 
system, intelligent lock. Toan Phat Vietnam 
always prides itself on providing high quality 
solutions for all projects from the general to the 
large projects.

Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ 
Toàn Phát là nhà nhập khẩu, phân phối các sản 
phẩm thiết bị an ninh, giám sát. Các sản phẩm 
bao gồm: camera quan sát (Độc quyền thương 
hiệu HDPRO KOREA), chuông cửa màn hình, 
hệ thống báo động, hệ thống kiểm soát ra vào, 
khóa thông minh. Toàn Phát Việt Nam luôn tự 
hào cung cấp các giải pháp tối ưu, chất lượng 
cao cho mọi công trình từ phổ thông đến các 
dự án lớn

Company Directory

96A, Dinh Cong, Hoang  Mai, Ha Noi
+842438 318 999
hdpro.toanphat@gmail.com
www.hdprocctv.vn
Nguyen Nang Long
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TRI LONG SERVICE TRADING PRODUCTION CO., LTD. - KOREAHD.VN

Booth No.: A12

Tri Long Service Trading Production Co.,LTD 
was established on February 29, 2012. The 
principal activities of the Company are to 
operate in the field of manufacture and distribution 
related to CCTV products with KOREAHD brand 
along with other security equipment. Currently, 
Tri Long is a young enterprise in the Vietnam’ 
technology, which has significantly confirmed 
its strong position on the market. Only within 5 
years of establishment and development, 
KOREAHD brand has quickly become TOP 3 
position in CCTV market in Vietnam. In order to 
bring the high satisfaction for the customers 
and users, Tri Long has strongly invested in 
research and technological development, 
besides the rigorous process and modern 
production line. Tri Long is the first enterprise in 
the CCTV industry in Vietnam successfully 
implemented quality management standards 
ISO 9001: 2015. Furthermore, CCTV products 
of Tri Long Company have been recognized by 
the Inspection Center - Ministry of Science and 
Technology as product accordance with the 
quality standards of Vietnam. Also, these 
products are certified by the Institute of 
Standards and Quality of Vietnam as product 
accordance with IEC 60065: 2005 via 5S 
method. Moreover, many great awards and 
honors were voted by the business community 
and consumers. In addition, products with 
KOREAHD brand have achieved CO and CQ 
certification in Korea

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Trí 
Long được thành lập ngày 29/2/2012. Hoạt 
động chính của Công ty là hoạt động trong lĩnh 
vực sản xuất và phân phối liên quan đến sản 
phẩm CCTV với thương hiệu KOREAHD cùng 
với các thiết bị an ninh khác. Hiện tại, Trí Long 
là một doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam, đã khẳng 
định được vị trí vững chắc trên thị trường. Chỉ 
trong vòng 5 năm thành lập và phát triển, 
thương hiệu KOREAHD đã nhanh chóng trở 
thành vị trí số 3 trong thị trường CCTV tại Việt 
Nam. Nhằm mang lại sự hài lòng cao cho 
khách hàng và người sử dụng, Trí Long đã đầu 
tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển công 
nghệ, ngoài quy trình nghiêm ngặt và dây 
chuyền sản xuất hiện đại. Trí Long là doanh 
nghiệp đầu tiên trong ngành CCTV tại Việt Nam 
triển khai thành công tiêu chuẩn quản lý chất 
lượng ISO 9001: 2015. Hơn nữa, sản phẩm 
CCTV của Công ty Trí Long đã được Trung tâm 
kiểm định - Bộ Khoa học và Công nghệ công 
nhận là sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn chất 
lượng của Việt Nam. Ngoài ra, các sản phẩm 
này được chứng nhận bởi Viện Tiêu chuẩn và 
Chất lượng Việt Nam là sản phẩm phù hợp với 
tiêu chuẩn IEC 60065: 2005 thông qua phương 
pháp 5S. Hơn nữa, nhiều giải thưởng và danh 
hiệu lớn đã được bình chọn bởi cộng đồng 
doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ngoài ra, các 
sản phẩm có thương hiệu KOREAHD đã đạt 
được chứng nhận CO và CQ tại Hàn Quốc.

Company Directory

1C - 3C Phu Tho Hoa Residential, 
Lac Long Quan Str., Ward 5, Dist.,11, HCMC
+84 909193557
ceo@trilong.com.vn
www.koreahd.vn
Nguyen Phuong Ngoc - CEO
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U&M.E JOINT STOCK COMPANY

Booth No.: F08

We are distributor for:
Matrix is a leader in security and telecom 
solutions for modern businesses and enterprises.
Nexans is the world's leading corporations in 
cables and cabling systems
Alcatel-Lucent is the world's leading corporations 
in telecommunications and network equipment.
Brocade / Ruckus: network equipment (switch, wifi).
NEC: NEC is the expert and the leading supplier 
in the field of Corporate Telephony, Unified 
Communications, Contact Center.
Gamatronic: specializing in providing solutions 
for AC Uninterruptible power supply (UPS) and 
the DC power supply (used in telecommunications).

Nhà phân phối thiết bị thuộc các hãng nổi tiếng 
hệ Networking, PABX, CCTV, Security như: 
Matrix: giải pháp bảo mật CCTV, Access 
control và telecom.
Nexans: giải pháp hệ thống cáp mạng.
Alcatel-Lucent: giải pháp Switch, Wifi, PABX.
Brocade / Ruckus: giải pháp Switch, Wifi.
NEC: giải pháp PABX và Server.
Gamatronic: UPS

Company Directory

3rd Floor, 772 EFG Su Van Hanh, 
Ward 12, Dist 10., HCMC 
+84 28 38622390
info@umevn.com
www.umevn.com
Mr. Nhân – 0907 11 84 23
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UNITED POWER CO., LTD

Booth No.: D28 

United Power International is your best partner 
for you to invest or to develop your business in 
Vietnam through: Solutions of HR Management, 
SMART-Cloud-eHR System, Training programs 
and Senior Leadership Team Development. 

Công ty United Power International là đối tác tốt 
nhất để bạn đầu tư hoặc phát triển kinh doanh 
tại Việt Nam thông qua: Giải pháp quản lý nhân 
sự, Hệ thống SMART-Cloud-eHR, Chương trình 
đào tạo và Phát triển đội ngũ lãnh đạo cao cấp.

Company Directory

50 D3, Mega Ruby Khang Dien Residence, 
Vo Chi Cong Str., Phu Huu Ward, Dist. 9, HCMC
+84 918869098
service@youvnbiz.com
www.yourvnbiz.com
Bui Thi Hue - Director
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VG (SHENZHEN) HIGH TECH LTD

Booth No.: B34

VG (Shenzhen) High Tech Ltd (Hereafter called 
VGSION) is a surveillance equipment manufac-
turer, exporter and importer who have over 8 
years experience in surveillance solution with 
export and import license. Right now we have 
two brands “VGSION” and “Beable”. VGSION 
featured products include: 1. Intelligent home 
surveillance camera 2. Professional Network 
Camera 3. Professional High Definition Analog 
camera 4. Professional Video recorder 5. 
Intelligent video analysis software 6. consumer 
portable DVR VGSION's Ability. [...]

Công ty VG (Shenzhen) High Tech Ltd (sau đây 
gọi là “VGSION ”) là nhà sản xuất thiết bị giám 
sát, xuất khẩu và nhập khẩu có hơn 8 năm kinh 
nghiệm trong giải pháp giám sát với giấy phép 
xuất khẩu và nhập khẩu. Ngay bây giờ chúng tôi 
có hai nhãn hiệu "VGSION" và "Beable". Các 
sản phẩm nổi bật của VGSION bao gồm: 1. 
Camera giám sát căn hộ thông minh 2. Camera 
mạng chuyên nghiệp 3. Camera analog độ nét 
cao chuyên nghiệp 4. Máy quay video chuyên 
nghiệp 5. Phần mềm phân tích video thông 
minh 6. Khả năng của DVR di động VGSION 
[...]

Company Directory

RM1218, 12th Floor, Duocai Technology Building, 
Guanlan High Tech Park, Huanguan South Road, 
Longhua Dist., Shenzhen, China
+86 755 29847856
judy@cctv-camera-supplier.com
www.cctv-camera-supplier.com
Qinbo Jiang - Sales Manager
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VIETNAM SMART CARD TECHNOLOGY JSC

Booth No.: F05

Over 10 years of non-stop development, 
TECHCARD has obtained a stable standing in 
the field of smart card technology, reliable to 
domestic and foreign counterpartners with 
good repulation and high quality throung series 
of completed projects in many fields of technol-
ogy specializing in: - HID contactless smart 
card; HID access control smart card reader; 
fingerprint access reader; Time & Attendance; - 
Secured identity system of HID/FARGO and 
NISCA: ID card printer. - Access control 
system; Smart ticket control system; Car park 
control system; Medical records control 
system; Smart driving license control and 
public transportation applications; Cashless 
vending; Electronic National ID Smart Card; 
School library and canteen service applications

- Chuyên phân phối thẻ nhựa và các thiết bị in thẻ, 
đọc thẻ, mã hóa thẻ, ...
- In thẻ nhựa, thẻ thông minh và các giải pháp ứng 
dụng về thẻ;
- Lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào cửa cho tòa 
nhà, bãi đậu xe; quản lý chấm công; hệ thống lưu 
trữ và kiểm soát hồ sơ bênh án; Kiểm soát bằng 
lái xe thông minh và các ứng dụng giao thông 
công cộng khác; Thanh toán bằng thẻ thông 
minh; Chứng minh thư nhân dân điện tử bằng thẻ 
thông minh; Các ứng dụng tại thư viện, Canteen 
phục vụ trường học

Company Directory

1/198 Le Trong Tan, Khuong Mai Ward, 
Thanh Xuan Dist., Ha Noi, Viet Nam
84 24 35652670
info@techcard.com.vn
www.techcard.com.vn
Do Dat Khoat - Giam Doc
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WESTERN DIGITAL

Seminar Sponsor

Western Digital is a company with strong 
values and a passion to innovate and lead the 
charge in the transformation of data. Creating 
the right environment where our employees can 
thrive is key to how we do business. Quality 
products, exceptional customer service and 
industry-leading solutions all come from a 
culture that’s inclusive, forward-thinking and 
bold enough to imagine the possibilities of data. 
We thrive on the power and potential of diversity. 
As a global company, we believe that the most 
effective way to embrace the diversity of our 
customers and communities is to mirror it from 
within. We believe that the fusion of various 
perspectives results in the best outcomes for 
our employees, our company, our customers, 
and the world around us. We are committed to 
an inclusive environment where every individual 
can thrive through a sense of belonging, 
respect and contribution

Western Digital là một công ty có giá trị mạnh 
mẽ và đam mê đổi mới và dẫn đầu trong việc 
chuyển đổi dữ liệu. Tạo môi trường phù hợp, nơi 
nhân viên của chúng tôi có thể phát triển là chìa 
khóa cho cách chúng tôi làm kinh doanh. Các 
sản phẩm chất lượng, dịch vụ khách hàng đặc 
biệt và các giải pháp công nghiệp hàng đầu đều 
đến từ một nền văn hóa bao gồm, suy nghĩ về 
phía trước và đủ táo bạo để tưởng tượng khả 
năng của dữ liệu. Chúng tôi phát triển mạnh về 
sức mạnh và tiềm năng của sự đa dạng. Là một 
công ty toàn cầu, chúng tôi tin rằng cách hiệu 
quả nhất để nắm lấy sự đa dạng của khách 
hàng và cộng đồng của chúng tôi là phản chiếu 
nó từ bên trong. Chúng tôi tin rằng sự hợp nhất 
các quan điểm khác nhau sẽ mang lại kết quả 
tốt nhất cho nhân viên, công ty, khách hàng và 
thế giới xung quanh chúng ta. Chúng tôi cam 
kết với một môi trường bao gồm nơi mọi cá 
nhân có thể phát triển mạnh thông qua ý thức 
thuộc về, tôn trọng và đóng góp.

Company Directory

Me Linh Point Tower, 
2 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC
+886-2-27956677
jessica.liu@wdc.com
www.wdc.com
Jessica Liu 
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YHD TECHNOLOGY LIMITED

Booth No.: C34 

Hong Kong YHD Technology Limited is a Hong Kong 
Company that established in year 2000 by three 
experienced founders with expertise in Marketing, 
R&D and manufacturing of Fire and video & digital 
imaging surveillance technology. We are well known in 
R&D and manufacturing of CCTV cameras. We have 
two products line; the CCTV Facilities cameras and the 
Bus Surveillance Systems. In the market, we are well 
known of Quality Assurance and our experience in 
export business to USA and Europe. In the past 12 
years, we are trading in the name of Vigital Technology 
Limited with our factory in Zhuhai of China. In year 
2012 September, for a strategic movement to expand 
our Machining Department, we moved to Zhongshan 
Adopting the same strategies, we insist on Self Develop-
ment of Camera, and Self Design Mold and Tools for 
the purpose to differentiate our camera from other 
China local suppliers so that our valuable business 
partner can be competed with advantages in the 
market. Strict quality control and reasonable pricing 
are our policies. Our cameras are targeted at the 
medium-high range level with self developed camera 
and designated housing. In year 2005, we have 
already implemented RoHS, running in ISO 9001 
systems, and health and safety requirement for our 
International business Partners. 

Công ty TNHH Hong Kong YHD Technology là một 
công ty Hồng Kông được thành lập vào năm 2000 bởi 
ba người sáng lập giàu kinh nghiệm với chuyên môn 
trong tiếp thị, R & D và sản xuất sản xuất công nghệ 
giám sát ảnh kỹ thuật số và video phòng cháy. Chúng 
tôi nổi tiếng trong R & D và sản xuất của CCTV 
camera. Chúng tôi có hai dòng sản phẩm; camera 
CCTV và các hệ thống giám sát xe buýt. Trên thị 
trường, chúng tôi được biết đến về chất lượng đảm bảo 
và kinh nghiệm trong kinh doanh xuất khẩu sang Mỹ và 
châu Âu. Trong 12 năm qua, chúng tôi đang kinh 
doanh trong với thương hiệu Công ty TNHH Vigital 
Technology với nhà máy của chúng tôi tại Chu Hải của 
Trung Quốc. Trong tháng 9 năm 2012, chiến lược mở 
rộng Bộ phận gia công, chúng tôi đã chuyển đến 
Trung Sơn Thông qua các chiến lược tương tự, chúng 
tôi nhấn mạnh vào khả năng Tự phát triển Camera, 
Thiết kế và Công cụ Tự thiết kế nhằm mục đích phân 
biệt máy ảnh của chúng tôi với các nhà cung cấp khác 
của Trung Quốc để đối tác kinh doanh thấy được giá trị 
của chúng tôi có thể cạnh tranh với những lợi thế trên 
thị trường. Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và giá cả 
hợp lý là chính sách của chúng tôi. Camera của chúng 
tôi được nhắm mục tiêu ở mức tầm trung bình khá. 
Trong năm 2005, chúng tôi đã thực hiện RoHS, chạy 
trong các hệ thống ISO 9001, và yêu cầu về sức khỏe 
và an toàn cho các Đối tác kinh doanh quốc tế.

Company Directory

No.5 Jinye Street, Ping Nan Industrial Park, 
Sanxiang Zhongshan China
86-760-87801618
sunny_jien@yhdtechnology.com
www.yhdtechnology.com
Sunny Jien - Senior Vice President
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ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD.

Booth No.: C20

Uniview is the pioneer and leader of IP video 
surveillance.Firstly introduced IP video surveillance 
to China, Uniview now is the third largest player 
in video surveillance in China. In 2017, Uniview 
has the 6th largest global market share. 
Uniview has complete IP video surveillance 
product lines including IP cameras, NVR, 
Encoder, Decoder, Storage and Client software 
and app, covering a diverse vertical markets 
including retail, building, industry, education, 
commercial, city surveillance etc. Our aim is to 
become a global leader in video surveillance 
industry which endeavors to build a safer world 
by providing professional, reliable and 
cutting-edge products and services.

Công ty Uniview là nhà tiên phong và dẫn đầu 
trong ngành thiết bị giám sát video kết nối IP. 
Hệ thống giám sát hình ảnh IP được giới thiệu 
đầu tiên tại Trung Quốc, hiện tại UNIVIEW là 
đơn vị đứng thứ ba về giám sát hình ảnh trong 
nước. Trong năm 2017, Uniview có thị phần 
toàn cầu lớn thứ 6. Uniview có các dòng sản 
phẩm giám sát IP hoàn chỉnh bao gồm camera 
IP, NVR, Encoder, Decoder, Storage và phần 
mềm và ứng dụng, một thị trường đa dạng bao 
gồm bán lẻ, xây dựng, công nghiệp, giáo dục, 
thương mại, giám sát thành phố. Đơn vị dẫn 
đầu toàn cầu trong ngành giám sát video, nỗ 
lực xây dựng một thế giới an toàn hơn bằng 
cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ 
chuyên nghiệp, đáng tin cậy và tiên tiến nhất.

Company Directory

R1-07-05 The Everrich, 968 Ba Thang Hai, 
Ward 15, Dist., 11, HCMC, Vietnam
+84 28 62642473/4
shengmingfeng@uniview.com
www.uniview.com
Diep Chan Giang - CEO
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ZKTECO CO., LTD.

Booth No.: F33 

The founders of ZKTECO CO.,LTD (ZKTeco) 
since 1998 has been striving for the independent 
research and development of biometric 
verification algorithms and the productization of 
biometric verification SDK, which was initially 
widely applied in PC security and identity 
authentication fields. With the continuous 
enhancement of the development and a plenty 
of market applications, the team has gradually 
constructed identity authentication ecosystem 
and smart security ecosystem, which is based 
on biometric verification techniques. With 
years’experience of the foundation of the 
industrialization of biometric verifications, 
ZKTeco was officially established in 2007 and 
now has been a globally-leading enterprise in 
biometric verification profession, and has 
owned various patents and independent 
intellectual property rights, and has been 
selected as National High-tech Enterprise for 
consecutive 6 years. 

Công ty ZKTECO (ZKTeco) thành lập từ năm 
1998, đã và đang nỗ lực nghiên cứu và phát 
triển các thuật toán xác minh sinh trắc học và 
sản xuất sản phẩm xác minh sinh trắc học 
SDK, ban đầu được áp dụng rộng rãi trong lĩnh 
vực bảo mật an ninh và nhận dạng máy tính. 
Với việc liên tục phát triển và nhiều ứng dụng 
vào thị trường, nhóm nghiên cứu đã từng bước 
xây dựng hệ sinh thái xác thực danh tính và hệ 
sinh thái bảo mật thông minh, dựa trên các kỹ 
thuật xác minh sinh trắc học. Với nhiều năm 
kinh nghiệm trong việc công nghiệp hoá xác 
minh sinh trắc học, ZKTeco chính thức được 
thành lập vào năm 2007 và hiện là doanh 
nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiểm tra 
sinh trắc học và sở hữu nhiều bằng sáng chế và 
quyền sở hữu trí tuệ riêng, đã là doanh nghiệp 
công nghệ cao cấp quốc gia trong 6 năm liên 
tiếp.

Company Directory

No. 26, Pingshan 188 Industry Zone, 
Tangxia Town, Dongguan, China
+84 868050175
dylan.du@zkteco.com
www.zkteco.com / www.zkteco.vn
Du Xiao Jun - Director of ZKTECO Vietnam
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ASME

Booth No.: E03 

The Association of Small & Medium Enterprises 
(ASME) is a not-for-profit organisation 
established in 1986 for entrepreneurs, by 
entrepreneurs. With wide-ranging services and 
programmes, ASME strives to equip member 
SMEs with the business knowledge and market 
opportunities to help them grow their business-
es. ASME, as the champion of a pro-enterprise 
Singapore, bridges the public and the private 
sectors to promote a more conducive business 
environment which facilitates the start-up, 
growth and development of a larger pool of 
SMEs. The two ASME flagship awards - The 
Entrepreneur of the Year Award and Singapore 
Prestige Brand Awards are in recognition of 
SMEs’ successes. ASME will continue to roll 
out new SME-relevant programmes to enhance 
its position as the business association For 
Entrepreneurs, By Entrepreneurs. ASME 
welcomes all from the SME community into our 
membership.

Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Singapore (ASME) là một tổ chức phi lợi nhuận 
được thành lập năm 1986 cho các doanh nhân, 
bởi các doanh nhân. Với các dịch vụ và chương 
trình đa dạng, ASME nỗ lực để trang bị cho các 
thành viên SME với kiến thức kinh doanh và cơ 
hội thị trường để giúp họ phát triển doanh 
nghiệp của mình. ASME, với tư cách là nhà vô 
địch của một doanh nghiệp Singapore chuyên 
nghiệp, cầu nối công chúng và các khu vực tư 
nhân để thúc đẩy một môi trường kinh doanh 
thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho sự khởi đầu, 
tăng trưởng và phát triển của một nhóm lớn các 
SME. Hai giải thưởng hàng đầu ASME - Giải 
thưởng Doanh nhân của năm và Giải thưởng 
Thương hiệu Uy tín Singapore được công nhận 
thành công của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
ASME sẽ tiếp tục triển khai các chương trình 
liên quan đến SME mới để nâng cao vị thế của 
mình như là hiệp hội doanh nghiệp dành cho 
doanh nhân, bởi các doanh nhân. ASME chào 
đón tất cả mọi người từ cộng đồng doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trở thành thành viên của 
chúng tôi.

Company Directory

Blk 167 Jalan Bukit Merah, 
#03-13 Tower 4 Singapore 150167
+65 65130388
ir@asme.org.sg
www.asme.org.sg
Huizhen Shen - ASME
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COSELEC PTE LTD

Booth No.: E07 

Coselec Pte Ltd was incorporated on 12 April 
1988. Today, Coselec is widely recognized as 
an established and highly successful RFID 
company for its technologically advanced RFID 
systems and solutions. Coselec is a subsidiary 
of deister electronic GmbH and is fully owned 
by the deister holding group in Germany. 
Working closely with many of our strategic 
business partners and customers, our systems 
and solutions are deployed in major vertical 
market segments such as banking and finance, 
educational institutions, government agencies, 
ministries, hotels, healthcare, real estate, 
petrochemical, casino, aviation, etc. 

Công ty TNHH Coselec được thành lập vào 
ngày 12 tháng 4 năm 1988. Ngày nay, Coselec 
được công nhận rộng rãi là một công ty RFID 
thành công, và rất thành công về các giải pháp 
và hệ thống RFID tiên tiến. Coselec là một công 
ty con của hãng deister electronic GmbH và 
hoàn toàn thuộc sở hữu của nhóm tổ chức 
deister tại Đức. Hợp tác chặt chẽ với nhiều đối 
tác và khách hàng chiến lược của chúng tôi, 
các hệ thống và giải pháp của chúng tôi được 
triển khai trong các thị trường chính như ngân 
hàng và tài chính, tổ chức giáo dục, cơ quan 
chính phủ, khách sạn, y tế, bất động sản, hóa 
dầu, sòng bạc, hàng không, v.v.

Company Directory

Blk 28 Kallang Place 
#06-12/14 Singapore 339158
+65 67415200
irene@coselec.com.sg
www.coselec.com.sg
Irene Teo - Marketing Manager
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KEDACOM INTERNATIONAL PTE LTD

Booth No.: E04

Kedacom is one of the leading IP video surveillance 
and communication solution provider. Innovation 
commitment for future-proof solution consists of 
Research, Design, Development, strict Technical 
and Testing procedures, so as to successfully stay 
ahead of ever changing demand for technology 
hungry requirements around the world. Situated in 
Singapore as an International headquarter, this 
enable Kedacom to work closely with its regional 
partners from designing product and project 
solution to post-sales support. Over the past few 
years, Kedacom has advanced its knowledge and 
technology to broaden its IP surveillance solutions 
in order to meet industry’s need by working 
together with renowned innovation company such 
as Intel, Qualcomm and many more technology 
leaders. [...]

Kedacom là một trong những nhà cung cấp giải 
pháp truyền thông và giám sát video IP hàng 
đầu. Cam kết đổi mới cho giải pháp chứng minh 
trong tương lai bao gồm Nghiên cứu, Thiết kế, 
Phát triển, các quy trình kỹ thuật và kiểm tra 
nghiêm ngặt, để thành công trong việc luôn 
thay đổi nhu cầu về công nghệ trên toàn thế 
giới. Nằm ở Singapore như là một trụ sở quốc 
tế, điều này cho phép Kedacom làm việc chặt 
chẽ với các đối tác khu vực của mình từ việc 
thiết kế sản phẩm và giải pháp dự án đến hỗ trợ 
sau bán hàng. Trong vài năm qua, Kedacom đã 
nâng cao kiến thức và công nghệ của mình để 
mở rộng các giải pháp giám sát IP nhằm đáp 
ứng nhu cầu của ngành bằng cách làm việc 
cùng với công ty đổi mới nổi tiếng như Intel, 
Qualcomm và nhiều nhà lãnh đạo công nghệ 
khác. [...]

Company Directory

627A Aljunied Road #09-07, Biztech Centre 
Singapore 389842
+65 68425700
xie.ge@kedacom.com
www.kedacom.com
Xie Ge - Marketing Executive
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LEAP NETWORKS PTE LTD

Booth No.: E02 

Leap Networks is a Telecommunication and 
Security Systems Integrator, solutions provider, 
and vendor independent technology company. 
We are dedicated to create innovative solutions 
that brings tomorrow's technology within the 
grasp of today. Our services include engineering, 
procurement, project management, testing, 
installation supervision, commissioning and 
maintenance of all types of security systems 
including the local network required. 

Công ty Leap Networks là một nhà tích hợp hệ 
thống bảo mật và viễn thông, nhà cung cấp giải 
pháp và công ty công nghệ độc lập. Chúng tôi 
chuyên tạo ra các giải pháp sáng tạo mang 
công nghệ của ngày mai trong nắm bắt của 
ngày hôm nay. Các dịch vụ của chúng tôi bao 
gồm kỹ thuật, mua sắm, quản lý dự án, kiểm 
tra, cài đặt giám sát, vận hành và bảo trì tất cả 
các loại hệ thống bảo mật trong mạng nội bộ 
được yêu cầu.

Company Directory

1 International Business Park #02-1C, 
The Synergy Singapore 609917
+65 69084301
tarek.bary@leap-networks.com
www.leap-networks.com
Tarek Barry 
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SERVO DYNAMICS PTE LTD

Booth No.: E10 

Servo Dynamics Engineering (SDE) is a subsidiary 
of Servo Dynamics Singapore (SD). We have 
established our presence since 2006 as a 
representative office in Vietnam and extended our 
presence to incorporate in Vietnam by 2012. Our 
Vision is to be the leader in distribution in Industrial 
equipment & providing Engineering Solutions to 
our value customers. In 2014, SDE was appointed 
to be strategic partner - authorized distributor of 
Rockwell Automation in Vietnam. Besides, SDE 
was also appointed as officially distributor for 
prestigious brands: Universal Robots, ProSoft, 
Maxon Motor, Schneeberger, Harmonic Drive, 
Eisele Antriebstechnik... With a strong team of 
experience engineers, we are confident that we are 
able to provide a total solution for Industrial 
Automation needs, as well as Mechanical & 
Electrical installation for turnkey projects. [...]

Công ty Servo Dynamics Engineering (SDE) là một 
công ty con của Servo Dynamics Singapore (SD). 
Chúng tôi đã thành lập từ năm 2006 với tư cách là 
một văn phòng đại diện tại Việt Nam và mở rộng sự 
xuất hiện của chúng tôi tại Việt Nam vào năm 
2012. Tầm nhìn của chúng tôi là nhà phân phối 
hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp và 
cung cấp giải pháp kỹ thuật cho khách hàng. Năm 
2014, SDE được bổ nhiệm làm đối tác chiến lược - 
nhà phân phối ủy quyền của Rockwell Automation 
tại Việt Nam. Bên cạnh đó, SDE cũng được bổ 
nhiệm làm nhà phân phối chính thức cho các 
thương hiệu uy tín: Universal Robot, ProSoft, 
Maxon Motor, Schneeberger, Harmonic Drive, 
Eisele Antriebstechnik ... Với đội ngũ kỹ sư giàu 
kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có 
thể cung cấp giải pháp cho nhu cầu tự động hóa 
công nghiệp, cũng như lắp đặt cơ khí & điện cho 
các dự án. [...]

Company Directory

No 10 Kaki Bukit Road 1 #01-30 KB Industrial 
Building Singapore 416175
+65 68440288
nick.ling@servo.com.sg
Nick Ling
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UBERGARD PTE LTD

Booth No.: E01 

A trusted Singapore manufacturer, established 
in 2008, specializing in the design and 
manufacture of best-in-class Integrated 
Electronic RFID Key Management System to 
Small Medium-sized Enterprises, MNCs, 
Educational Institutions and Government 
Agencies globally. A Web-Based Embedded 
Key Management System which provides 
security that facilitates better management of 
key access rights and accountability for assets, 
property and building owners; with convenient 
mobility access over the internet and requires 
minimal investment for business owners. 
UberGard markets its products through a 
worldwide network of distributors and resellers. 

Nhà sản xuất Singapore đáng tin cậy, được 
thành lập năm 2008, chuyên thiết kế và sản 
xuất Hệ thống quản lý khóa điện tử, RFID tích 
hợp tốt nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
MNCs, các tổ chức giáo dục và các cơ quan 
chính phủ trên toàn cầu. Hệ thống quản lý khóa 
dựa trên nền web cung cấp bảo mật tạo điều 
kiện quản lý tốt hơn quyền truy cập và trách 
nhiệm giải trình cho tài sản và chủ sở hữu tòa 
nhà; với khả năng truy cập di động thuận tiện 
qua internet và yêu cầu đầu tư tối thiểu cho chủ 
doanh nghiệp. UberGard tiếp thị sản phẩm của 
mình thông qua một mạng lưới các nhà phân 
phối và đại lý trên toàn thế giới.

Company Directory

39 Sungei Kadut Avenue
+65 67499578
johnny.lim@ubergard.com
www.ubergard.com
Johnny Lim - Sales Manager
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ACHISON JOINT STOCK COMPANY

Booth No.: I44

Achison Joint Stock Company has over 20 
years of experience in Personal Protective 
Equipment, Clean room and Industrial Market. 
We have demonstrated – not only our commit-
ment, but also dedication to the market we 
serve. Customers have enjoyed our well knowl-
edge and experience, readiness to support and 
advice, as well as quality and leading brand 
products supply.
Your safety at work, occupational safety, is the 
goal that we pursue. Achison best practice 
performance is worthy for customer’s choice 
and trust.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành bảo 
hộ lao động, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ tư vấn 
và mang đến cho quý khách hàng những giải 
pháp bảo hộ lao động và công nghiệp hiệu quả 
với chi phí phù hợp nhất.

Sự an toàn của quý khách trước, trong và sau 
khi làm việc luôn luôn là mục tiêu chúng tôi 
theo đuổi. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện để 
xứng đáng với lựa chọn và sự tin tưởng của 
khách hàng.

Company Directory

89/40/06-08 Nguyen Hong Dao Street, Ward.14, 
Tan Binh District, HCMC
+84 28 3849 2812/13
achisonjsc@achison.com
achisonsafety.com.vn
Ms. Mai Nguyen Tuyet Tam
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ADVANCED

Booth No.: K16

Advanced – The Standard in Fire Systems Wherev-
er performance, quality and ease-of use are 
important you’ll find an Advanced fire system 
installed. Advanced is a world leader in intelligent 
fire systems. Its products are installed in locations 
in over 60 countries worldwide, from the simple to 
the most prestigious and challenging. Its Axis EN 
range of high performing EN54 approved panels is 
fully compliant with parts 2, 4 and 13, whilst Axis 
AX is Advanced's UL 864 approved fire system. 
The device, peripherals, interface and control 
options available mean Advanced fire systems can 
go further and do more. Panels are available from 
single-loop to eight-loop versions and networks 
can support up to 200 panels and millions of cause 
and effect options. Advanced also offers outstand-
ing extinguishing control. Advanced’s networking 
is one of the most efficient and robust on the 
market and allows the system to scale easily whilst 
retaining performance advantages such as speed 
and robustness. Leading features and innovations 
available include synchronized audio, fan and 
damper control, false alarm management, 
touchscreen graphical control, integrated fault 
finding, internet access, BMS integration and dual 
redundancy. www.advancedco.com.

Advanced - Tiêu chuẩn trong các hệ thống chữa 
cháy. Mỗi khi hiệu suất, chất lượng và tính dễ sử 
dụng trở nên quan trọng, bạn sẽ tìm thấy hệ thống 
chữa cháy của Advanced được cài đặt. Advanced là 
công ty đi đầu trên thế giới về hệ thống chữa cháy 
thông minh. Sản phẩm của công ty được lắp đặt tại 
60 quốc gia trên toàn thế giới, từ các hệ thống đơn 
giản đến cho đến cao cấp nhất. Dòng sản phẩm 
AXIS EN của công ty bao gồm các tấm EN54 hiệu 
suất cao, còn Axis AX là hệ thống chữa cháy đạt tiêu 
chuẩn UL 864. Các sản phẩm, thiết bị ngoại vi, giao 
diện và các tùy chọn điều khiển đem đến đa dạng 
các ứng dụng cho hệ thống chữa cháy của 
Advanced. Các bảng điều khiển có từ phiên bản một 
vòng lặp đến tám vòng lặp và các mạng có thể hỗ trợ 
lên tới 200 bảng và hàng triệu tùy chọn cause-effect. 
Advanced cũng cung cấp kiểm soát dập lửa xuất 
sắc. Advanced có rất nhiều đầu mối hợp tác hiệu quả 
và mạnh mẽ nhất trên thị trường và cho phép hệ 
thống dễ dàng mở rộng quy mô trong khi vẫn duy trì 
các lợi thế về hiệu suất như tốc độ và độ bền. Các 
tính năng và cải tiến hàng đầu bao gồm âm thanh 
đồng bộ, quạt và điều khiển van điều tiết, quản lý 
cảnh báo sai, điều khiển đồ họa màn hình cảm ứng, 
phát hiện lỗi tích hợp, truy cập internet, tích hợp BMS 
và dự phòng kép. www.advancedco.com.

Company Directory

Moorland Way Cramlington NE 23 1 WE UK
+44 1670707111
SSkrine@advancedco.com
www.advancedco.com
Sophie Skrine - Marketing & Communications Manager
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AE MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Booth No.: J18

AE Mechanical Construction Joint Stock 
Company specializes in supplying and installing 
fire fighting systems FM200, CO2, IG-100, 
IG541, Sprinkler. With experience in construc-
tion companies such as TOA, Thai Binh 1 
Thermal Power, Lotte Mart Can Tho, State 
Treasury, Power, Vincom, Tan Hoang Minh, ..... 
we are looking forward to becoming reliable 
partners in the field of fire protection.

Công ty cổ phần phát triển xây dựng cơ điện AE 
chuyên cung cấp, thi công hệ thống chữa cháy 
khí FM200, CO2, IG-100, IG541, ống mềm nối 
Sprinkler. Với kinh nghiệm thi công cho các 
công ty như: TOA, Nhiệt Điện Thái Bình 1, Lotte 
Mart Cần Thơ, Kho Bạc Nhà Nước, Điện Lực, 
Vincom, Tân Hoàng Minh,..... chúng tôi rất 
mong muốn được trở thành đối tác tin cậy của 
Quý khách hàng trong lĩnh vực phòng cháy 
chữa cháy.

Company Directory

No.74, Urban Area 4A, Group.7, La Khe Ward, Ha 
Dong District, Ha Noi.
Tel: +84 24 3200 2375
anninhvnn@gmail.com
www.dongsungfinetec.com
Mr. Quoc Duong
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AFTEK MATERIALS VIET NAM COM,..LTD

Booth No.: J12

Aftek Materials Viet Nam com,..ltd has 
established from Feb 2rd 2018 & invested by 
NanPao group.
Specializing in producting Building materials as 
bellows:
1. Waterproofing goods: Hy688, Ca016, 
GP3mm.
2. Sealant: PU25, Silicon, Acrylic
3. Fire retardant mortar: CA100-FR.
4. Non shrink grout mortar.
5. Others.

Công ty TNHH Aftek Materials Việt Nam được 
thành lập ngày 02 tháng 02 năm 2018 do tập 
đoàn NanPao đầu tư.
Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm về 
các loại vật liệu xây dựng như :
1. Sản phẩm chống thấm: Hy688, Ca016, 
GP3mm
2. Chất trám khe : PU25, Silicon, Acrylic
3. Vữa chống cháy : CA100-FR
4. Xi măng không co ngót
5. Chất tăng cứng sàn.
6. Các sản phẩm khác.

Company Directory

Lot VIII.1 Thuan Thanh 3 Industrial Park, Thanh Khuong 
Commune, Thuan Thanh Dist., Bac Ninh Province, Vietnam
+84 222 3798 862 or 3798 863
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AL KHOORY PUMPS

Booth No.: I08

Al Khoory pumps - a product of the Aikah pump 
assembly, is the manufacturing division under 
Al Khoory group of companies. With its 
established presence in the UAE market since 
1979, the group has also branches in operation 
across various countries in the Middle East. A 
product of UAE origin, AL Khoory Pumps offers 
a comprehensive range of UL listed and FM 
approved fire pumps. Having an extensive 
range of pressure ratings, AL Khoory fire 
pumps are rated for flow from 50 to 1500 
usgpm.

Al Khoory pumps - sản phẩm của nhà máy lắp 
ráp máy bơm Aikah, một bộ phận sản xuất 
thuộc tập đoàn Al Khoory. Hiện diện tại thị 
trường UAE từ năm 1979, tập đoàn cũng có các 
chi nhánh hoạt động tại nhiều quốc gia khác 
nhau trong khu vực Trung Đông. Là sản phẩm 
có nguồn gốc từ UAE, Al Khoory pumps đem 
đến một loạt các máy bơm chữa cháy được 
chứng nhận bởi UL và FM. Với nhiều định mức 
áp suất khác nhau, bơm chữa cháy AL Khoory 
được chứng nhận dùng được cho dòng chảy có 
lưu lượng từ 50 đến 1500 us gpm.

Company Directory

Subaru Carshowroom Bdlg Sheikh Zayed Road 
Dubai, UAE P.O Box 5804
+971 043146358
joji@aikah.com
www.alkhoorygroup.com
Joji Jose - Marketing Manager (Pumps) Fire 
& Security Division
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Company Directory

AMBEST ELECTRONICS (NINGBO) CO., LTD

Booth No.: G29

Ningbo Ambest Electronics Co., Ltd. is specialized 
in developing, manufacturing and selling fire 
alarms and security products, with the rights of 
self-managed import and export. Ningbo 
Ambest Electronics Co., Ltd. has a group of 
excellent technical engineers with skilled 
application experience. We own a large amount 
of special manufacture and test equipment. 
Ningbo Ambest Electronics Co., Ltd. has been 
strictly following ISO9001:2008 standards, and 
our products are UL, EN and NS certified... 

Công ty TNHH Ningbo Ambest Electronics 
chuyên phát triển, sản xuất và bán các sản 
phẩm báo cháy và bảo mật, với khả năng tự 
quản lý nhập khẩu và xuất khẩu. Công ty TNHH 
Ningbo Ambest Electronics có một nhóm các 
kỹ sư kỹ thuật xuất sắc với nhiều kinh nghiệm 
ứng dụng . Chúng tôi sở hữu một số lượng lớn 
các thiết bị sản xuất và thử nghiệm đặc biệt. 
Ningbo Ambest Electronics đã đạt tiêu chuẩn 
ISO9001: 2008, và các sản phẩm có chứng 
nhận UL, EN và NS...

9 Xizhao Road, Innovative Industrial Area, 
Dongqian Lake, Ningbo, Zhejiang, China
86-574-82817218
sales@numens.com
http://www.numens.net/
Sandy - Sale Manager
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ARTRUNL

Booth No.: K21

Our main products: AFFF, Class A, FFFP, High/ 
Medium Expansion foam, FP, Synthetic foam, 
Alcohol resistance foam, Protein foam, ABC 
dry chemical powder We specialize in all kinds 
of fire extinguishing agents, fire fighting 
equipments and different fire-fighting projects.

Sản phẩm chính của chúng tôi: AFFF, Class A, 
FFFP, keo bọt nở nhiều / trung bình, FP, bọt 
tổng hợp, bọt kháng cồn, bọt protein, bột hóa 
chất khô ABC. Chúng tôi chuyên về các loại 
chất chữa cháy, thiết bị chữa cháy và nhiều dự 
án chữa cháy khác nhau.

Company Directory

Bobovje52a, 49000 Krapina, Croatia
+385 552 7722056
info@artrunl.com
Soya Andrej - Marketing director
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ASUNG CLEAN FLOW TECH CO., LTD 

Booth No.: G10

Since its foundation in 1967, ASUNG GROUP has 
taken the lead for the development in the field of local 
plastic pipes production as a company producing 
plastic valves and plastic pipes related products.
With the technologies, accumulated based on the 
business actions taken and research & development 
conducted by the company up to now, we at A-Sung 
have developed various products those produced 
using materials of UPVC, CPVC, CLEAN PVC, HT 
PVC, PPH and PVDF, and have been supplied the 
quality products efficiently to the whole business 
fields throughout the heavy chemical industries and 
semiconductor production fields, such as the 
petrochemical fields, semiconductor industry, water 
treatment industry and chemical industry fields, etc. 
Besides, in line with our business goal aforemen-
tioned, we are desperately trying ourselves to seize 
No. 1 position on the plastic valve market at home 
and abroad by taking quality and business renova-
tions in addition to satisfying the quality require-
ments defined in the ISO9001 Quality Certificate, etc.
We, ASUNG GROUP assure you that we will 
ceaselessly endeavor for development of innovative 
technologies and new products and to replay our 
customers for their kind support and interest shown 
to us.

Asung Group (van nhựa) được thành lập vào 
năm 1967, là doanh nghiệp hàng đầu về vật 
liệu ống và van nhựa, đã và đang góp phần vào 
sự phát triển của ngành ống nhựa trong và 
ngoài nước.

Trên nền tảng kĩ thuật lâu đời, cùng quá trình 
phát triển nghiên cứu và hoạt động kinh doanh 
trong suốt thời gian qua, công ty đã và đang 
cung cấp những sản phẩm từ vật liệu như 
UPVC, C-PVC(HT PVC), CLEAN PVC, PPH, 
PVDF cho đến các thiết bị sản xuất, chất bán 
dẫn, công nghiệp hóa chất, xử lý nước.

Nhằm mục đích trở thành doanh nghiệp chế tạo 
vật liệu ống nhựa hàng đầu, công ty Asung 
không ngừng có những hoạt động marketing và 
quảng bá sản phẩm cũng như liên tục có những 
hoạt động đổi mới kinh doanh và chất lượng 
sản phẩm bắt đầu từ chứng nhận ISO9001.

Asung chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để 
cải tiến sản phẩm và đổi mới kĩ thuật để đáp lại 
sự quan tâm và ủng hộ của tất cả các Quý 
khách hàng.

Company Directory

ASUNG Bldg., 544 Gyeongin-ro, Guro-gu
Seoul, 08278, Rep. of KOREA
+82 2 2671 1904 
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BAC HAI FIRE CO.LTD

Booth No.: I54 

Company Directory

No. 9, BT4, Cau Buou New Urban Area, Tan Trieu 
Ward, Thanh Tri District, Hanoi, Vietnam
+84 966 900 114
nguyenthem1502@gmail.com
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BAIAN FIRE PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: L02

BAIAN FIRE PROTECTION TECHNOLOGY.,LTD 
(BAFF FIRE FIGHTING ) which is a fire fighting 
equipment export manufacturer .Our head 
office is in Singapore and have branch in China 
welcome for OEM production. We provided 
safety products : Fire sprinkler , Fire hydrant , 
Fire hose , Fire hose reel,Fire coupling , Fire 
alarm valve , Fire fighting valve ,Fire water 
monitor , Foam bladder tank , Foam chamber , 
Foam sprinkler , FM 200 system ,Fire 
extinguisher and others with CCCF and ISO ,CE 
,UL approval . Our products are distributed 
worldwide to Vietnam ,Philippines,Malaysia 
,Indonesia ,Asia , India, Africa , Middle East and 
other country . We have 34 years experience 
and advantages in this industry .It is able to 
quickly develop new design and new products 
according to our customer’s specific require-
ment and pricing. 

BAIAN FIRE PROTECTION TECHNOLOGY.,LTD (BAFF 
FIRE FIGHTING) là công ty chuyên sản xuất thiết bị 
phòng cháy chữa cháy. Trụ sở chính của chúng tôi đặt 
tại Singapore và có chi nhánh tại Trung Quốc để thực 
hiện sản xuất OEM. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm 
an toàn: vòi phun chữa cháy, trụ nước chữa cháy, ống 
phun chữa cháy, cuộn dây ống phun chữa cháy, khớp 
nối vòi chữa cháy, van báo cháy, van chữa cháy, vòi 
rồng, bình chứa bọt chữa cháy, buồng chứa bọt, vòi 
phun bọt, hệ thống FM 200, bình chữa cháy và nhiều 
sản phẩm khác có chứng nhận từ CCCF và ISO, CE, 
UL. Sản phẩm của chúng tôi được phân phối đến 
nhiều nước và khu vực trên thế giới như Việt Nam, 
Philippines, Malaysia, Indonesia, Châu Á, Ấn Độ, Châu 
Phi, Trung Đông và các quốc gia khác. Chúng tôi có 
34 năm kinh nghiệm và nhiều lợi thế trong ngành công 
nghiệp này. Điều này giúp chúng tôi có thể nhanh 
chóng phát và triển thiết kế sản phẩm mới theo yêu 
cầu và giá cả cụ thể của khách hàng. 

Company Directory

Shuimei Bridge, Yingdu Town, Nan'an City, Quanzhou 
City, Fujian Province, China
+86 595 86166878
unna@baian911.com
www.ba119.com.cn
Unna Chen - Sales Manager
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BEI BEI (DONGSHAN) PROTECTIVE SUPPLIES CO., LTD

Booth No.: I57

Bei Bei Safety is a Personal Protective Equipment 
manufacture and have been distributing since 
1985. We provide a wide variety of products in 
Safety Protection for breathing, seeing, hearing, 
and head/full body protection.

Bei Bei Safety là một nhà sản xuất và phân phối 
thiết bị bảo hộ cá nhân hoạt động từ năm 1985. 
Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm như 
thiết bị hỗ trợ thở, nhìn, nghe và bảo vệ toàn 
thân / đầu.

Company Directory

No. 5, Donghuan Rd, Xipu Town
Dongshan County, Fujian Province, China
+86 596 5887969
jason@beibeisafety.com.tw
www.beibeisafety.com.tw
Peng Jason - General Manager
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BENGBU EI FIRE ELECTRONICS CO., LTD

Booth No.: I46

Bengbu EI FIRE Electronics Co., Ltd. is a leading 
fire alarm system and solution provider in China. 
Founded in 1995, relying on CETC,EI FIRE has 
become a well-known brand in the domestic fire 
alarm industry market. We have been highly 
supported and trusted by our customers for the 
advanced technology and excellent quality of our 
products. EI FIRE focus on the field of automatic 
fire alarm system, the self-developed EI series 
fire alarm products including Fire alarm and 
automatic control system, Gas extinguishing 
control system, Combustible gas detect and 
alarm system, Alarm system for electric fire 
prevention, Remote maintenance system, Fire 
door monitoring system, Fire power supply 
monitoring system, Fire emergency lightening 
and evacuation indicating system, etc. These 
systems have the features of advanced functions, 
stable performance and convenient use, and has 
received more than 100 national patents, the 
overall technology has reached leading level in 
China and advanced level in the world.

Bengbu EI FIRE Electronics Co, Ltd là một nhà cung 
cấp giải pháp và hệ thống báo cháy hàng đầu tại 
Trung Quốc. Được thành lập vào năm 1995, dựa trên 
nền tảng công ty CETC, EI FIRE đã trở thành một 
thương hiệu nổi tiếng trên thị trường ngành công 
nghiệp báo cháy trong nước. Với những sản phẩm 
chất lượng cao và công nghệ hiện đại, chúng tôi đã 
nhận được sự tin tưởng và hỗ trợ của khách hàng. EI 
FIRE tập trung vào lĩnh vực hệ thống báo cháy tự động, 
dòng sản phẩm báo cháy tự động EI bao gồm hệ 
thống báo cháy và điều khiển tự động, hệ thống kiểm 
soát khí dập lửa, hệ thống phát hiện khí dễ bắt lửa, hệ 
thống báo động và chống cháy do chập điện, hệ 
thống bảo trì từ xa, hệ thống giám sát cửa chống cháy, 
hệ thống giám sát cung cấp điện trong hỏa hoạn, hệ 
thống chiếu sáng cấp và hướng dẫn sơ tán, vv... Các 
hệ thống này có tính năng tiên tiến, hiệu suất ổn định 
và sử dụng thuận tiện, và đã nhận được hơn 100 bằng 
sáng chế quốc gia và đang dẫn đầu về công nghệ ở 
Trung Quốc cũng như xếp hạng cao trên thế giới. 

Company Directory

No. 1300 Yinghe Road, Bengbu, Anhui, P.R.China
+86 552 4089119
ei_zhouyunji@hotmail.com
www.eifire.com
Zhou Yunji - Marketing Manager
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BINH AN JSC.

Booth No.: H14

Binh An Jsc. established in 1993, is one of the 
leading companies in fire safety and rescue, 
security in Vietnam.
Since 1996, Binh An Company has been the 
representative, official distributor of Nohmi 
Bosai (Japan) in Vietnam. 
In the last 25 years, we always served our 
utmost endeavors for the customer in order to 
deliver the best value in consulting, design, 
supply, installation, maintained fire safety and 
rescue system, security system, surveillance 
camera, automatic control system. Our 
statement is: 
FOR THE SAFETY OF YOUR HOUSE

Được thành lập từ năm 1993, Công ty Cổ phần 
Bình An là một trong những đơn vị tiên phong 
trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và an ninh 
tại Việt Nam.
Từ năm 1996, Công ty CP Bình An là đại diện 
và là nhà phân phối chính thức của hãng Nohmi 
Bosai (Nhật Bản) tại Việt Nam. 
Trong suốt 25 năm qua, chúng tôi luôn cố gắng 
và nỗ lực không ngừng để mang đến cho khách 
hàng những giá trị tốt nhất trong lĩnh vực tư vấn, 
thiết kế, cung cấp, lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng 
các hệ thống phòng cháy chữa cháy, an ninh 
chống đột nhập, camera quan sát và điều khiển 
tự động với phương châm: 
TẤT CẢ VÌ BÌNH AN CHO NGÔI NHÀ CỦA BẠN

Company Directory

218A Lo Duc Street, Hai Ba Trung District, HaNoi.
+84 2438 210929
minhhieu@binhan.com.vn
www.binhan.com.vn
Mr. Nguyen Minh Hieu - Director
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BRE GLOBAL LTD (LPCB)

Booth No.: K18

LPCB is a world renowned certification mark 
for fire and security products and services, with 
a history of excellence dating back to 1880. 
LPCB certification is delivered by BRE, the UK’s 
leading independent test and certification 
authority for security, fire and the built environ-
ment. Its certification is based on extremely 
thorough testing and evaluation work and 
rigorous quality audit processes. Together 
these ensure the fire products it tests and 
approves deliver proven levels of protection 
and provide assurance to specifiers and end 
users. Go to www.redbooklive.com to view 
LPCB certified products. www.redbooklive.com 
www.bregroup.com 
T: +44 (0)333 321 8811 
E: enquiries@bregroup.com

LPCB là một chứng nhận nổi tiếng thế giới cho 
các sản phẩm và dịch vụ an toàn và cháy nổ 
với lịch sử lâu đời từ năm 1880. Chứng nhận 
LPCB được cung cấp bởi BRE, cơ quan chứng 
nhận và kiểm định độc lập hàng đầu của Vương 
quốc Anh về an ninh, PCCC và môi trường xây 
dựng. Chứng nhận dựa trên các thử nghiệm và 
đánh giá cực kỳ kỹ lưỡng và các quy trình kiểm 
tra chất lượng nghiêm ngặt. Những bài kiểm tra 
này đảm bảo các sản phẩm cháy nổ cung cấp 
mức độ bảo vệ đã được chứng minh và đem 
đến sự đảm bảo cho người chỉ định và người 
dùng cuối. Truy cập www.redbooklive.com để 
xem những sản phẩm được chứng nhận LPCB. 
www.redbooklive.com www.bregroup.com 
T: +44 (0) 333 321 8811 
E: enquiries@bregroup.com

Company Directory

Bucknalls Lane, Watford, Hertfordshire WD25 9XX UK
+44 1923664547
seema.sheth@bre.co.uk
www.bregroup.com
Seema Sheth - Senior Conference & Exhibition Manager
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CA-FIRE PROTECTION CO., LTD.

Booth No.: K05

CA-Fire Protection co.,ltd established in 2012, 
locate in Nan'An Quanzhou where is the Fire 
protection industrial center in china. we have 
our own factory with more than 100 workers 
and 10 enginners, we sell out with our brand 
CA-Fire Protection and also take the OEM and 
ODM bussuiness as well. We have advance 
quality control system and technical inspection 
equipments. we are willing to provide the 
qualified and excellent products to our custom-
er to build the long term relationship of 
bussiness.

CA-Fire Protection co.,ltd được thành lập vào 
năm 2012 với trụ sở tại ở Nam An, Tuyền Châu, 
nơi là trung tâm công nghiệp phòng cháy chữa 
cháy của Trung Quốc. Chúng tôi có nhà máy 
riêng với hơn 100 công nhân và 10 kĩ sư. Bên 
cạnh thương hiệu CA-Fire Protection, chúng tôi 
cũng thực hiện sản xuất OEM và ODM. Chúng 
tôi cũng có riêng hệ thống kiểm soát chất lượng 
và thiết bị kiểm tra kỹ thuật hiện đại. Công ty 
sẵn sàng cung cấp các sản phẩm đủ điều kiện 
và tốt nhất cho khách hàng nhằm xây dựng mối 
quan hệ kinh doanh lâu dài.

Company Directory

Yuye Industrial Area, Meilin Town, Nan'an City, 
Quanzhou, Fujian Province, China
+86 13400715622
sales@ca-fire.com
http://www.ca-119.com
Kington Tsai - Sales Manager

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM

158



CEASEFIRE INDUSTRIES PVT. LTD.

Booth No.: H02 

 Ceasefire, India’s most trusted fire safety brand 
is today a holistically integrated Fire Safety & 
Security solutions conglomerate.

Ceasefire,  thương hiệu PCCC được tin cậy nhất 
tại Ấn Độ hiện nay  là tập đoàn cung cấp giải 
pháp tổng thể về PCCC & An ninh an toàn. 

Company Directory

Plot No. 4, 2nd Floor, Sector - 135, Noida 201301 India
+91 9810245273
vishal.solanki@ceasefire.in
www.ceasefire.in
Vishal Solanki - AVP Marketing
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CHAWLA FIRE PROTECTION ENGINEERS (P) LTD.

Booth No.: F13

We “Chawla Hose Manufacturing Co.” are the 
leading manufacturers & exports of fire fighting 
hoses from size 38mm to 100mm dia. Our 
main aim is to satisfy all the customers’ 
demands with all positive results and we are 
fully backed up with stable infrastructure and 
with all state of art equipments and efficient / 
motivated employees. We are manufacturing 
these fire hoses from last 11 years and export-
ing globally with all relevant / major certificates 
like UL, ULC, ISI, CE, TUV-SUD. Our fire hoses 
are also approved from Dubai Civil Defence and 
it’s the only manufacturing company in India 
who has the same approval.

Công ty chúng tôi, “Chawla House Manufacturing 
Co.”, là đơn vị  hàng đầu trong sản xuất & xuất 
khẩu vòi chữa cháy  với đường kính từ 38mm 
cho đến 100mm. Mục tiêu của chúng tôi là thỏa 
mãn mọi nhu cầu của khách hàng  một cách tốt 
nhất. Công ty chúng tôi có cơ sở hạ tầng ổn 
định với các trang thiết bị hiện đại nhất và một 
đội ngũ nhân viên hiệu quả. Chúng tôi sản xuất 
vòi chữa cháy trong 11 năm trở lại đây và đã 
xuất khẩu ra toàn cầu, đáp ứng mọi tiêu chuẩn 
lớn như UL, ULC, ISI, CE, TUV-SUD. Sản phẩm 
vòi chữa cháy của chúng tôi cũng được chứng 
nhận bởi Cục Dân phòng Dubai và là công ty 
duy nhất tại Ấn Độ có chứng nhận này.  

Company Directory

A-56, PH-II, Mangolpuri Industrial Area, New Delhi 
110083 India
+91 11 42458300
info@omex.co.in
www.omexhose.in
Ricky - General Manager
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CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Booth No.: L01

CPL Group PCL, is the market leader in Thailand for 
the manufacture and supply of safety footwear and 
safety helmets. Under the brand Pangolin, we have 
developed our own range of protective eye & face 
protection (Pangovision) along with disposable 
respirators & disposable chemical protective 
clothing (Pangocare). Couple this with our core 
partners in other areas such as respiratory protection 
(Sundstrom), working at height (Singing Rock, 
Swelock & Capital Safety) and gas detection (ISC) 
then you are safe in the knowledge that we can 
protect your workforce from head to toe. All 
products manufactured and supplied fully meet the 
latest national and global performance standards. 
We are also fully certified to ISO 9001:2015 giving 
peace of mind to our customers such as Thai Honda. 
Thai Toyota, Siam Cement & PTT Oil to name but a 
few. We also distribute to most ASEAN countries and 
are continually seeking to broaden our horizons to 
confirm our position as a professional total safety 
solution provider.

CPL Group PCL là công ty hàng đầu tại thị trường Thái 
Lan về sản xuất và cung cấp giày dép và mũ bảo hiểm 
an toàn. Với thương hiệu Pangolin, chúng tôi đã phát 
triển nhiều loại phụ kiện bảo vệ mắt và mặt (Pangovi-
sion) cùng với mặt nạ dùng một lần và quần áo phòng 
hóa dùng một lần (Pangocare). Khi dùng kết hợp với 
sản phẩm của các đối tác chính của chúng tôi trong 
các lĩnh vực khác như bảo vệ hô hấp (Sundstrom), 
làm việc trên cao (Singing Rock, Swelock & Capital 
Safety) và phát hiện khí ga (ISC), quý khách sẽ thấy 
yên tâm hơn khi biết lực lượng lao động của quý 
khách được bảo vệ từ đầu đến chân. Tất cả các sản 
phẩm được sản xuất và cung cấp hoàn toàn đáp ứng 
các tiêu chuẩn hiệu suất quốc gia và toàn cầu mới 
nhất. Chúng tôi cũng được chứng nhận theo tiêu 
chuẩn ISO 9001: 2015 mang lại sự yên tâm cho 
khách hàng của chúng tôi như Thai Honda. Thai 
Toyota, Siam Cement & PTT Oil và nhiều công ty 
khác. Chúng tôi cũng phân phối đến hầu hết các nước 
ASEAN và luôn tìm cách mở rộng tầm nhìn của chúng 
tôi để khẳng định vị thế của mình là một nhà cung cấp 
giải pháp an toàn tổng thể chuyên nghiệp. 

Company Directory

318/10-22 Sukhumvit 22 Road, 
Klongtoey, Bangkok, 10110 Thailand
+66 92251 5963
Export@pangolin.co.th
www.pangolin.co.th
Pichet Buengmoom - Pangolin International Officer
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D&C VINA IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD

Booth No.: I42

Cho Yang Tech Co., Ltd. was established in 2003 and 
has grown steadily with passion for fire alarm system, 
and is a specialized firefighting facility construction 
company with excellent manpower through continu-
ous professional training. 
Especially, in the case of VESDA products, we install 
VESDA in the first automated warehouse in Korea and 
perform maintenance work. We are also pioneering 
the market such as wind power generator, computer 
room, clean room, paper factory and power plant. 
2017 acquired the ISO 9001 and ISO 14001 Certifica-
tion. 
2018 established Vietnam office and become 
Authorized Honeywell Distributor.
Based on this growth and competitiveness, we won 
the 'Award For Excellence' from Xtralis for many years. 
We have patented 'clips for air sampling pipe for fire 
detection system' and the 'air sampling pipe for fire 
detection system' in Korea. 

Cho Yang Tech Co, Ltd được thành lập vào năm 2003 
và phát triển bền vững với niềm đam mê về hệ thống 
báo cháy. Là một Công ty PCCC chuyên dụng với 
nguồn nhân lực xuất sắc được đào tạo chuyên nghiệp.
Đặc biệt, Với sản phẩm VESDA, Chúng tôi thực hiện 
công việc lắp đặt và bảo trì VESDA tại kho hàng tự 
động đầu tiên ở Hàn Quốc. Cho Yang Tech Co, Ltd 
cũng đang đi tiên phong về thi công hệ thống PCCC 
trong thị trường máy phát điện gió, phòng máy tính, 
phòng sạch, nhà máy giấy và nhà máy điện.
Năm 2017 đạt chứng chỉ ISO 9001 và ISO 14001. 
Năm 2018 thành lập văn phòng Việt Nam và trở thành 
Nhà phân phối Honeywell.
Dựa trên sự tăng trưởng và khả năng cạnh tranh này, 
Chúng tôi đã giành được 'Giải thưởng Xuất sắc' từ 
Xtralis trong nhiều năm. Chúng tôi cũng đã được cấp 
bằng sáng chế ' kẹp và ống lấy mẫu không khí cho hệ 
thống báo cháy' ở Hàn Quốc.

Company Directory

No.3, Road no.40, An Phu Hung, Tan Phong Ward, 
District.7, HCMC
+84 28 5433 3313
dncvina@dncvina.com
http://chytech.co.kr/
Mr Kim: +84 93 629 9702
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DEREKDUCK INDUSTRIES CORP.

Booth No.: I01

Derekduck, established in 1992, has been 
devoting itself to the innovation, R&D, and 
creation of nonwoven materials used in the 
manufacture of body protection. We are 
currently marketing products & services to 40 
countries and regions. Derekduck offers body 
protection solutions applicable to both medical 
and industrial fields, the product portfolio 
includes disposable chemical protective 
clothing and infection control gowns. Not only 
providing finished products, we can also 
supply fabric roll goods, and offer customized 
OEM service. Accumulated over decades of 
experiences, Derekduck supports our 
clients/partners a full technical consultancy 
service. We aim to assist clients to reach their 
target and keen on offering required technical 
and marketing support.

Derekduck, từ lúc được thành lập vào năm 
1992, đã tập trung vào việc đổi mới, nghiên cứu 
phát triển, và tạo ra các vật liệu không dệt được 
sử dụng trong các sản phẩm bảo vệ cơ thể. 
Chúng tôi hiện đang phân phối sản phẩm & 
dịch vụ tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
Derekduck cung cấp các giải pháp bảo vệ cơ 
thể cho cả lĩnh vực y tế và công nghiệp. Danh 
mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm quần áo 
chống hóa chất dùng một lần và áo choàng y 
tế. Không chỉ cung cấp các sản phẩm hoàn 
chỉnh, chúng tôi cũng có thể cung cấp vải theo 
cuộn và dịch vụ OEM tùy chỉnh. Tích lũy kinh 
nghiệm trong nhiều thập kỷ, Derekduck có thể 
đem đến khách hàng / đối tác dịch vụ tư vấn kỹ 
thuật đầy đủ. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ 
khách hàng đạt được mục tiêu của họ và quan 
tâm đến việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tiếp thị 
cần thiết. 

Company Directory

9F, No. 70-1, Sec. 1, Chengde Rd, Taipei City, 
10351, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 25508856
derekduck@derekduck.com
www.derekduck.com
Livia Tsai - Marketing
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DONG DUONG FFIC.,JSC

Booth No.: K15

- Supplying automatic fire alarm, fire fighting 
system
- Supplying special vehicle: Fire truck, aerial 
ladder, rescue truck
- Being sole agents of many famous branches 
in the world

- Chuyên kinh doanh thiết bị báo cháy thông 
minh và xả khí tự động. 
- Chuyên kinh doanh phương tiện chữa cháy 
chuyện dụng: xe chữa cháy, xe thang, xe cứu 
hộ
- Là đại diện phân phối của nhiều hãng thiết bị 
nổi tiếng trên thế giới. 

Company Directory

7th floor, no.349 Hoang Quoc Viet, 
Nghia Tan Ward, Cau Giay District, Ha Noi
+84 939139666
quan29.dongduong@gmail.com
Ms.Thanh

164

HFC227ea Clean Agent Fire Suppression System

See individual product literature for more details
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DRAEGER VIETNAM

Booth No.: K10

We know that you have to expect the unexpected 
every time you go out on a mission. When it 
comes to protecting and saving lives, there are 
many challenges you face every day. When 
answering those challenges, you depend on 
your knowledge and the quality of your 
equipment. That’s why Dräger is driven to 
prepare and protect you for any mission – and 
for the work in between.

Chúng tôi biết rằng bạn phải  luôn sẵn sàng cho 
những tình huống bất ngờ mỗi lần tham gia một 
nhiệm vụ. Khi nói đến vấn đề bảo hộ và cứu hộ, 
bạn sẽ đối mặt với rất nhiều thử thách hàng 
ngày. Khi đương đầu với những thử thách đó, 
bạn phụ thuộc vào kiến thức của mình và chất 
lượng của thiết bị. Đó là lý do tại sao Dräger 
luôn nỗ lực để sẵn sàng bảo bảo vệ bạn trước 
khi tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào – cũng như 
trong công việc hàng ngày.

Company Directory

When every second counts.

   Dräger PARAT Escape Hoods.

Innovative escape hoods designed for  
fast and simple donning in emergency situations.

 min. sec.  1/100

DRAEGER VIETNAM

Booth No.: K10

8th floor, Dreamplex 195 building, 195 Dien Bien Phu, 
Ward 5, Binh Thanh District, HCMC
+ 84 8 6258 3687
https://www.draeger.com
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DUPONT

Booth No.: I02

For 50 years, DuPont™ Tyvek® has provided 
the protective barrier people need to worry less, 
so they can focus on accomplishing bigger 
things. Tyvek® is a family of tough, durable 
spunbonded olefin sheet products that are 
stronger than paper and more cost-effective 
and versatile than fabrics. Lightweight and 
durable, Tyvek® has introduced new dimen-
sions of protection, security and safety in a 
wide variety of applications—building 
envelope, protective apparel, medical packag-
ing. Even graphics. And we continue to 
innovate today. We encourage our customers 
to develop new ideas for Tyvek®, and to dream 
big. Because once Tyvek® frees you from 
worry, a world of greater good becomes 
possible.

Trong 50 năm, DuPontTM Tyvek® đã cung cấp 
vật liệu bảo vệ để khách hàng lo lắng ít đi, và 
giúp họ tập trung hoàn thành những thứ lớn 
hơn. Tyvek® là một dòng sản phẩm tấm olefin 
có độ bền cao hơn giấy, hiệu quả về chi phí và 
linh hoạt hơn so với vải. Với đặc tính nhẹ và 
bền, Tyvek® đã đem đến các mức độ bảo vệ, 
an ninh và an toàn mới trong nhiều ứng dụng 
khác nhau — sản xuất phong bì, trang phục 
bảo hộ, đóng gói y tế, và cả in đồ họa. Ngày 
nay chúng tôi vẫn tiếp tục đổi mới. Chúng tôi 
khuyến khích khách hàng phát triển những ý 
tưởng mới cho Tyvek® và mơ ước lớn. Một khi 
Tyvek® giải tỏa nỗi lo lắng của bạn, một thế 
giới tốt hơn có thể trở thành hiện thực.

Company Directory

Suites 1508-12, 15/F, Tower 2, The Gateway,
25 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
+852-27341920
wenny-wn.wong@dupont.com
www.tyvek.com
Wenny Wong - Senior Marketing Communications, 
Asia Pacific
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EXCELLENCE TEAM VIETNAM CO., LTD

Booth No.: J04

Excellence Team Fire Equipment Co., Ltd. is an 
experienced factory that focuses on Fire Fighting 
Equipments. We are capable of manufacturing 
equipments that are made of copper, aluminum, and 
cast iron. The factory has casting equipments, lathe 
machine, and assembly department that combined to 
a complete assembly line. We also have machines for 
spectral analysis and large scale detection. The quality 
of our products have been approved by ISO9001, UL. 
We offer customized design (product appearance, 
product material etc. ) for our customer according to 
their specific needs. 
Products that our factory manufactured are: Hydrant 
Valve, Nozzle, Deluge Valve, Alarm Valve, Fire Hydrant, 
Suction/Connection, Foam Head, and Sprinklers etc. 
We export our products to all over the world including: 
Japan, Korea, Singapore, Malaysia, India, Indonesia, 
UAE, Italy, North America, China, Taiwan etc.

Công ty TNHH EXCELLENCE TEAM Việt Nam là một 
nhà máy chuyên sản xuất Thiết Bị Phòng Cháy Chữa 
Cháy. Chúng tôi chuyên sản xuất thiết bị được làm 
bằng đồng, nhôm và gang. Nhà máy có dây chuyền 
đúc, bộ phận tiện phay CNC và dây chuyền lắp ráp 
hoàn chỉnh. Chúng tôi cũng có máy để phân tích phổ 
quang và hệ thống thiết bị kiểm tra. Công ty chúng tôi 
gia công thiết bị chính xác bằng máy tiện, phay CNC, 
sử dụng các thiết bị đo lường kiểm tra chất lượng uy 
tín, quy trình quản lý sản phẩm nghiêm ngặt và công 
nghệ sáng tạo. Chất lượng sản phẩm của chúng tôi 
luôn ổn định, có thể đạt được tiêu chuẩn quốc tế và đã 
đạt được chứng chỉ ISO9001, UL. Công ty có đội ngũ 
nhân viên kỹ thuật thiết kế chuyên nghiệp, có thể thiết 
kế và sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu khách 
hàng. 
Sản phẩm sản xuất chủ lực của Công ty chúng tôi là: 
van các loại, vòi phun, đầu phun bọt, đầu báo khói, 
đầu nối, chảng ba… . Chúng tôi xuất khẩu sản phẩm 
của chúng tôi đến khắp nơi trên thế giới như: Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Singapore, Malaysia , Ấn Độ, Indonesia, 
UAE, Ý, Bắc Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan..

Company Directory

Dai Dang 3 road, Lot B-2, Dai Dang IP, Phu Tan Ward, 
Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam 
+84 27 4388 1122
Sales.Excellenceteamvietnam@gmail.com
http://excellenceteam13.com/
Thu Cuc: +84 985 668 882
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FINE DNC CO., LTD.

Booth No.: H29

What is " Magic Escape Stairs " ? Magic Escape 
Stairs shows a trustful solution evacuating from fire 
accident in high rise buildings and multi-story public 
housings by installation of built-in foldable safety 
balustrades which forms into a fire escape ladders 
when a desperate fire accident occurs. "An all-in-one 
foldable safety balustrade with fire evacuation ladder 
system " enables to "Two way escape" A new 
innovative fire escape system that keeps your family 
and family's life from fire In the event of fire especial-
ly in public housing, traditional fire evacuation 
devices such as smoke detectors and inner built 
downstair fire escape ladders as alternative means 
of egress has not shown feasible answer escaping 
safely from fire accident. Now Magic Escape Stairs 
provided by FINE DNC shows simple and direct 
answer with outer built ladder system, an ultimate 
safe escape solution that provides safer escape 
route with relatively ease when evacuating family 
members from fire.

"Magic Escape Stairs" là gì? Magic Escape 
Stairs đem đến một giải pháp thoát hiểm đáng 
tin cậy khỏi các vụ hỏa hoạn tòa nhà hoặc 
chung cư cao tầng bằng cách lắp đặt các lan 
can an toàn có thể gập lại được tạo thành một 
thang thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. "Hệ 
thống thang thoát hiểm có lan can an toàn tất 
cả trong một gập lại được" cho phép "thoát 
hiểm hai chiều". Đây là một hệ thống thoát hiểm 
mới giúp gia đình bạn an toàn khi có sự có. 
Trong trường hợp hỏa hoạn, đặc biệt là trong 
chung cư, các thiết bị hỗ trợ sơ tán truyền thống 
như máy dò khói và thang thoát hiểm bên trong 
chưa cho thấy câu trả lời khả thi cho việc thoát 
ra khỏi hỏa hoạn một cách an toàn. Bây giờ 
Magic Escape Stairs được cung cấp bởi FINE 
DNC đã đưa ra câu trả lời đơn giản và trực tiếp 
với hệ thống thang được xây dựng bên ngoài, 
một giải pháp thoát hiểm an toàn cuối cùng 
cung cấp lối đi sơ tán an toàn và dễ dàng khi di 
tản các thành viên trong gia đình.

Company Directory

169 Yeonamsan-ro, Eumbong-myeon, Asan-si, 
Chungcheongnam-do, 31413, Korea
+82 41 5389190
jhan@finednc.com
www.finednc.com
An Jae Hyung - General Manager
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FIRESMART RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.

Booth No.: H12

FireSmart Research and Development Co., Ltd .–Tax 
code: 0108032568 –FireSmart was founded and 
operated by scientists who are Professors, Doctorsin 
the field of electricity,electronics and fire fighting in 
Vietnam. The system of laboratories, production 
workshops are located in Hanoi which have modern 
equipment and meet the international standards. The 
company also has showrooms and distribution 
agents in Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City.
FireSmart applies the quality management system in 
accordance with ISO9001 - the high-standard and 
recognized system in the world. All products 
manufactured by FireSmart meet the requirements of 
the Vietnamese Standards Organization and 
international standards such as EN-54, UL, FM ... The 
products are certified by Vietnam Fire and Rescue 
Police Department
As the first company in Vietnam to research and 
produce high-tech fire alarm systems, we look 
forward to bringing peace of mind and safety to the 
lives of the Vietnamese people.

Công Ty TNHH Nghiên cứu và phát triển công nghệ 
FireSmart - Mã số doanh nghiệp: 0108032568 - 
Được thành lập và điều  hành bởi các nhà khoa học là 
Giáo sư, Tiến sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực điện, 
điện tử và khoa học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại 
Việt Nam.  Hệ thống phòng thí nghiệm, nhà xưởng sản 
xuất được đặt tại Hà Nội với đầy đủ trang thiết bị hiện 
đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế.  Công ty cũng có 
showroom và đại lý phân phối tại Hà Nội, Đà Nẵng và 
Tp. Hồ Chí Minh.
FireSmart áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo 
ISO9001 - hệ thống có tiêu chuẩn cao và được công 
nhận phổ biến nhất trên thế giới.  Tất cả sản phẩm do 
FireSmart sản xuất đạt các thông số theo yêu cầu của 
bộ TCVN và các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến như 
EN-54, UL, FM ... và được Cục cảnh sát PCCC và 
CNCH kiểm định
Là công ty đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và sản 
xuất hệ thống báo cháy công nghệ cao, chúng tôi 
mong muốn mang lại sự an tâm và bình yên cho cuộc 
sống của người Việt Nam.

Company Directory

No.49, Alley 101,Pham Ngoc Thach, Kim Lien Ward,  
Dong Da District, Hanoi, Vietnam
+84 984 194 191
kinhdoanh@firesmart.vn | thietbicodien.jsc@gmail.com
www.firesmart.vn
Mr. Mai Xuan Luong - Director 
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FUJIAN HAIJING FIRE FIGHTING CO., LTD.

Booth No.: K09

Established in 1992, Sanjing Fire Fighting 
Incorporated Company, formerly named as 
Fujian Sanjing Fire-fighting Equipment Co., Ltd 
is a professional manufacturer of various 
fire-fighting products of different specifications 
integrating research&development, manufac-
ture, sales and service. ALL its products, which 
have been certified qualified by CCC Certifica-
tion and have obtained Type Approval Certifi-
cate granted by Public Security Ministry of PRC 
as well as ISO9001:2000 Certificate, are most 
popular throughout the country and exported to 
several countries and regions in Southeast 
Asia, Central Asia, East Europe, Middle Europe, 
Mideast, South America, etc.

Được thành lập vào năm 1992, công ty 
Sanjiang Fire Fighting Incorporated, trước đây là 
Công ty TNHH Thiết bị chữa cháy Sanjing Phúc 
Kiến, hiện là công ty chuyên sản xuất các sản 
phẩm chữa cháy đa dạng về mẫu mã và chi tiết 
kĩ thuật. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đã 
được chứng nhận bởi CCC Certification và đã 
được cấp giấy chứng nhận phê duyệt của Bộ 
Công an Trung Quốc cấp cũng như chứng nhận 
ISO9001: 2000. Sản phẩm của chúng tôi rất 
phổ biến trong nước và được xuất khẩu sang 
một số quốc gia và khu vực ở Đông Nam Á, 
Trung Á, Đông Âu, Trung Âu, Trung Đông, Nam 
Mỹ... 

Company Directory

Maosheng Rd., Fumao Economic Zone, Nan'an, 
Fujian, China
+86 18159220456
admin@sanjingfire.com
http://www.ch-sjxf.com/
Jason Wang - Marketing Manager
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FUNAYAMA CO., LTD.

Booth No.: H16

We Funayama company does the product 
planning, development, production, and selling. 
Target is to blend with between flame resistant 
fire/heat needed for fire fighter equipments and 
functionality/comfort ability by fire fighting 
operation performance. We would like you 
touch and feel the lightest products in the world 
we produced with having our thoughts as 
“lightweight is also the one of safety measure”. 
“Safety” is the base of all the development 
including acquired EN standard of fire fighter 
equipment. We have this theme whole process. 
We regret that we will be able to introduce only 
the part of our products in our booth at this 
time, however, we would like you to take a look 
our catalog about more details.

Công ty Funayama chuyên quy hoạch, phát 
triển, sản xuất và kinh doanh sản phẩm. Mục 
tiêu của chúng tôi là kết hợp khả năng chịu lửa 
/nhiệt cần thiết cho các thiết bị PCCC và hiệu 
suất /sự thoải mái trong hoạt động chữa cháy. 
Chúng tôi mong muốn khách hàng cảm nhận 
những sản phẩm nhẹ nhất trên thế giới và cảm 
thấy “trọng lượng nhẹ cũng là một trong những 
biện pháp an toàn”. “An toàn” là cơ sở cho mọi 
sự phát triển của chúng tôi trong đó có tiêu 
chuẩn EN cho thiết bị chữa cháy. Toàn bộ quá 
trình của chúng tôi đều theo nguyên tắc này. 
Tuy nhiên chúng tôi chỉ có thể giới thiệu một 
phần sản phẩm của mình trong gian hàng tại 
thời điểm này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng 
xem danh mục sản phẩm của chúng tôi. 

Company Directory

20-15, 2-Chome, Tsukishima, Chuo-ku, Tokyo, 
104-0052, Japan
+81 3 35323601
k-minaki@funayama.co.jp
www.funayama.co.jp
Kaori Minaki 
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FUXEON FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: L08

Fuxeon Fire-Fighting Technology Co., Ltd. is a 
modern professional manufacturer and we are 
specialized on offering complete fire fighting 
equipments,fire protection systems, fire alarms 
and security systems. As a result of our high 
quality products and outstanding customer 
sevice, we have gained a global sales network 
reaching Esatern Eruope ,Southeast Asia, Mid 
East ,North America, South America.

Fuxeon Fire-Fighting Technology Co, Ltd là một 
nhà sản xuất chuyên nghiệp hiện đại và chúng 
tôi chuyên cung cấp thiết bị chữa cháy hoàn 
chỉnh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo 
cháy và hệ thống an ninh. Với các sản phẩm 
chất lượng cao và dịch vụ khách hàng xuất sắc, 
chúng tôi hiện có một mạng lưới bán hàng toàn 
cầu vươn tới Đông Âu, Đông Nam Á, Trung 
Đông, Bắc Mỹ, Nam Mỹ.

Company Directory

Xikou Industrial Zone, Meilin Street, Nan'an, China
+86 595 26666538
sales05@fxfire.com.cn
www.fx-china.cn
Soros Lin - Sales Manager
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GER-VINA VIETNAM BRANDSCHUTZ EXPORT

Booth No.: I40

The company was established two years ago, 
with the help of manufacturers from European 
countries and we have collected many new 
products, high quality and low price to supply 
and serve for people. Our employees in Germany 
and Vietnam are always learning and exploring 
new products to mistakenly reduce the loss of 
property and protect the lives of people

Công ty chúng tôi được thành lập cách đây hai 
năm, với sự giúp đỡ của các nhà sản xuất từ 
châu Âu và chúng tôi hiện có nhiều sản phẩm 
mới, chất lượng cao và giá thành thấp để cung 
cấp và phục vụ cho người dân. Nhân viên của 
chúng tôi ở Đức và Việt Nam luôn tìm hiểu và 
khám phá các sản phẩm mới để giảm thiệt hại 
tài sản và bảo vệ cuộc sống của người dân.

Company Directory

GER-VINA Ruhlander Straße 100, 
01987 Schwarzheide, Deutschland.
+49 35752 503577
info@ger-vina.com
www.ger-vina.com
Mr. Pham Van Sang
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GESHUI FIRE HOSE

Booth No.: K14

Zhejiang Geshui Pipe Technology Co., Ltd. was 
established in 1985,is located in the famous Chinese 
town of Qingxie-Sanmen and strategic location, 
convenient traffic. Our company majors in producing 
"Geshui" brand fire hose, pvc lay flat hose and 
related accessories (such as coupling and nozzle) 
Our main have Rubber lined fire hoses, PU lined fire 
hose, PVC lined fire hose, duraline flat fire hose, PVC 
layflat hose, PVC braided reinforced hose, garaden 
hose, PVC clear hoses and PVC steel wired 
reinforced hose etc. As for the coupling, we have 
Storz coupling, John Morris Coupling, quick coupling 
and American standard coupling etc, made of brass 
or aluminum alloy. Our company has advanced 
production equipment and testing equipment, strong 
technical force, Product marketing all over the 
country, are exported to Europe, South America, 
Africa, the Middle East ，Southeast Asia and other 
places, the majority of ueser by the trust ad praise. 
Our company tenet: quality firest, reputation-based, 
customer-orientated, constantly open up new.

Zhejiang Geshui Pipe Technology Co., Ltd. được 
thành lập vào năm 1985, nằm tại thị trấn nổi tiếng 
của Trung Quốc Qingxie-Sanmen với vị trí chiến lược, 
giao thông thuận tiện. Công ty chúng tôi chuyên sản 
xuất vòi chữa cháy thương hiêu "Geshui", vòi chữa 
cháy PVC bẹt và phụ kiện liên quan (ví dụ như khớp 
nối và vòi phun). Dòng sản phẩm chính của chúng tôi 
bao gồm vòi chữa cháy lót cao su, vòi chữa cháy lót 
PU, lót PVC, vòi chữa cháy duraline, vòi chữa cháy 
PVC nằm bẹt, vòi chữa cháy kết PVC, vòi tưới cây, vòi 
phun PVC trong và vòi PVC bọc dây thép... Về các 
sản phẩm khớp nối, chúng tôi có khớp nối của Storz, 
John Morris, khớp nối nhanh và khớp nối tiêu chuẩn 
Mỹ …, làm bằng đồng hoặc hợp kim nhôm. Công ty 
chúng tôi có thiết bị sản xuất tiên tiến và thiết bị kiểm 
tra, đội ngũ kỹ thuật lành nghề. Sản phẩm được tiếp 
thị trên toàn quốc, được xuất khẩu sang châu Âu, 
Nam Mỹ, Châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á và 
nhiều nước khác và được đa số khách hàng tin tưởng 
sử dụng. Nguyên tắc hoạt động của công ty chúng 
tôi: chất lượng hàng đầu, coi trọng danh tiếng, hướng 
đến khách hàng, liên tục đổi mới.

Company Directory

No. 107 Development Zone Gaojian Sanmen Taizhou 
Zhejiang China
+86 576 83118520
hose@86gs.com
www.86gs.com
Poppy - Manager
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GLOBAL ENP INC

Booth No.: K23

Global ENP is the first Korean company in the 
world to apply the air supply pressurization 
system through the hoistway of the emergency 
elevator and escape elevators of the building 
and has the best technical expertise in 
commercialization. Global ENP has been 
established as a company that is progressive 
and challenging by the unique technology 
which was given sufficient evacuation time for 
the refugees. All employees of Global ENP will 
create a new smoke protection system by 
continuous research and development for 
securing safety of customers.

Global ENP là công ty Hàn Quốc đầu tiên trên 
thế giới áp dụng hệ thống điều áp cung cấp khí 
qua giếng thang máy khẩn cấp của tòa nhà và 
có chuyên môn kỹ thuật tốt nhất trên thị trường 
thương mại. Global ENP được thành lập là một 
công ty tiến bộ và luôn tìm kiếm thách thức với 
công nghệ độc đáo có thể đem đến đủ thời gian 
sơ tán cho người dân. Tất cả nhân viên của 
Global ENP sẽ không ngừng nghiên cứu và phát 
triển nhằm tạo ra một hệ thống bảo vệ khói mới 
để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Company Directory

13,Hoegi-ro 8-gil, Dongdaemun-gu,Seoul, Korea
+82 2 22147613
mail2@globalenp.com
www.globalenp.com
Park Kyung Hwan - Director
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GODO ENG CO., LTD.

Booth No.: J17

GODO ENG was established in 2001 to provide the 
advanced Search & Rescue, CBRN and Fire-fighting 
equipments in Korea. We take our responsibility serious-
ly for our products which can be used to protect our 
very precious lives and properties, and do our best to 
become trusted company for quality products and 
thorough customer services. EMPLOYEE : 6 An 
anffiliated company 1. Avon Protection Systems : 
Thermal Imaging Camera , Face-mask, Filter / UK 2. 
Saint Gobain : Chemical protective suit / France 3. 
Radiation Shield Technologies : Radiation protective suit 
/ USA 4. Linear Guidance Illumination : Light line / UK 5. 
Night Searcher : Portable light / UK 6. Grace Industries : 
PASS(Personal Alert Safety System), Portable gas 
detector / USA 7. Scott Safety : Firefighter locator 
system / USA 8. Goetzloff Ges.m.b.H : SARS/NBC 
Patient transport system(PTS) / Austria 9. Scorpe 
technologies : Acoustic detector, Portable Ventilator, 
collapse alarm equipment / France 10. Insopack : Full 
duplex radio / Korea 11. Reipal : Heavy duty support 
system / Sweden 12. Core technology & Inc. : 4CH 
Underwater Video SAR System. Etc.

GODO ENG được thành lập vào năm 2001 để cung 
cấp các thiết bị tìm kiếm và cứu hộ, chống tác nhân 
CBRN và chữa cháy tiên tiến tại Hàn Quốc. Chúng tôi 
coi trọng trách nhiệm của mình đối với các sản phẩm 
sử dụng để bảo vệ cuộc sống và tài sản quý giá, và cố 
gắng để trở thành công ty cung cấp sản phẩm đáng 
tin cậy, với chất lượng và dịch vụ khách hàng toàn 
diện. NHÂN VIÊN: 6 Công ty liên doanh 1. Hệ thống 
bảo vệ Avon: Camera ảnh nhiệt, mặt nạ, bộ lọc / Anh 
2. Saint Gobain: Bộ đồ bảo hộ hóa học / Pháp 3. Công 
nghệ chặn bức xạ: Bộ đồ bảo vệ bức xạ / Hoa Kỳ 4. 
Chiếu sáng hướng dẫn tuyến tính: Light line / UK 5. 
Tìm đêm: Đèn chiếu sáng di động / UK 6. Grace 
Industries: Hệ thống cảnh báo an toàn cá nhân 
(P.A.S.S), Máy dò khí di động / USA 7. Scott Safety: 
Hệ thống định vị lính cứu hỏa / USA 8. Goetzloff 
Ges.mbH: Hệ thống vận chuyển bệnh nhân SARS/N-
BC (PTS) / Áo 9. Scorpe technologies: Máy dò âm 
thanh, Máy thở di động, thiết bị báo động sập, đổ / 
Pháp 10. Insopack: Full duplex radio / Korea 11. 
Reipal: Hệ thống hỗ trợ tải nặng / Thụy Điển 12. Core 
technology & Inc .: Hệ thống theo dõi video SAR video 
4 kênh…

Company Directory

3FL., 168 Changuimun-ro, Jongro-gu, Seoul, 03020 
South Korea
+82 2 3961522
www.godoeng.com
info@godoeng.com
Geon Hui Lee - Assistant Manager
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GP INTERNATIONAL TECHNOLOGY JSC.

Booth No.: I03 

OUR MISSION, VISION AND VALUES
- In more years, GP’s story has always been about 
Tech in life. 
- We maintain relationships with international 
suppliers and organizations for the quality of our 
technology products and continue to set new 
standards of quality to bring more value to 
consumers and our clients’ reputations.
Our Purpose
- Bringing tech, quality of products and safety to life.
Our Mission
- To develop advanced products and services, 
environmental protection and renewable energy in 
the Vietnamese market.
Our Vision
- To be the VietNam’s most trusted partner for Tech 
and Quality Assurance.
Our Values
- We are a International family that values diversity.
- We always do the right thing. With precision, pace 
and passion.
- We create sustainable growth. For All.

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI
- Trong nhiều năm qua, câu chuyện của GP luôn là về 
Công nghệ trong cuộc sống.
- Chúng tôi duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp 
và tổ chức quốc tế về chất lượng sản phẩm công nghệ 
của chúng tôi và tiếp tục đặt ra các tiêu chuẩn mới về 
chất lượng để mang lại nhiều giá trị hơn cho người tiêu 
dùng và danh tiếng của khách hàng
Mục đích của chúng tôi
- Đưa công nghệ, chất lượng sản phẩm và an toàn vào 
cuộc sống.
Nhiệm vụ của chúng tôi
- Phát triển các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến, bảo vệ 
môi trường và năng lượng tái tạo tại thị trường Việt Nam.
Tầm nhìn của chúng tôi
- Trở thành đối tác tin cậy nhất tại Việt Nam về đảm 
bảo chất lượng và công nghệ.
Giá trị của chúng tôi
- Chúng tôi là một gia đình quốc tế có giá trị đa dạng.
- Chúng tôi luôn làm đúng. Với độ chính xác, tốc độ và 
niềm đam mê.
- Chúng tôi tạo ra sự phát triển bền vững cho tất cả.

Company Directory

No. 2 - Alley 155/116/2 Truong Chinh - Phuong Liet 
Ward- Thanh Xuan District - Hanoi - Vietnam
+84 24 3934 6677
ninhtx@gmail.com
Mr Trinh Xuan Ninh +84 963 388 833
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HAI THINH TRADING TECHNICAL SERVICE CO.,LTD

Booth No.: H08 

We are established in 2005, one of the leadinding 
companies in the fire industry. We are supply-
ing FIVALCO UL/FM valves; RELIABLE 
sprinklers; LEDE fittings; ANIFIVAL valves; 
RASCOFLEX flexible sprinkler hose…

Chúng tôi thành lập năm 2005, là một trong 
những công ty hàng đầu trong lĩnh vực PCCC. 
Chuyên cung cấp van UL/FM FIVALCO; Đầu 
phun chữa cháy RELIABLE; Phụ kiện LEDE; van 
ANIFIVAL; Ống mềm đầu phun chữa cháy 
RASCOFLEX…

Company Directory

No.14, Road no.8, Ward 4, District 4, HCMC
+84 28 3941 1072
htvalves@hcm.fpt.vn/nhuvien78@gmail.com
www.haithinh.net
Mr Vo Nhu Vien - Director

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM

178



HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD.

Booth No.: J05

HATSUTA established in 1902 is a manufacturer of 
fire extinguisher and fire extinguishing system for 
machines and buildings. The history began when we 
introduced the Dual Bottle Fire Extinguisher in Kyoto 
to protect the cultural assets that symbolize the 
beauty of Japanese culture. Today our Global Sales 
Department have service contract with well 
experienced distributors world-widely. This is our 
first time to exhibit in Secutech Vietnam. Please 
come and visit our booth, HATSUTA, where we are 
displaying Super Owl NSIII (Package type water 
hydrant), Hose reel ABC dry chemical fire extinguish-
ing system for parking space, Cabinex (Automatic 
CO2 fire extinguishing system for machines and 
semiconductor) with original flame detectors and 
nozzles. You can also check portable fire extinguish-
ers including PMP-20(for Metal fire). We are looking 
forward to meeting you.

HATSUTA được thành lập vào năm 1902 và là nhà 
sản xuất bình chữa cháy và hệ thống chữa cháy 
cho máy móc và toà. Lịch sử công ty bắt đầu khi 
chúng tôi giới thiệu Bình chữa cháy kép ở Kyoto để 
bảo vệ các tài sản văn hóa tượng trưng cho vẻ đẹp 
của văn hóa Nhật Bản. Hiện nay Bộ phận bán hàng 
toàn cầu của chúng tôi có hợp đồng dịch vụ với 
các nhà phân phối có kinh nghiệm trên toàn thế 
giới. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia triển 
lãm Secutech Vietnam. Hãy ghé thăm gian hàng 
của HATSUTA, nơi chúng tôi đang trưng bày Super 
Owl NSIII (trụ cứu hỏa kiểu gói), Hệ thống chữa 
cháy bằng hóa chất khô cho hệ thống sưởi, 
Cabinex (Hệ thống chữa cháy CO2 tự động cho 
máy móc và chất bán dẫn) với đầu dò lửa và vòi 
phun. Quý khách cũng có thể kiểm tra bình chữa 
cháy xách tay bao gồm PMP-20 (cho đám cháy 
kim loại). Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý 
khách.

Company Directory

3-5, Shodai-Tajika, Hirakata-City
Osaka 573-1132 Japan
+81 72 8561292
j_akei@hatsuta.co.jp
www.hatsuta.co.jp
Jun Akei - Manager
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HEBEI RUNWANGDA CO., LTD

Booth No.: K02

Runwangda company is a membership of China 
Safety Production Association, Protective equipment 
safety and Health Committee China textile Commer-
cial Association director unit, China Education 
Equipment Association, have "WUJIE" "RUNWANG-
DA" two well-known trademark, both of them are 
famous brand in Hebei province, products have been 
rated as brand-name products in Hebei province, the 
faucet products passed Chinese water-saving 
certification, emergency eye wash series products 
passed the CE Certification, passed the United States 
ANSI Z358.1-2009 standard testing, named the only 
recommended brand by the national labor insurance 
industry.

Runwangda là một thành viên của Hiệp hội sản 
xuất an toàn Trung Quốc, Ủy ban an toàn thiết 
bị bảo hộ và Y tế, Tổng hội thương mại dệt may 
Trung Quốc, Hiệp hội thiết bị giáo dục Trung 
Quốc. Công ty chúng tôi có hai thương hiệu nổi 
tiếng là "WUJIE" và "RUNWANGDA", cả hai đều 
là thương hiệu nổi tiếng và được đánh giá cao ở 
tỉnh Hà Bắc. Các sản phẩm vòi nước đều nhận 
được chứng nhận tiết kiệm nước Trung Quốc. 
Loạt sản phẩm rửa mắt khẩn cấp cũng nhận 
được chứng nhận CE, vượt qua thử nghiệm của 
tiêu chuẩn Hoa Kỳ ANSI Z358.1-2009. Công ty 
chúng tôi cũng được chỉ định là thương hiệu 
nên dùng bởi hội bảo hiểm lao động quốc gia.

Company Directory

Industrial District, Wuqiang County, Hebei Province
+86 318 3832163
postmaster@chinawujie.com
www.runwangda.net
Esther Jia - Sales Manager
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HI-MAX VIETNAM CO., LTD

Booth No.: G14 

Hi-Max Vietnam Co., Ltd is factory producing fire 
protection equipment in Vietnam, specializing in 
manufacturing and installing fire protection 
equipment.

Our company always works with the motto: 
keep the highest reliability, best quality and 
safety, this is always the view and development 
strategy of our company.

We always try our best to serve our customers 
by providing a wide range of security systems 
and implementing many projects such as 
intelligent building, large apartment, special 
factory ... as well as warranty and maintenance 
work. We are confident that with sophisticated 
technology, reliable technology and technical 
experience, we will meet customers' fire safety 
requirements without errors.

Hi-Max Việt Nam là nhà máy sản xuất thiết bị 
phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam, chuyên sản 
xuất và thi công thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Công ty chúng tôi luôn hoạt động với phương 
châm: giữ sự tin cậy cao nhất, chất lượng tốt nhất 
và độ an toàn cao nhất, đây luôn là quan điểm cũng 
như chiến lược phát triển của Công ty chúng tôi.  

Chúng tôi luôn nỗ lực, phục vụ hết mình để đáp 
ứng nhu cầu khách hàng thông qua việc cung cấp 
một loạt các hệ thống bảo vệ và thực hiện nhiều 
dự án như tòa nhà thông minh, căn hộ lớn, nhà 
máy đặc biệt … cũng như công tác bảo hành và 
bảo trì cho công trình. Chúng tôi tin chắc rằng với 
công nghệ tinh vi, đáng tin cậy cùng kinh nghiệm 
phát triển kỹ thuật, chúng tôi sẽ đáp ứng thỏa đáng 
nhu cầu phòng cháy, chữa cháy của khách hàng 
mà không có sai sót.

Company Directory

Lot B5f, Block B, 7th street, Hiep Phuoc Industrial 
Park, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, HCMC
+84 28 3620 4911 
himaxvietnam@gmail.com
www.himax119.vn
0907149119
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HOCHIKI ASIA PACIFIC PTE.,LTD

Booth No.: J23

Established in Japan in 1918, Hochiki is an 
independent, multi-national, publicly listed with 
over 1,700 employees across the globe. One of 
the world’s leading manufacturers of commer-
cial and industrial fire detection and emergency 
lighting solutions. Hochiki has acquired global 
acceptance as benchmark of high-integrity and 
long-term reliability.

Hochiki’s facilities in Japan, United States of 
America and Europe design and manufacture 
products and provide technical support suited 
to local standards and customer requirements. 
Total commitment to meet the needs of individ-
ual national markets has reinforced the compa-
ny’s global reputation, resulting in Hochiki 
products being installed in many prestigious 
sites and in over 80 countries worldwide.

Được thành lập vào năm 1918 tại Nhật Bản, 
Hochiki là một công ty đa quốc gia, độc lập, đại 
chúng với hơn 1700 nhân viên trên toàn thế 
giới. Là một trong những nhà sản xuất hàng đầu 
thế giới về các giải pháp báo cháy và chiếu 
sáng khẩn cấp, Hochiki đã đạt được sự công 
nhận toàn cầu như là một thương hiệu có tính 
tích hợp cao và độ tin cậy lâu dài.

Các cơ sở sản xuất của Hochiki ở Nhật Bản, Mỹ 
và Châu Âu thiết kế và sản xuất ra những sản 
phẩm cũng như cung cấp hỗ trợ kỹ thuật phù 
hợp với các tiêu chuẩn của từng quốc gia và 
yêu cầu của khách hàng. Cam kết toàn diện 
đáp ứng những nhu cầu thị trường theo từng 
quốc gia đã củng cố danh tiếng toàn cầu của 
công ty, và các sản phẩm của Hochiki đã và 
đang được lắp đặt tại rất nhiều công trình nổi 
tiếng ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
toàn thế giới.

71 UBI Road 1 # 07-40/41 Oxley Bizhub,
Singapore 408732 
+65 6841 9728
hochiki@singnet.com.sg
www.hochikisingapore.com
dennydoan@hochikihcm.com.vn
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JINAN MEIDE CASTING CO., LTD

Booth No.: I50

Jinan Meide Casting Co. Ltd. was established in 1961. 
The company owns altogether one main factory,five 
branch factories, an independent accounting steel pipe 
company, and a science & technology park.The 
company is the largest manufacturer in the PVF 
industry with the most complete range of products, 
supplying malleable iron fittings, grooved fittings, 
grooved couplings, valves, cast iron fittings, ductile 
iron fittings, steel pipes and nipple couplings, stainless 
steel nipples, brass pipe nipples, cast bronze fittings, 
pipe hangers and supports, electric fittings, etc. We 
organize the whole production process in accordance 
with ISO 9001 and ISO 14001. It has also the most 
complete certificates in the PVF industry, including 
UL/FM/NSF , CRN/cUL , DVGW/TÜV/VdS , CE (PED), 
BSI/LPCB/WRAS, SII, JIS, ABNT, GOST-R, CNBOP, 
KS ,TSE, PSB , SIRIM , SABS , ISI , CCC etc. The 
products are well distributed in more than 130 
Countries and regions. Customer satisfaction has 
always been the company’s top objective, and we 
constantly stick to the principle: to provide customers 
with a value-added solution rather than simply 
delivering products.

Jinan Meide Casting Co. Ltd. được thành lập năm 
1961. Công ty sở hữu một nhà máy chính, 5 nhà máy 
chi nhánh, một công ty ống thép kế toán độc lập và 
một khu nghiên cứu khoa học & công nghệ. Công ty 
là nhà sản xuất lớn nhất trong ngành công nghiệp PVF 
với đầy đủ các dòng sản phẩm, cung cấp phụ kiện sắt 
dễ uốn, phụ kiện rãnh, khớp nối rãnh, van, phụ kiện 
gang, phụ kiện sắt dẻo, ống thép và khớp nối, khớp nối 
thép không gỉ, khớp nối bằng đồng thau, phụ kiện đúc 
bằng đồng, móc treo và giá đỡ ống, phụ kiện điện, vv. 
Toàn bộ quá trình sản xuất của chúng tôi phù hợp với 
tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001. Ngoài ra chúng tôi 
cũng có giấy chứng nhận hoàn chỉnh nhất trong 
ngành công nghiệp PVF, bao gồm UL / FM / NSF, 
CRN / cUL, DVGW / TÜV / VdS, CE (PED), BSI / LPCB 
/ WRAS, SII, JIS, ABNT, GOST-R, CNBOP, KS, TSE, 
PSB, SIRIM, SABS, ISI, CCC,... Các sản phẩm được 
phân phối tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự 
hài lòng của khách hàng luôn là mục tiêu hàng đầu 
của công ty và chúng tôi liên tục tuân thủ nguyên tắc: 
cung cấp cho khách hàng giải pháp giá trị gia tăng hơn 
là chỉ phân phối sản phẩm.

Company Directory

Jinan Meide Technopark, Industrial Park, Pingyin, 
Jinan, China
+86 531 87885685
sandy.liu@meide-casting.com
www.meide-casting.com
Sandy Liu - Sales Man
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KANAIF PIPING SYSTEM

Booth No.: I61

Kanaif Piping System(Shanghai) Co.,Ltd is a 
professional manufacturer of malleable iron pipe 
fittings, grooved pipe fittings, fire fighting pipes, 
hangers, sprinkler hose fittings etc. For more than 20 
years, Kanaif is always focusing on research and 
development of pipe fittings, which mainly applied in 
fire protection, water supply, construction industry, 
municipal engineering and petrochemical. Currently 
Kanaif is one of the largest pipe fittings manufactur-
ers in the world, and dedicates to provide secure, 
reliable and cost effective pipe fittings, with large 
oroducing capacity, superior quality, strong R&D 
strength and first class service. Looking forwartd to 
the opportunity to cooperate with you in the future.

Kanaif Piping System (Thượng Hải) Co, Ltd là 
nhà sản xuất chuyên nghiệp về phụ kiện đường 
ống sắt dễ uốn, phụ kiện đường ống rãnh, ống 
chữa cháy, móc, phụ kiện vòi phun nước... 
Trong hơn 20 năm, Kanaif luôn tập trung vào 
nghiên cứu và phát triển phụ kiện ống, chủ yếu 
được áp dụng trong phòng cháy chữa cháy, cấp 
nước, công nghiệp xây dựng, kỹ thuật đô thị và 
hóa dầu. Hiện nay, Kanaif là một trong những 
nhà sản xuất phụ kiện đường ống lớn nhất thế 
giới, và cam kết cung cấp sản phẩm an toàn, 
đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí, với hiệu suất 
lớn, chất lượng cao, bộ phận R & D hiệu quả và 
dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi luôn mong muốn có 
cơ hội hợp tác với bạn trong tương lai.

Company Directory

Suite 401, Building D, No. 228 Meifu Road, 
Minhang District, Shanghai, China
+86 21 13901803146
jacky@kanaif.com
www.kanaif.com
Jacky Sheng - Technical Director
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KOLLING ENGINEERING SDN BHD

Booth No.: K13

Kolling engineering Sdn Bhd established in 
1973, is one of the leading manufacturers of 
fire equipment in the country. In the late 70's, 
Kolling foundry was founded for the production 
of fire equipment. The range of products 
manufactured including fire hose reels, hose 
racks, cabinets, nozzles, pedestal hydrants, 
hydrant valves, couplings, adaptors, foam 
monitors, foam inductors, mobile foam units, 
fire brigade equipment and foam/water monitor 
trailers. With years of experience, Kolling is 
capable of designing and manufactured reliable 
fire equipment to meet international standards 
such as British Standard (BS) European 
Standard (EN), Australian Standard (AS), 
Underwriter laboratories Standards (UL), 
Malaysia Standard (MS) and European Confor-
mity (CE). Our facilities are certified to meet 
ISO9001:2008, EN ISO 9001:2008, BS EN ISO 
9001:2008 and MS ISO 9001:2008 for design-
ing and manufacturing of fire fighting 
equipment by Lloyds Register Quality Assur-
ance...

Kolling engineering Sdn Bhd, được thành lập 
vào năm 1973, là một trong những nhà sản 
xuất hàng đầu các thiết bị chữa cháy trong 
nước. Cuối những năm 70, xưởng đúc Kolling 
được thành lập để sản xuất thiết bị chữa cháy. 
Sản phẩm do chúng tôi sản xuất bao gồm cuộn 
vòi cứu hỏa, giá đỡ vòi, tủ đựng, vòi phun mưa, 
trụ chữa cháy, van vòi, khớp nối, vòi phun bọt, 
máy pha bọt, máy phun bọt di động, thiết bị 
cho lính cứu hỏa và rơ moóc vòi rồng phun bọt 
/ nước. Với nhiều năm kinh nghiệm, Kolling có 
khả năng thiết kế và sản xuất thiết bị chữa cháy 
đáng tin cậy đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế 
như British Standard (BS) European Standard 
(EN), Australian Standard (AS), Underwriter 
laboratories Standards (UL), Malaysia Standard 
và European Conformity (CE). Cơ sở vật chất 
của chúng tôi được Lloyds Register Quality 
Assurance cấp chứng nhận tiêu chuẩn 
ISO9001: 2008, EN ISO 9001: 2008, BS EN 
ISO 9001: 2008 và MS ISO 9001: 2008… để 
thiết kế và sản xuất thiết bị chữa cháy.

Company Directory

AL292, Jalan Perindustrian 12, Kg. Baru Sg. Buloh, 
47000 Sg. Buloh, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
 60-3-61560310/60-3-61569360
intsales@kolling.com.my
www.kolling.com.my
Miss Christine Kong - Export Sales Manager
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KUNSHAN JANYU CORP. LTD

Booth No.: K03

Kunshan Janyu Corp. Ltd (PANEW) is a professional 
manufacturer absorbed in the designation and manufactur-
ing of the high quality Bellows, Flexible Sprinkler Hose 
Fittings, Expansion Joint, Pump Connector etc. We always 
serve the best services and products to absorb the 
vibrations, movements, stresses, and deviation caused to 
the thermal expansion, earthquake, mechanical vibration 
etc. Our company products have been used broadly in 
commercial buildings, electronic factories, clean-room 
factories, hospital, petroleum industries, power plants, 
incinerator plants etc. The designation, manufacturing, and 
quality control of the structure of the products are complied 
with the international standards like EJMA etc. In 2001, we 
got the FM approval of the products. In 2003 we got the UL 
approval of the products. In 2016 we got the CCCF 
certificate of sprinkler hose. Products have been sold 
overseas like USA, Canada, Finland, India, Singapore, 
Malaysia etc. Continually, we design and produce high 
quality products which were approved by the famous 
approval company in the world. We have confidence to 
serve you the highest quality products for a safe, 
convenient, efficient service.

Kunshan Janyu Corp. Ltd (PANEW) là nhà sản xuất 
chuyên thiết kế và sản xuất các loại ống thổi, linh kiện ống 
nối mềm vòi phun chữa cháy, khớp nối mở rộng, đầu nối 
bơm… chất lượng cao. Chúng tôi luôn đem đến các sản 
phẩm và dịch vụ tốt nhất có thể hấp thụ rung chấn, 
chuyển động, ứng suất gây ra bởi sự giãn nở nhiệt, động 
đất hoặc rung động của máy móc… Sản phẩm của công 
ty chúng tôi đã được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà 
thương mại, nhà máy linh kiện điện tử, phòng sạch nhà 
máy, bệnh viện, ngành dầu khí, nhà máy điện, lò đốt…. 
Quá trình thiết kế, sản xuất và kiểm soát chất lượng sản 
phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như EJMA. Năm 
2001, sản phẩm của chúng tôi được phê duyệt chuẩn FM. 
Năm 2003, chúng tôi nhận được tiêu chuẩn sản phẩm của 
UL. Trong năm 2016, chúng tôi đã nhận được chứng chỉ 
CCCF cho vòi phun nước. Sản phẩm công ty hiện được 
bán ở các nước như Mỹ, Canada, Phần Lan, Ấn Độ, 
Singapore, Malaysia... Chúng tôi không ngừng thiết kế và 
sản xuất các sản phẩm chất lượng cao với những chứng 
nhận, tiêu chuẩn tốt nhất trên thế giới. Chúng tôi tự tin có 
thể đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng 
cao nhất cùng với dịch vụ an toàn, tiện lợi và hiệu quả.

Company Directory

No. 95 Sanxiang Road, KETDZ, Kunshan City 
Jiangsu, China 215300
+86 512 57038896 8021
jih.panew@hotmail.com
www.panewglobal.com
Mr.Jih - Sales Manager
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LUBI INDUSTRIES LLP

Booth No.: I34

When it comes to the science of pumping, Lubi pumps 
present smart, sturdy and sustainable pumping solutions 
with over 50 years of unmatchable experience and expertise 
for applications in Industries across the spectrum. We 
provide pumping solutions from more than 5000 different 
models of pumps which can be customised in raw materials 
or design based on the field application.We are a vertically 
integrated manufacturing company where starting from 
Design and Engineering of products to manufacturing of 
components, assembly, testing and final finishing and 
packaging is done within our various manufacturing 
facilities. This helps us in providing our customers with Top 
Quality, Competitively Priced Products delivered On Time to 
the customers. We export our products worldwide to more 
than 80 countries. We have a subsidiary company in UAE 
for distribution of products in the Middle East and another 
one in Spain for distribution of our products in Europe. We 
are committed to the Green Energy movement by 
continuously working towards making our products more 
Energy Efficient and certifying them through agencies like 
Bureau of Energy Efficiency (BEE). We are also offering a 
wide range of Alternative Energy Sustainable Pumping 
Products like Solar Submersible and Monoblock Pumps. 
Due to our large volume of exports to USA and Europe, we 
have a large range of products which are certified by UL and 
CE for safety.

Máy bơm Lubi đem đến các giải pháp bơm nước thông 
minh, hiệu quả và bền vững với hơn 50 năm kinh nghiệm 
chuyên môn cho các ứng dụng trong nhiều ngành công 
nghiệp khác nhau. Chúng tôi cung cấp các giải pháp bơm 
nước với hơn 5000 mẫu máy bơm khác nhau có thể tùy 
chỉnh về vật liệu hoặc thiết kế dựa trên thực tế. Chúng tôi là 
công ty sản xuất tích hợp theo chiều dọc, từ thiết kế và kỹ 
thuật sản phẩm cho đến sản xuất linh kiện, lắp ráp, thử 
nghiệm, hoàn thiện và đóng gói tại các cơ sở sản xuất khác 
nhau của chúng tôi. Từ đó chúng tôi có thể đem đến cho 
khách hàng sản phẩm chất lượng hàng đầu, giá cả cạnh 
tranh và được giao đúng thời hạn. Chúng tôi xuất khẩu sản 
phẩm trên toàn thế giới đến hơn 80 quốc gia. Chúng tôi hiện 
có một công ty chi nhánh tại UAE để phân phối sản phẩm ở 
Trung Đông và một công ty khác ở Tây Ban Nha để phân 
phối sản phẩm ở châu Âu. Chúng tôi cam kết tham gia 
phong trào Năng lượng xanh bằng cách liên tục cải tiến sản 
phẩm để tiết kiệm năng lượng hơn và kiểm tra, chứng nhận 
chúng thông qua các cơ quan như Cục Năng lượng hiệu quả 
(BEE). Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các sản phẩm 
bơm nước bền vững chạy năng lượng thay thế như bơm 
chìm năng lượng mặt trời và bơm Monoblock. Do chúng tôi 
xuất khẩu đa số sản phẩm sang thị trường Mỹ và châu Âu, 
sản phẩm của chúng tôi đều có chứng nhận an toàn bởi UL 
và CE. 

Company Directory

Near Kalyan Mills Naroda Road Memco Ahmedabad 
Gujarat India
+91 8238087808
rrajaji@lubipumps.com
www.lubipumps.com
Ruturaj Rajaji - Business Head - Exports
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MALLCOM (INDIA) LTD.

Booth No.: J03

Mallcom has installed rice husk based power plant to reduce 
use of fossil fuel. Prestigious ENCON award 2016 which was 
conferred to the organisation as recognition. 2016: Gold 
Award, 2015 : Silver Award.
ROLE OF MALLCOM
For last 3 decades Mallcom is a tested and trusted brand in 
major parts of Asia like Qatar, Iran, Sri Lanka, Bangladesh, 
Nepal, Bhutan & India. For Europe, North & Latin America, 
Mallcom exports PPE as a trusted and quality private labeler.
VALUE SERVICES OF MALLCOM
Starting at 1983, Mallcom always proved itself as a game 
changer by introducing internationally standardized products, 
organizing safety awareness seminars, creating social media 
content & print ads.
FUTURE OF PPE WITH MALLCOM
Proactive technology policy helps Mallcom to implement latest 
concepts utilising basic sciences in product and process 
development. Mallcom has always been the fisrt company to 
introduce new protective gears for emerging requirments.

Mallcom đã lắp đặt nhà máy hạt trấu để giảm sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch. Giải thưởng ENCON uy tín năm 2016 được trao 
cho tổ chức như là một sự công nhận. 2016: Giải Vàng, 2015: 
Giải Bạc.
VAI TRÒ CỦA MALLCOM
Trong 3 thập kỷ qua, Mallcom là thương hiệu được thử nghiệm 
và đáng tin cậy ở các khu vực chính của Châu Á như Qatar, 
Iran, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Ấn Độ. Đối với 
Châu Âu, Bắc Mỹ Latinh, Mallcom xuất khẩu PPE như một nhà 
cung cấp nhãn hàng đáng tin cậy và chất lượng.
GIÁ TRỊ DỊCH VỤ CỦA MALLCOM
Bắt đầu từ năm 1983, Mallcom luôn tự chứng tỏ mình là một 
người luôn đổi mới bằng cách giới thiệu các sản phẩm tiêu 
chuẩn quốc tế, tổ chức các hội thảo nâng cao nhận thức về an 
toàn, tạo ra nội dung truyền thông xã hội và quảng cáo.
TƯƠNG LAI CỦA PPE VỚI MALLCOM
Chính sách công nghệ tiên phong giúp Mallcom thực hiện các 
khái niệm mới nhất sử dụng các khoa học cơ bản trong phát 
triển sản phẩm và quy trình. Mallcom luôn là công ty đầu tiên 
giới thiệu các thiết bị bảo vệ mới cho các nhu cầu mới.

Company Directory

Add: EN 12. Sector V, Salt Lake City Kolkata 
700091, India 
+33 4016 1000
safety@mallcom.in
www.mallcom.in
Mr Rana Das 
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MASFLO VIETNAM CO., LTD.

Booth No.: J19

With more than 40 years cumulated of experience 
internationally recognized in manu- facturing, distributing 
and providing the after sales service in the pumping 
system, the management board of Masflo implements a 
policy totally dedicated for the benefit to our clients.
Our competencies and expertises in the main sigma 
such as Building service, Industry and Water management 
enable us to propose a range of high quality of industrial 
pumps. Beside of our production activity, we always 
accompany our esteemed clients with expertized 
technical pumping solutions and, based on the clients 
specifications, make custom design in our range of 
industrial pumps to fit to our client requirements.
The quality of our products is the result of the 
implementation of the european standard process of 
manufacturing. Our manufacturing qualities are ISO 
and TUV certified. In a view to offering pums with the 
highest quality, our team of professionals has to 
con-stantly keep their eyes on the ball, beginning from 
the raw material purchase through the designing, the 
manufacturing and the delivery control.
The principle of Masflo company, which characterizes 
our DNA, is to consider our customers succes as the 
goal that we must constantly have on the target.

Công ty TNHH MASFLO VIỆT NAM là nhà phân phối chính 
thức các dòng sản phẩm bơm Masflo hoạt động trong các 
lĩnh vực sau:
1. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các 
hàng hóa công nghiệp  theo quy  định của pháp luật 
ViệtNam
2. Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt đối 
với các hàng hóa do Công ty thực hiện quyền phân phối 
bán buôn tại ViệtNam.
Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu:
- Tư vấn giải pháp, hỗ trợ thiết kế, cung cấp máy bơm, van 
và các thiết bị cơ khí, thiết bị điện, lắp đặt và hỗ trợ vận 
hành và chạy thử máy bơm, hệ thống cho các ứng dụng 
chữa cháy, HVAC, nước cấp và nước thải trong các lĩnh 
vực xây dựng, công nghiệp, dân dụng và cấp thoát nước, 
bơm PCCC.
- Tư vấn công nghệ, hỗ trợ thiết kế để tiết giảm chi phí đầu 
tư, chi phí vận hành bảo dưỡng cho hệ thống bơm, van, 
các thiết bị cơ khí trong các ứng dụng chữa cháy, HVAC, 
nước cấp và nước thải trong các lĩnh vực xây dựng, công 
nghiệp, dân dụng và cấp thoát nước.

Company Directory

590/2/4 Phan Van Tri, Ward 7,Go Vap District,HCMC
+84903642358
tundvip@yahoo.com.vn
www.masflo.fr
Mr. Tu
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NAFFCO

Booth No.: J20

NAFFCO was founded in Dubai, UAE to become the world’s 
leading producer and supplier of life safety solutions. By 
recognizing the importance and convenience of having 
easy access to multiple safety services, we became 
specialized by offering complete solutions under one roof 
for all types of high quality firefighting equipment, fire 
protection systems, fire alarms, addressable emergency 
systems, security systems, custom-made vehicles such as 
fire trucks, ambulances, mobile hospitals and airport 
rescue firefighting vehicles (ARFF). With the most talented 
and dedicated employees from around the world, NAFFCO 
has over 2,000 passionate engineers and over 5.5 million 
square feet of manufacturing facilities. We are currently 
exporting to over 100 countries worldwide. NAFFCO 
manufactures UL, FM, BSI & Global Mark approved 
products in our facility in consistent with International 
Standards” UL-DQS, BSI certifies for the Quality Manage-
ment System against ISO 9001 Our Environmental (ISO 
14001) & Occupational Health & Safety (OHSAS 18001) 
Management Systems have been certified by UL-DQS. Our 
Trucks & Vehicles division has been assessed & certified 
for Quality Management System requirement for Aviation, 
Space & Defense organization (AS 9100) by UL-DQS. Our 
success is driven by our passion to protect; our vision is to 
become the world’s number one provider of innovative 
solutions in protecting life, environment and property.

NAFCO được thành lập tại Dubai, UAE, là nhà sản xuất 
và cung cấp các giải pháp an toàn mạng sống. Nhận ra 
sự quan trọng và tiện lợi của khả năng dễ dàng tiếp cận 
nhiều dịch vụ an toàn, chúng tôi đã trở thành chuyên gia 
trong việc cung cấp các giải pháp tổng thể kết hợp thiết 
bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống phòng chống cháy 
nổ, báo cháy, hệ thống khẩn cấp có địa chỉ, hệ thống an 
ninh, phương tiện có tùy chỉnh như xe cứu hỏa, xe cứu 
thương, bệnh viện di động và xe chữa cháy, cứu hộ tại 
sân bay (ARFF). Với đội ngũ nhân viên tài năng và hết 
lòng vì công việc trên khắp thế giới, NAFCO hiện có 
2000 kĩ sư lành nghề và cơ sở sản xuất hơn 5,5 triệu 
feet vuông. Các sản phẩm của NAFCO đều đạt tiêu 
chuẩn UL, FM, BSI & Global Mark và cơ sở sản xuất của 
chúng tôi cũng đạt tiêu chuẩn quốc tế UL-DQS, BSI, tiêu 
chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001, tiêu chuẩn quản lý 
môi trường (ISO 4001) & tiêu chuẩn về hệ thống an toàn 
sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001). Đơn vị về xe tải 
& phương tiện của chúng tôi đã được công ty UL-DQS 
kiểm nghiệm và chứng nhận về quản lý chất lượng cho 
ngành hàng không, vũ trụ và quốc phòng (AS 9001). 
Thành công của chúng tôi có được là nhờ niềm đam 
mê, mong muốn trở thành công ty hàng đầu trên thế 
giới cung cấp các giải pháp sáng tạo bảo vệ con người, 
môi trường và tài sản.

Company Directory

Jebel Ali Free Zone, Dubai, P.O. Box 17014 UAE
+971 4 8151663
baiju@naffco.com
www.naffco.com
Baiju Viswambharan - Export Manager
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NHUAN PHAT CO.,LTD

Booth No.: K17

Flagship Products: "NHUANPHAT ECO-FIRE" 
Air-mixed firefighting foaming agent & water 
based fire extinguishers, co-research with 
Taiwan, Germany and Japan:
- Rapid foam creation, variable flow of spray that 
immediately reduces the heat, quickly extinguish-
es the flame and at the same time envelops 
combustion source and isolate the heat.
- No toxicity and pollution by using materials 
with plant origin.
- Most effective against fire class A /B /C /E /F. 

Sản phẩm chủ đạo: Chất tạo bọt chữa cháy hòa 
không khí  & Bình chữa cháy gốc nước 
“NHUANPHAT ECO-FIRE” do Đài Loan, Đức, 
Nhật hợp tác nghiên cứu sáng chế:
- Ưu điểm tạo bọt nhanh, tia phun có dòng chảy 
biến hóa làm giảm nhiệt tức thì, nhanh chóng 
dập tắt ngọn lửa; đồng thời bao phủ vật cháy 
cách ly nhiệt độ và không khí ngăn cháy lại.
- Không gây độc hại và ô nhiễm nhờ sử dụng 
nguyên liệu nguồn gốc thực vật. 
- Khắc tinh mạnh nhất với đám cháy A/B/C/E/F.

Company Directory

3rd floor, Room no.310, MaChinCo1 Commercial 
Building, No.10 Tran Phu, Mo Lao Ward, 
Ha Dong District, Ha Noi, Viet Nam
+84 24 62516489 
nhuanphatpccc@gmail.com
nhuanphatpccc.com.vn
Ms. Nguyen Thi Huyen 
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NINGBO KINGDUN ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD

Booth No.: H06 

Ningbo Kingdun Electronic Industry Co.,Ltd,as a national 
Hi-tech enterprise, specializing in producing various of 
security products like smoke alarm, CO alarms, gas alarm, 
water alarm, alarm system ect. The company was 
established in year 2000, and the factory construction area 
covers more than 40,000 square meters now. We have 9 
automatic SMT lines and 4 automatic wave-soldering line, 
34pcs injection machine and 33 other production line. After 
many years of foreign trader, we have already gained a rich 
experience in product design, certification, production, 
quality control and market service. We have established a 
TUV approved completed testing lab0ratory, it means we 
have the equal testing qualification as TUV lab, and we used 
this lab for our own production quality control, that is we 
can ensure our products to keep a satisfy quality before its 
delivery. Kingdun complies with ISO9001, ISO14001, 
OHSAS18001, BSCI those management system, and our 
products have achieved CE/VDS/NF/TUV/LP-
CV/ROHS/REACH/ITS/BOSEC national security certifica-
tion. Kingdun always follow the principle “customer first, 
quality first.”, we focus on making reliable products to the 
customer and let the world become more safe with 
Kingdun’s products. Facing to the future, we will follow the 
pace of the market and accelerate our process to integrate 
security into the internet and intelligent network, to become 
a leader of smart home.

Ningbo Kingdun Electronic Industry Co, Ltd, là một doanh 
nghiệp công nghệ cao, chuyên sản xuất các sản phẩm an 
toàn như báo động khói, báo động nồng độ khí CO, báo 
động khí ga, báo động nước… Công ty được thành lập vào 
năm 2000 với khu vực xây dựng nhà máy hiện nay bao gồm 
hơn 40.000 mét vuông. Chúng tôi có 9 dây chuyền SMT tự 
động và 4 dây chuyền hàn sóng tự động, 34 máy phun và 
33 dây chuyền sản phẩm khác. Sau nhiều năm tham gia 
thương mại quốc tế, chúng tôi đã có một lượng kinh nghiệm 
phong phú trong thiết kế sản phẩm, chứng nhận, sản xuất, 
kiểm soát chất lượng và dịch vụ thị trường. Chúng tôi đã 
thiết lập một phòng thí nghiệm được TUV phê chuẩn. Chúng 
tôi đã sử dụng phòng thí nghiệm này để kiểm soát chất 
lượng sản phẩm của chúng tôi trước khi giao hàng. Kingdun 
tuân thủ các tiêu chuẩn ISO9001, ISO14001, 
OHSAS18001, BSCI về hệ thống quản lý, và các sản phẩm 
của chúng tôi đã đạt được chứng nhận quốc gia CE / VDS / 
NF / TUV / LPCV / ROHS / REACH / ITS / BOSEC. Kingdun 
luôn luôn hoạt động theo nguyên tắc "khách hàng đầu tiên, 
chất lượng đầu tiên.” Chúng tôi tập trung vào việc đưa ra 
sản phẩm đáng tin cậy cho khách hàng và giúp cho thế giới 
trở nên an toàn hơn với sản phẩm của Kingdun. Trong 
tương lai, chúng tôi sẽ đi cùng nhịp độ của thị trường và đẩy 
nhanh quy trình tích hợp bảo mật vào internet và mạng 
thông minh, để trở thành một công ty đi đầu về ngôi nhà 
thông minh. 

Company Directory

No28, Fengyuan Road, South Zone, Economic Development 
Area, Yuyao City, Zhejiang Province, China   
+86 57462566055
maky-ding@kingdun.com
www.kingdun.com
Maggie-Ding - Sales Manager
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NITTAN COMPANY LIMITED

Booth No.: J01

NITTAN company established Tokyo in 1954. We 
manufacturing state-of-the-art Fire Alarm and Fire 
Prevention systems with Japan technology and over 
60 years experience. Our task is "Protect the people 
life and property from the Fire."

NITTAN được thành lập tại Tokyo vào năm 
1954. Với hơn 60 năm kinh nghiệm chúng tôi 
sản xuất các hệ thống PCCC tiên tiến nhất với 
công nghệ Nhật Bản. Nhiệm vụ của chúng tôi là 
"Bảo vệ cuộc sống và tài sản của mọi người 
khỏi hỏa hoạn."

Company Directory

54, 1-Chome, Sasazuka, Shibuya-ku, Tokyo, 
151-8353, Japan
+81 3 53337021
masaru-ebuchi@nittan.com
www.nittan.com
Masa EBUCHI - General Manager
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NK TECH CO., LTD.

Booth No.: F04

Based on the best technology in the field of 
land and marine, NK TECH have been supplied 
clean fire extinguishing systems like as 
HFC-227ea, HFC-125, HPCO2, IG-100, LPCO2 
and foam agents like as AFFF, Ar-AFFF, 
PROTEIN, HI-EXPANSION foam. We provide 
total solutions for fire-fighting and gas industry 
range from container manufacturing, 
high-pressure gas production, filling, installa-
tion, and re-inspection.

Dựa trên các công nghệ tốt nhất trên biển và 
trên đất liền, NK TECH cung cấp các hệ thống 
dập lửa khí sạch như HFC-227ea, HFC-125, 
HPCO2, IG-100, LPCO2 và chất tạo bọt chữa 
cháy như AFFF, Ar-AFFF, PROTEIN, Hi-EXPAN-
SION. Chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn 
diện cho chữa cháy và dầu khí như sản xuất 
bình chứa, sản xuất, nạp khí cao áp, lắp đặt và 
kiểm tra.

Company Directory

380 Nambu-daero (Wongdong), Osan City, 18145, Korea
+82-31-3773311
sales@nkcng.com
www.nktech.co.kr
Jupiter Lee - General Manager
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ORIENTAL HARDWARE & MARINE PTE LTD

Booth No.: H38

Oriental Hardware & Marine Pte Ltd is founded 
in Singapore 2008. Oriental Hardware & Marine 
Pte Ltd originated OSP safety shoes in 2011. 
The reason we started our safety shoe is 
because we found no manufacturer produces 
safety shoe that was value for money, and 
users end up paying premium prices for brand 
name. We now are expending our safety shoes 
to Malaysia, Thailand, Vietnam and Indonesia 
to contribute to workers’ benefit. 
“We produce reliable safety shoes, because we 
use them ourselves.”

Oriental Hardware & Marine Pte Ltd được thành 
lập tại Singapore vào năm 2008. Công ty bắt 
đầu sản xuất giày bảo hộ OSP từ năm 2011. Lý 
do chúng tôi bắt đầu sản xuất giày bảo hộ bởi 
chúng tôi không tìm thấy nhà sản xuất giày có 
giá trị. Chúng tôi hiện đang mở rộng thị trường 
tại Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia 
để đóng góp vào lợi ích của người lao động.
"Chúng tôi sản xuất giày bảo hộ đáng tin cậy, 
bởi vì chúng tôi cũng sử dụng chúng"

Company Directory

17 Tuas South Street 5, Singapore 637646
+65 67959627
orientalhw1@myots.com.sg
www.myots.com.sg
Mr. Lin Yong - Director
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PACIFIC AND FIRE AEC CO., LTD.

Booth No.: L03

Pacific and Fire AEC Co., Ltd. is located in 
Thailand with sales, service and training of Fire, 
Rescue and Safety products to Vietnam and the 
ASEAN Countries. We offer catalogs and 
Customer Service in Vietnamese, prompt 
delivery, training and after sales service on every 
product we sell. Our reputation is made on good 
value, high quality products with International 
Standards and testing and honesty.

Pacific and Fire AEC Co., Ltd. có trụ sở tại Thái 
Lan chuyên bán hàng, làm dịch vụ và đào tạo 
về các sản phẩm phòng cháy chữa cháy và cứu 
nạn cứu hộ cho thị trường Việt Nam và các 
nước ASEAN. Chúng tôi cung cấp catalog và 
dịch vụ khách hàng bằng tiếng Việt, giao hàng 
đúng hẹn, đào tạo và dịch vụ sau bán hàng cho 
mỗi sản phẩm chúng tôi bán. Danh tiếng của 
chúng tôi dựa trên giá trị tốt, sản phẩm chất 
lượng cao với tiêu chuẩn và thử nhiệm quốc tế 
và luôn trung thực.

Company Directory

51/193 M.1, SoiWatbangsrimuang Thanan-Non-
Rd.T.Bangsrimuang A.Muang, Nonthaburi 11000 Thailand
+66 2038584041
exec@pacificandfire.com
www.aecsupply.com
Dirk Bloxham - Managing Director
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BLUE SUN CO., LTD

Booth No.: H36

Blue Sun Co., Ltd specializes in supplying Fire 
Save / FireScue fire extinguishers.

Công ty TNHH SX TM XD Mặt Trời Xanh chuyên 
cungcấp bình chữa cháy dạng ném Fire Save/ 
FireScue.

Company Directory

No. 1A, Kha Van Can Str., KP2, Hiep Binh Chanh 
Ward, Thu Duc Dist., HCMC, Vietnam
+28 22484488
nangluongviet@gmail.com
www.mattroixanh.net
Mr. Chinh - 0966 566 599
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PYROVIA TRADING JOINT STOCK COMPYANY

Booth No.: I52

Pyrovia Trading JSC is the sole distributor of 
ACT products (PyroSticker and PyroCord), 
invented and patented in Russia. 
ACT Technology's uniqueness is Micro-encap-
sulating fire extinguishing agents. These 
microcapsules can be put onto any surface or 
objects. The manufacturer designed PyroStick-
er and PyroCord storing these microcapsules. 
PyroSticker and PyroCord can then be installed 
inside Electrical Sockets and Cabinets, where 
most fires occur.

Công ty CPTM Pyrovia là nhà phân phối độc 
quyền các sản phẩm ứng dụng công nghệ ACT 
được phát minh ở Nga, bao gồm miếng dán 
PyroSticker và dây PyroCord. 
Công nghệ ACT được hiểu đơn giản là nén các 
chất dập cháy vào trong các viên nang siêu 
nhỏ. Các viên nang này có thể được dính vào 
bất cứ bề mặt hay hình dạng nào. Nhà sản xuất 
đã thiết kế đặt các viên nang vào trong miếng 
dán PyroSticker và dây PyroCord để dễ dàng 
lắp đặt trong Tủ Điện và Ổ Điện, nơi có rủi ro 
cháy cao.

Company Directory

6/62 Hoang Nhu Tiep Street, Bo De Ward, 
Long Bien District, Ha Noi, Vietnam
+84 96 362 8888 
info@pyrovia.com.vn
pyrovia.com.vn
Mr Do Ngoc: +84 96 362 8888
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QUANZHOU FOREDE FIREFIGHTING EQUIPMENT CO., LTD.

Booth No.: I53

We, FOREDE a leading manufacturer and 
distributor of fire monitor, fire nozzle, fire 
sprinkler, fire hydrant, foam bladder tank, 
deluge valve, alarm check valve, gate valve and 
butterfly valve in southeast china. All our 
equipments and devices are CCCF, ISO9001, 
ISO14001 approved. With a goal of offering 
firefighting solutions that meet all requirements 
and complexities, we manufacture an extensive 
range of products, including standard as well 
as customized solutions. Today, our products 
have been tried, tested and successfully 
accepted in over 30 countries worldwide.

Công ty, FOREDE là nhà sản xuất và phân phối 
hàng đầu về vòi rồng, vòi phun, trụ chữa cháy, 
bình chứa bọt, van xả tràn, van báo động, van 
cổng và van bướm tại thị trường đông nam 
Trung Quốc. Tất cả thiết bị của chúng tôi đều 
đạt tiêu chuẩn CCCF, ISO9001, ISO14001. Với 
mục tiêu cung cấp các giải pháp chữa cháy đáp 
ứng mọi yêu cầu, chúng tôi sản xuất nhiều 
dòng sản phẩm, bao gồm các giải pháp tiêu 
chuẩn cũng như tùy chỉnh. Hiện nay, các sản 
phẩm của chúng tôi đã được thử nghiệm, kiểm 
chứng và tin dùng tại hơn 30 quốc gia trên toàn 
thế giới.

Company Directory

No.1,Building 29#, B Zone, Chenghui International Trading 
Market, Xiamei Town, Nan'an City, Fujian Province, China.
+86 595 86979691
beyond@forede.com
www.foredefire.com
Beyond Zheng - Sales Manager
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QUANZHOU HINO IMPORT & EXPORT CO., LTD

Booth No.: I58

Fujian Minshan Fire - Fighting Equipment Co., Ltd. 
Was founded in 1982. Our company is one of the 
largest manufacturers producing the best quality 
and the most complete product lines of fire 
equipment in china. Our products have got CE and 
UL approved.

Fujian Minshan Fire - Fighting Equipment Co., 
Ltd. Được thành lập vào năm 1982. Công ty 
chúng tôi là một trong các nhà sản xuất lớn 
nhất với chất lượng tốt nhất và dòng sản phẩm 
thiết bị phòng cháy chữa cháy hoàn thiện nhất 
tại trung quốc. Sản phẩm của chúng tôi có 
chứng nhận từ CE và UL.  

Company Directory

Tanlin, Shengxin, Nanan City, Fujian, China.
+86 595 28126678
manager@minshanfire.com
www.minshanfire.com
Kidd Xu - Manager
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S-TEC VINA CO.

Booth No.: I06

Project S-Tec Vina is the result of the mix between 
human and technology in Dong Van IV Industrial 
Park. S-Tec Vina is the manufacture location of 
Vietnamese-brand fire equipment.
And we believe that through S-Tec Vina, we can 
master new technologies, contribute to the 
development in fire safety and science & technology 
in Vietnam as well as the world  

Sự hòa quyện giữa con người và công nghệ  đã tạo 
nên dự án S- Tec Vina tại khu Công nghiệp Đồng 
Văn IV. Dự án S- Tec Vina sẽ là nơi sản xuất các 
trang thiết bị PCCC mang thương hiệu Việt Nam. 
Và Chúng tôi tin tưởng rằng  thông qua dự án S- Tec 
Vina chúng ta sẽ làm chủ được công nghệ, góp 
phần vào sự phátt triển trong lĩnh vực PCCC & 
CNCH của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Company Directory

Dong Van IV Industrial Park, Kim Bang Ward, 
Ha Nam Province
+84 904968380
crownb1016@gmail.com
www.S-Tecvina.vn
Mr. Bien - +84 969 635885
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S-TOP CO., LTD

Booth No.: K11

S-TOP was established in 1999. S-TOP 
manufactures safety helmets and safety 
harnesses. We have ISO 9001:2015ANSI Z89.1 
and CE Certification(EN397,361,354) S-TOP 
exports products to Japan, Vietnam, Hongkong 
and Thailand. We are known as prompt and 
comprehensive customer service.

S-TOP được thành lập vào năm 1999. S-TOP 
sản xuất mũ bảo hiểm và dây đai an toàn. 
Chúng tôi có chứng chỉ ISO 9001: 2015ANSI 
Z89.1 và CE (EN397,361,354). Sản phẩm của 
S-TOP được xuất khẩu sản phẩm sang Nhật 
Bản, Việt Nam, Hồng Kông và Thái Lan. Dịch vụ 
khách hàng của chúng tôi được đánh giá là 
nhanh chóng và toàn diện.

Company Directory

146E Nguyen Dinh Chinh, Ward 8, Phu Nhuan District, 
HCMC, Viet Nam
+84 906962324
vi.dt@agapetrading.com.vn
Dao Thi Phuong Vi - Assistant
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SEUNG JIN IND. CO., LTD

Booth No.: K19

SEUNG JIN IND. CO., LTD. is the leading 
manufacturer of metallic flexible piping 
solutions based on corrugated hoses (bellows) 
over 25 years in South Korea. We are doing our 
best to satisfy our customers by developing 
and innovating new items and technologies 
constantly. Our products have been certified 
according to ISO9001, ISO14001, and KFI 
standards for domestic use and other authori-
ties such as UL/ULc, FM, VdS, RINA, ABS, and 
BV for international markets.

SEUNG JIN IND. CO., LTD. là nhà sản xuất hàng 
đầu về giải pháp đường ống kim loại linh hoạt 
dựa trên ống sóng (ống thổi) với trên 25 năm 
kinh nghiệm tại Hàn Quốc. Chúng tôi cố gắng 
hết sức để thỏa mãn nhu cầu khách hàng bằng 
cách phát triển và đổi mới các mặt hàng và 
công nghệ mới liên tục. Sản phẩm của chúng 
tôi được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO9001, 
ISO14001 và KFI để sử dụng trong nước và các 
cơ quan khác như UL / ULc, FM, VdS, RINA, 
ABS và BV cho thị trường quốc tế.   

Company Directory

9 Beonan-gil, 181 Cheomdan-ro, 
Danwon-gu, Ansan, 15619 South Korea
+82 31 4990993
oversales@onlyflexone.com
www.onlyflexone.com
Paul, JOU - Overseas Sales Section Chief
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SHAN DONG LONG CHENG FIRE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: L09

Shandong longcheng fire science and technol-
ogy CO.,LTD is produce the fire exitinguisher 
and fire hose ,the fire extinguisher have MFZ/2,  
MFZL2, MFZ/4, MFZL4, MFZ8/MFZL8,  MFZ35, 
MFZL35, And MT-3/MT-5 And other auto 
XZFTB6/XZFTBL6, XZFTB8/XZFTBL8, fire hose 
have 10-50-20, 10-65-20 and so on, Our 
company had export 25-35 container to 
Vietnam, The product had sell in Ho Chi Minh 
city and Hanoi city and other city,So if you 
cooprate with our company will get good 
quality goods ,and best price ,Welcome contact 
with me ,we waiting for you!

Shandong longcheng fire science and technol-
ogy CO.,LTD chuyên sản xuất các bình dập lửa 
và vòi phun cứu hỏa, bình chữa cháy có MFZ/2, 
MFZL2, MFZ/4, MFZL4, MFZ8/MFZL8, MFZ35, 
MFZL35, và MT-3 / MT- 5 Và các loại XZFTB6 / 
XZFTBL6, XZFTB8/XZFTBL6, XZFTB8 /XZFTBL8, 
vòi chữa cháy 10-50-20, 10-65-20… Công ty 
đã xuất khẩu 25-35 container đến Việt Nam. 
Sản phẩm được bán tại Hà Nội, thành phố Hồ 
Chí Minh và thành phố khác. Khách hàng hợp 
tác với công ty chúng tôi sẽ nhận được hàng 
hóa chất lượng tốt, và giá tốt nhất. Kính mời quý 
khách liên hệ với chúng tôi!

Company Directory

Longting Town, Xintai, Shandong, China
+86 538 7156119
15805384523@163.com
https://longchengfc.en.alibaba.com
Ruicheng Li - Sales Manager
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SHANDONG DINGLIANG FIRE TECHNOLOGY CO., LTD.

Booth No.: I63

Dingliang fire at this stage of the main products are 
grooved pipe fittings, wet alarm valve, dry alarm 
valve, rain alarm valve, temperature control rain 
valve, pre-action device, water flow indicator, 
sprinkler, ESFR SQD, SQS series water pump 
adapter, fire interface, QZ series DC water gun, fire 
hose, fire hose reel, SS series fire extinguisher, SQD, 
SQS series water pump adapter, fire interface, QZ 
series DC water gun, fire hose, fire hose reel , Fire 
extinguisher, heptafluoropropane, foam fire hydrant 
box, fire cannon, pressure (balanced) ratio of mixing 
devices, such as more than 90 kinds of models.

Sản phẩm chính của Dingliang hiện nay là phụ 
kiện đường ống rãnh, van báo động dạng ướt, 
van báo động dạng khô, van báo động phun 
mưa, van điều khiển nhiệt độ phun mưa, thiết bị 
phản ứng trước, máy báo lưu lượng nước, 
sprinkler, series điều hợp máy bơm ESFR SQD, 
SQS, giao diện hệ thống chữa cháy, súng bắn 
nước DC series QZ, vòi cứu hỏa, cuộn ống dẫn 
nước, heptafluoropropane , hộp chữa cháy 
bằng bọt, vòi rồng chữa cháy, tỷ lệ áp lực (cân 
bằng) của các thiết bị trộn, với hơn 90 mẫu sản 
phẩm.

Company Directory

The Middle of Weijiao Road, Fangzi District, 
Weifang City, Shandong Province, China
+86 536 7670577
sale@dlcasting.cn
http://www.ding-liang.com/en/
Cao Jian - Sale Manager
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SHANDONG GUOTAI TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: K01

Shandong Guotai Technology Co.,Ltd is a well-know 
high technology corporation in China, providing fire 
fighting equipment and life saving appliances for 
National electricity authorities, manufacturing 
industry, petrochemical industry, mining industry 
etc. Our company is known for its excellent services 
and quality management which has been accredited 
to ISO 9001:2008 and CE certifications. We are 
committed to providing integrated fire extinguishing 
solutions as well as safety devices, reducing 
casualties and property loss at all costs.

Shandong Guotai Technology Co., Ltd là một 
công ty công nghệ cao nổi tiếng ở Trung Quốc, 
chuyên cung cấp thiết bị chữa cháy và thiết bị 
cứu hộ cho các cơ quan điện lực quốc gia, 
công nghiệp sản xuất, công nghiệp hóa dầu, 
công nghiệp khai thác...Công ty chúng tôi được 
biết đến với dịch vụ và quản lý chất lượng và đã 
được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001: 
2008 và CE. Chúng tôi cam kết cung cấp các 
giải pháp chữa cháy tích hợp cũng như thiết bị 
an toàn, giảm thương vong và tổn thất tài sản.

Company Directory

No.77 Technology Middle Streetna,
Taishan Industrial Park, Tai'an, Shandong, China
+86 538 5368068
sales@guotaitech.com
www.guotaitech.com
Zhang Le - Sales Manager
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SHANGHAI HANYU SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD.

Booth No.: I60

Hystec (Shanghai) is a professional manufacture of 
personal protection equipment, was been found 
independently by Shanghai ChenTong International 
Trade Co.,LTD . ChenTong is a subsidiary company 
under Aviation Industry Corporation of China (refers 
to AVIC). Hystec (Shanghai) is a professional 
manufacture of personal protection equipment, was 
been found independently by Shanghai ChenTong 
International Trade Co.,LTD . ChenTong is a subsidi-
ary company under Aviation Industry Corporation of 
China (refers to AVIC). Hystec deep to get a real 
understanding from the ground, analyze data, 
attention to detail with the innovative solution to 
address the concerns and problems. Guaranteeing 
the user with a solid safety.

Hystec (Thượng Hải) là một nhà sản xuất 
chuyên về các thiết bị bảo vệ cá nhân, được 
thành lập từ Shanghai ChenTong International 
Trade Co., LTD. ChenTong là một công ty con 
thuộc Tổng công ty Hàng không Trung Quốc 
(AVIC). Hystec (Thượng Hải) là một nhà sản 
xuất chuyên về các thiết bị bảo vệ cá nhân, 
được thành lập từ Shanghai ChenTong Interna-
tional Trade Co., LTD. ChenTong là một công ty 
con thuộc Tổng công ty Hàng không Trung 
Quốc (AVIC). Hystec có hiểu biết sâu sắc từ 
thực tế, phân tích dữ liệu, chú ý đến từng chi tiết 
với các giải pháp sáng tạo để giải quyết các 
nhu cầu và các vấn đề liên quan, đảm bảo cho 
người dùng với sự an toàn và chắc chắn.

Company Directory

Room701 7/F, No 355 Gaoxiang Building, No. 1 Fute 
(West) Road Waigaoqiao FTZ, Pudong, Shanghai 
+86 21 58664117
chris.zhang@ct-globle.com
http://hystecsafety.com/
Zhang Yilei - Sales
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SHENYU FIRE HOSE FACTORY  

Booth No.: I56

ShenYu fire hose factory is one of reliable fire 
hose wholesale suppliers and manufacturer in 
china, Established in 1994, which is located in 
linhai city, zhejiang province. We specialize in 
manufacturing all kinds of single jacket hose,dou-
ble jacket hose,durable hose,with PVC PU EPDM 
NBR material,etc.Most of our products are export-
ed to Europe, UK, USA, Canada, Australia and 
Japan. As a professional and fire hose manufac-
turer, we have won lots of reputation from our 
customers in the past 20 years.

Nhà máy sản xuất vòi chữa cháy ShenYu là một 
trong những nhà cung cấp, phân phối và sản 
xuất vòi chữa cháy đáng tin cậy tại Trung Quốc. 
Nhà máy được thành lập vào năm 1994, nằm ở 
thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang. Chúng tôi 
chuyên sản xuất tất cả các loại vòi chữa cháy 
một lớp, vòi chữa cháy hai lớp, vòi chữa cháy 
tuổi thọ cao với vật liệu PVC PU EPDM NBR… 
Hầu hết các sản phẩm của chúng tôi được xuất 
khẩu sang châu Âu, Anh, Mỹ, Canada, Úc và 
Nhật Bản. Là một công ty chuyên về sản xuất 
vòi chữa cháy, chúng tôi đã được biết đến và tin 
tưởng từ khách hàng trong suốt 20 năm qua.

Company Directory

No.661 Dongfang Avenue, Linhai City, 317000 
Zhejiang Province, China
+86 187 58489496
neil@myfirehose.com
www.myfirehose.com
Lu Yong Hui - Country Manager
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SHENZHEN ASENWARE TEST AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: L04

ASENWARE is the fire alarm system and fire 
suppression system manufacturer and whole 
fire safety solution provider since 2005. Driven 
by a commitment to sound operations, ongoing 
innovation, and open collaboration, we have 
established a competitive fire safety products 
line include addressable fire alarm system, 
conventional fire alarm system, central 
monitoring emergency light system, fire 
telephone and emergency audio system, fire 
pump, fire hose and gas suppression system. 
Our fire safety products ,solutions and services 
are used in over 100 countries. With over 200 
employees work in United Kingdom-Marketing 
Center, China-R&D and Supply Chain Center 
and Bangladesh-Manufacture Center, 
ASENWARE is committed to design and 
manufacture the best fire safety products to 
reduce the risk of fire, and support the world to 
be more safe and more comfortable.

ASENWARE là nhà sản xuất hệ thống báo và 
chống cháy và là cung cấp giải pháp an toàn 
phòng chống cháy nổ từ năm 2005. Với mục 
tiêu hoạt động hiệu quả, đổi mới liên tục và hợp 
tác mở, chúng tôi đã mở ra một dây chuyền 
sản xuất cạnh tranh về hệ thống báo cháy địa 
chỉ, hệ thống báo cháy thông thường, hệ thống 
ánh sáng khẩn cấp giám sát trung tâm, hệ 
thống liên lạc báo cháy và hệ thống thống báo 
khẩn cấp, máy bơm chữa cháy, vòi chữa cháy 
và hệ thống khử khí. Các sản phẩm, giải pháp 
và dịch vụ an toàn cháy nổ của chúng tôi được 
sử dụng tại hơn 100 quốc gia. Với hơn 200 
nhân viên làm việc tại trung tâm tiếp thị - Vương 
quốc Anh, R&D và trung tâm chuỗi cung ứng - 
Trung Quốc và Trung tâm sản xuất - Bangla-
desh, ASENWARE cam kết thiết kế và sản xuất 
các sản phẩm PCCC an toàn, tốt nhất để giảm 
nguy cơ cháy nổ, và giúp cho thế giới trở nên 
an toàn và thoải mái hơn.

Company Directory

701, Bd 8, Dongfangming Industry Zone, Dabao Rd, 
Baoan, Shenzhen, China
+86 755 27663815
info@asenware.com
www.asenware.com
Strong Wang - General Director
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SHIN TECH CORPORATION

Booth No.: K04

SHIN TECH CORPORATION is specialized in 
manufacturing fire sprinkler piping system, 
fittings, flexible joints, etc. that are generally 
necessary for the construction and fire protec-
tion industries. We strive to maximize customer 
satisfaction through reliable and high-quality 
products manufacturing system.

Tập đoàn SHIN TECH chuyên sản xuất hệ thống 
đường ống cho đầu phun sươngchữa cháy, phụ 
kiện, khớp nối linh hoạt... cho các ngành xây 
dựng và phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi cố 
gắng tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng 
thông qua dây chuyền sản xuất và sản phẩm 
đáng tin cậy, chất lượng cao.

Company Directory

116-11, Sansu-ro, Sancheong-eup, Sancheong-gun, 
Gyeongsangnam-do, 52212 Republic of Korea
+82 55 9742010
pd3@shin-tech.co.kr
http://www.shin-tech.co.kr/wp/en/
Sam Shin - Vice President
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TAIWAN K.K. CORPORATION

Booth No.: H07 

Taiwan K.K. Corp. has been dedicated in 
Hi-Tech FR Textile more than 30 years. 
Vertically integrated from spinning yarns, 
weaving fabrics, to ready-made garments, we 
brand our own developments KANOX, MAZIC, 
and SUPER ARMOR. KANOX garments are 
mainly composed of inherently fire resistant 
fabrics produced in our own factory. They are 
available for structural and wildland fire fighting 
applications, industrial workwear and custom-
ized as required for other specialized work 
environments such as emergency services, 
search & rescue. WE ALWAYS SEEK BETTER 
SOLUTION TO PROTECT WEARERS AGAINST 
THE EXTREME ENVIRONMENTS ENCOUN-
TERED.

Taiwan K.K. Corp đã tập trung vào dệt vật liệu 
chịu lửa công nghệ cao trong hơn 30 năm. Với 
các sản phẩm từ sợi kéo, vải dệt cho tới quần 
áo may sẵn, chúng tôi tự phát triển thương hiệu 
riêng của mình như KANOX, MAZIC, và SUPER 
ARMOR. Quần áo KANOX chủ yếu bao gồm 
các loại vải chống cháy được tự sản xuất tại 
nhà máy của chúng tôi. Sản phẩm này có thể 
dùng trong các vụ cháy tòa nhà hoặc cháy 
rừng. Quần áo bảo hộ lao động công nghiệp và 
có thể tùy chỉnh theo yêu cầu cho các môi 
trường làm việc chuyên dụng khác như dịch vụ 
khẩn cấp, tìm kiếm và cứu hộ. CHÚNG TÔI 
LUÔN TÌM HIỂU GIẢI PHÁP TỐT HƠN ĐỂ BẢO 
VỆ NGƯỜI MẶC TRƯỚC CÁC ĐIỀU KIỆN MÔI 
TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT.

Company Directory

5F, No.14, Ln. 235, Baoqiao Rd., Xindian Dist.
New Taipei City 23145 Taiwan
+886 229185336
kanox@taiwankk.com
www.kanox.com.tw
Cynthia Lin - Sales Supervisor
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THAI AN SAFETY

Booth No.: H09

With over 20 years of development and continuous expansion of 
our business in Vietnam, Thai An Safety is now a leading supplier 
of Personal and Environmental Safety Equipment and a Safety 
Solutions Consultant in the industry. When our knowledge and 
experience in the safety fields accumulate over the years, Thai An 
has the competence to provide the industry with a full range of PPE 
for complete head-to-toe protections and a wide scope of 
professional consultancy services with respect to industrial safety 
standards.
Thai An Safety is proud of working with numerous well-known 
safety product manufacturers in the world, amongst most of them 
we are acting as their sole distributors. Our PPE, Environmental as 
well as Industrial Safety Products are inclusive of 3M, Uvex, Ansell, 
Dupont Nomex, Redwing, Haws, KCL, Camp, Justrite, Zetex, etc. 
To ensure the supply of world-class safety gears, we emphasize 
meeting the most stringent safety standards in the world. 
Manufactured by world-class suppliers, all of our products meet 
and exceed the most up-to-date International Standards formalized 
in USA, EN (European Standards) and Asia-Pacific countries.
In the past ten years, we have provided our products and services 
to most industries in the country, including: Upstream and 
Downstream Oil and Gas Refinery, Petrochemical, Shoes 
manufacturing, Automotive, Wood, Steel, Construction, Cement, 
Pharmaceuticals, Pulp and Paper, Aviation, Hotels and Other 
Industries.

Được thành lập vào năm 1997. Là kết quả sự 
nổ lực không ngừng và phát triển thương hiệu. 
Thái An đã trở thành một trong những nhà cung 
cấp dẫn đầu ở Việt Nam về những sản phẩm 
bảo hộ lao động cho ngành công nghiệp và 
những thiết bị an toàn, phòng tránh tai nạn. Mục 
tiêu của chúng tôi là bảo vệ con người và môi 
trường.

Bên cạnh những dòng sản phẩm Bảo Hộ Lao 
Động được nhập khẩu từ Châu Âu, chúng tôi 
còn cung cấp những sản phẩm được sản xuất 
trong nước để đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng, đặc biệt là trong các lĩnh vực như: Dầu 
khí, Da giầy, Công nghiệp sản xuất ô tô, Gỗ 
thép, Xây dựng, Xi măng, Dược phẩm, ép Giấy, 
Sửa chữa máy bay, Khách sạn và các ngành 
công nghiệp khác.

Company Directory

9C Pham Van Chieu, Ward. 13, Go Vap District, HCMC
+84 28 6297 1323
safety@thaian.com
www.thaian.com
Ms. Nguyen Thi Hoang Dzung
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THAI PHONG INTERNATIONAL TRADE INVESTMENT JSC

Booth No.: I55

Thai Phong International Trade Investment Joint 
Stock Company supplies and installs high 
pressure firefighting system for buildings and 
projects. We provide specialized equipment 
and fire engines dedicated with high pressure 
spray technology.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế 
Thái Phong chuyên cung cấp, lắp đặt hệ thống 
phòng cháy chữa cháy phun sương cao áp cho 
tòa nhà và công trình. Cung cấp thiết bị và xe 
chữa cháy chuyên dụng áp dụng công nghệ 
phun sương cao áp.

Company Directory

No. 30 Ba Trieu, Nguyen Trai Ward, Ha Dong District, Ha Noi
+84982808232
jscthaiphong@gmail.com Website: 
+84 982808232
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THIEN MOC PHAT INVESTMENT TRADING JSC.

Booth No.: K20

Exclusive Distributor for Viet Nam. High – 
quality and Original Product. Always have best 
price in Asia.

Nhà phân phối độc quyền thương hiệu Bóng 
chữa cháy tự động Elide Fire tại Việt Nam. Luôn 
đảm bảo giá TỐT nhất khu vực Châu Á.

Company Directory

No.4 Song Da, Wardd.2, Tan Binh District, HCMC
+84 888114868
kinhdoanh@thienmocphat.com
www.thienmocphat.com
Mr. Chu Son Tung – General Director
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TOHATSU CORPORATION

Booth No.: J07

We are Japanese Portable Fire Pump manufacturer 
and offering robust, light weight and compact 
pumps.

Chúng tôi là nhà sản xuất máy bơm chữa cháy di 
động tại Nhật Bản và cung cấp máy bơm trọng 
lượng, trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn.

Company Directory

5-4 Azusawa 3 Chome Itabashi-ku, 
Tokyo, 174-0051, Japan.
+81339663137
bousaiex@tohatsu.co.jp
https://www.tohatsu.co.jp
Mr. Tamu Tamura
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UNION LIGHT CO., LTD

Booth No.: G04 

Union Light Co., Ltd. is the largest comprehensive 
developer of lighting equipment in Korea such as 
emergency lights and 40 other types of rechargeable 
lights. It was established on March 21, 1987 as Union 
Electronics with the new name since 2001. Union Light 
has been INNOBIZ certified by the Small and Medium 
Business Administration, obtained the Q mark and 
superior product developer GQ mark from KETI (Korea 
Electronics Technology Institute), and is enforcing a 
perfect product warranty system according to the ISO 
KS A9001/2001, with proven performance and 
functions through the supply of products to domestic 
businesses, military, police, and rehouses. Especially, 
it has obtained the UL mark (international safety 
standards) and has been selected as a promising small 
and medium exporter. Union Lighting is ceaselessly 
endeavoring to achieve its objective of the world’s best 
developer, with the international market pioneering 
spirit. Also, its role and function as safety equipment 
for power failure or natural disasters has been 
recognized, leading to the highest honor for a manufac-
turer, the Grand Prize of Korea Safety, not to mention 
the Prime Minister’s Award in the Korea Electric Culture 
Prize. Union Light Co., Ltd. has grown with the history 
of “Harmony, Creation, Prosperity” with the calling of 
development of national economy and contribution to 
human society.

Union Light Co., Ltd. là nhà phát triển tổng thể lớn nhất 
về thiết bị chiếu sáng tại Hàn Quốc như đèn khẩn cấp và 
40 loại đèn sạc khác. Công ty được thành lập vào ngày 
21 tháng 3 năm 1987 với tên gọi Union Electronics và 
đổi tên từ năm 2001. Union Light được chứng nhận 
INNOBIZ bởi Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
đạt được tiêu chuẩn  Q và tiêu chuẩn sản phẩm cao cấp 
GQ của KETI (Viện Công nghệ Điện tử Hàn Quốc) và 
đang thực thi hệ thống bảo hành sản phẩm hoàn hảo 
theo tiêu chuẩn ISO KS A9001 / 2001, với khả năng và 
hiệu suất đã được chứng minh thông qua việc cung cấp 
sản phẩm cho các doanh nghiệp trong nước, quân đội, 
cảnh sát và nhà cửa. Đặc biệt, công ty đã nhận được 
tiêu chuẩn UL (tiêu chuẩn an toàn quốc tế) và đã được 
chọn là một nước xuất khẩu vừa và nhỏ tiềm năng. 
Union Lighting không ngừng nỗ lực để đạt được mục 
tiêu trở thành nhà phát triển tốt nhất thế giới, với tinh 
thần luôn tiên phong trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, 
vai trò và chức năng của công ty là nhà phân phối thiết 
bị an toàn cho mất điện hoặc thiên tai đã được công 
nhận, đã giúp công ty nhận được giải thưởng cao nhất 
cho một nhà sản xuất, Giải thưởng An toàn Hàn Quốc, 
chưa kể đến giải thưởng từ Thủ tướng Hàn Quốc trong 
Korea Electric Culture Prize. Union Light Co., Ltd. đã  và 
đang phát triển với truyền thống “Hài hòa, sáng tạo, 
thịnh vượng” đồng thời sự kêu gọi phát triển kinh tế 
quốc dân và đóng góp cho xã hội loài người.

Company Directory

47, Uicheon-ro, 4da-gil, Dobong-gu, Seoul, 01478 
Republic of Korea
+ 82 29060700
union@univis.co.kr
www.univis.co.kr
Kim Sang Jin - G.M.
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VDS SCHADENVERHUETUNG GMBH

Booth No.: L07

VdS is one of the world’s most renowned and 
prestigious institutions for corporate security 
and safety, specializing in fire protection, 
security and natural disaster prevention. The 
services include risk assessments, onsite 
inspections, certifications of products, companies 
and professionals, and a comprehensive 
training and publication program. The VdS seal 
of approval enjoys an excellent reputation in 
professional circles and among decision 
makers. VdS clients include industrial and 
commercial businesses in all industries, 
leading international manufacturers, system 
houses and professional specialists, as well as 
risk-conscious banks and insurers. More 
information at www.vds-aisa.com. VdS - 
Inspected. Approved. Safe.

VdS là một trong những tổ chức danh tiếng và 
uy tín nhất thế giới về an ninh và an toàn cho 
doanh nghiệp, chuyên về phòng chống cháy 
nổ, an ninh và phòng chống thiên tai. Các dịch 
vụ của chúng tôi bao gồm đánh giá rủi ro, kiểm 
tra tại chỗ, chứng nhận cho sản phẩm, công ty 
và chuyên gia, và một chương trình đào tạo và 
xuất bản toàn diện. Chứng nhận VdS đã trở 
thành một chứng nhận có uy tín trong giới 
chuyên nghiệp và các nhà hoạch định. Khách 
hàng của VdS bao gồm các doanh nghiệp công 
nghiệp và thương mại trong tất cả các ngành, 
nhà sản xuất quốc tế hàng đầu, hệ thống nhà ở 
và chuyên viên, chuyên gia, cũng như các ngân 
hàng và công ty bảo hiểm. Thông tin chi tiết tại 
www.vds-aisa.com. VdS - Kiểm tra. Chứng 
nhận. An toàn.

Company Directory

German Centre Sanghai, Keyuan Road 88, 
Tower 1, Unit 305, Shanghai 201203 China
+86 21 28986106
zjiang@vds.de
www.vds-asia.com
Zhiqing Jiang (Swift) - Auditor, Customer 
Sales Assistant
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VIET NGUYEN INVESTMENT JSC 

Booth No.: K12

Viet Nguyen Investment JSC is a unit operating 
in the field of importing and distributing fire 
alarm, security surveillance, access control, 
emergency light, exit light  of companies: 
COFEM (Spain), EVERFOCUS (Taiwan / China), 
HUNDURE (Taiwan / China), MAXBRIGHT 
(Thailand).

Công ty CP Đầu tư Việt Nguyên là đơn vị hoạt 
động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối 
các thiết bị Báo cháy, an ninh giám sát, kiểm 
soát ra vào, đèn sự cố, đèn thoát hiểm của các 
hãng: COFEM (Tây Ban Nha), EVERFOCUS 
(Taiwan/China), HUNDURE (Taiwan/China), 
MAXBRIGHT (Thái Lan).

Company Directory

323A Le Quang Dinh Street, Ward 5
Binh Thanh District, HCMC.
+84 028 3515 2468
vietnguyen@vietnguyen.com.vn
www.vietnguyen.com.vn
Duong Minh Tung – Director
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VIETLINK SERVICE TRADING PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

Booth No.: I62

Vietlink Service Trading Production Joint Stock 
Company have office and Showroom at 258A 
Tran Hung Dao Str. Distr. 1 Ho Chi  Minh City.  
It is the pilot company in assembling and 
manufacturing fire extinguishers and fire hoses 
of Dragon trademark in Viet Nam and Honda and 
Lifan fire pum.  Vietlink's produces have been 
granted the exclusive trademark across the 
country by the National Office of Intellectual 
Property. When buying the products of Dragon 
you will be guaranteed one year. With the 
guideline" Safety for Sustainable Development" 
Vietlink MTS company is the destination of 
quality that  consumers always trust. 

Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ 
Vietlink có văn phòng giao dịch và showroom 
trưng bày tại số 258A, Đường Trần Hưng Đạo, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Vietlink là doanh nghiệp tiên phong trong việc hợp 
tác lắp ráp, sản xuất bình chữa cháy thương hiệu 
Dragon, vòi chữa cháy thương hiệu Dragon tại Việt 
Nam. Những sản phẩm thương hiệu Dragon của 
công ty Vietlink đều  được đăng kí nhãn hiệu độc 
quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Sản phẩm 
thương hiệu Dragon sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt 
Nam “TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009) được 
cấp chứng nhận sản xuất của Cục Cảnh sát PCCC 
và CNCH, kiểm định lưu thông theo tư 
66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014. Sản phẩm 
thương hiệu Dragon đều được quản lý bởi hệ thống 
mã vạch và mã QR. Tất cả sản phẩm Dragon 
chính hãng đều được bảo hành 1 năm. Ngoài ra, 
Công ty Vietlink còn là đơn vị cung cấp chính thức 
các loại máy bơm xăng di động với công suất từ 
9hp-40hp. Với phương châm "An toàn để phát 
triển", Công ty CP SX-TM-DV Vietlink là địa chỉ tin 
cậy của chất lượng, mang niềm tin đến cho người 
tiêu dùng.

Company Directory

1B Bac Hai, Ward.14, Dist.10, HCMC
+84 909962866, +84 2836021236
vietlink16@gmail.com
Vietlinkvn.com
Mr.Dang Quoc Hoang - General Director
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VIETNAM LABOUR PROTECTION JOINT STOCK COMPANY (VLP)

Booth No.: K24

Since its establishment on the July 2005, the Vietnam Labour 
Protection Joint Stock Company (VLP) has become Viet Nam’s 
leading company in production, import-export and trading in the 
field of labour protection, firefighting as well as security and 
rescue equipment.
Equipped with deep knowledge of the products, VLP’s 
professional staffs provide extensive consultation for customers 
to make informed decisions. As such, VLP can guarantee the 
quality of its products, their timely delivery and reasonable 
prices, meeting various demands of customers. 
The strong points that make the brand name of VLP stand out 
come from the specialized departments, the responsibilities of 
each and every staff, and the perfectly finished final products. In 
addition, VLP ensures regular consultations among its 
departments to share their experiences with a view to building a 
more dynamic, creative and professional VLP in the various 
projects we have been involved.
Under our motto of “Safety First”, and the guideline “Cooperation 
for Shared Success”, VLP has always tried its best in terms of 
human and financial resources to build up its brand name and 
trademark, as well as customers’ trust in its products.
The trust and support of customers over the years have become 
a great source of encouragement during the development of VLP. 
We would like to make our commitment to continually improve 
ourselves to better serve the customers and deserve their trust 
and support.

Công ty Cổ phần Bảo hộ lao động Việt Nam được thành lập 
tháng 07 năm 2005, là công ty hàng đầu Việt Nam chuyên sản 
xuất kinh doanh XNK trang thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị 
phòng cháy chữa cháy, thiết bị an ninh an toàn và cứu hộ cứu 
nạn…
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp am hiểu sản phẩm và tư 
vấn tốt cho khách hàng mang đến những sản phẩm có chất 
lượng cao, tiến độ giao hàng đảm bảo, giá thành hợp lý nhằm 
đáp ứng yêu cầu và nhu cầu khác nhau của khách hàng. 
Thế mạnh làm nên thương hiệu VLP khác biệt chính là: Sự 
chuyên môn hóa trong từng bộ phận, tính trách nhiệm cao của 
mỗi con người làm việc nghiêm túc, cẩn thận nhằm tạo nên 
những sản phẩm hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ngoài 
ra, các bộ phận thường xuyên trao đổi công việc, chia sẻ những 
khó khăn, sáng kiến xây dựng nên một VLP năng động, sáng 
tạo, chuyên nghiệp hơn trong từng dự án chúng tôi tham gia.
Với phương châm “An toàn là trên hết”, và định hướng “Hợp tác 
để cùng thành công” VLP đã luôn nỗ lực cả về nhân lực, vật lực, 
xây dựng uy tín thương hiệu, niềm tin với khách hàng với những 
sản phẩm chúng tôi cung cấp.
Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trong suốt thời gian qua 
là nguồn động viên to lớn trên bước đường phát triển của VLP. 
Chúng tôi xin hứa sẽ không ngừng hoàn thiện, phục vụ khách 
hàng tốt nhất để luôn xứng đáng với niềm tin ấy.

Company Directory

Group 57, Lot 9, Phu Thuong Ward, Tay Ho Dist.,Hanoi, 
Vietnam
+84-243-7583407 Hotline: +84.904680177
+84-243-7588271
SALES@VLP.VN
www.VLP.vn
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VIETNAM SAFETY TECHNOLOGY JSC., (VIETSAFE) 

Booth No.: I06

Vietnam Safety Technology JSC., (Vietsafe) 
has been established with a mission to ensure 
total life safety for customers and their property 
by consulting solution and providing compre-
hensive safety equipment, facilities, technology 
system and integrated for both industrial and 
commercial projects.
Our core business as below:
+ Design consultant, technical consultant for 
fire protection system;
+ Supply, installation of fire protection system, 
other fire and rescue means/accessories;
+ Maintenance of fire protection system;
+ Other technical services such as: agent 
refilling/recovery, door fan test…. 

Công ty CP Công nghệ An toàn Việt Nam 
(VIETSAFE.JSC) là doanh nghiệp được thành 
lập với sứ mệnh đảm bảo yên tâm và an toàn 
tuyệt đối cho khách hàng thông qua việc tư vấn 
– cung cấp hệ thống công nghệ an toàn và tích 
hợp hệ thống một cách toàn diện.
Các ngành nghề kinh doanh chính:
+ Tư vấn thiết kế, tư vấn kỹ thuật hệ thống 
PCCC,  
+ Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC, các trang 
thiết bị và phụ kiện PCCC&CNCH
+ Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC
+ Dịch vụ kỹ thuật khác: nạp khí, door fan 
test…

Company Directory

7th no.169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa Ward, 
Cau Giay District, Ha Noi
+84 24 3793 1355
info@vietsafe.com.vn
https://vietsafe.com.vn / https://isafe.com.vn
Mr. Le Manh Dung - Director
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VINAPRE ., JSC

Booth No.: L10

MOBIAK S.A was established in 1977 in Chania 
Prefecture in Crete. Nowadays MOBIAK is the 
biggest company in Greece and one of the 
most rapidly developed in Balkan area, Europe 
and Middle East, regarding the industry of 
Fire-fighting Equipment. For more than 15 
years, our activities developed in 2 main 
sectors, gases and fire-fighting. After 2001, 
Trading of madical Equipmment was added as 
a third activity.

MOBIAK S.A được thành lập năm 1977 tại 
Chania Prefecture ở Crete. Ngày nay, MOBIAK 
là công ty lớn nhất trong ngành thiết bị chữa 
cháy ở Hy Lạp và là một trong những công ty 
phát triển nhanh nhất trong khu vực Balkan, 
Châu Âu và Trung Đông. Trong hơn 15 năm 
hoạt động, chúng tôi phát triển trong 2 lĩnh vực 
chính là khí đốt và chữa cháy. Sau năm 2001, 
buôn bán thiết bị y tế được đưa vào là một hoạt 
động thứ ba.

Company Directory

34 Ham Long, Hang Bai Ward, Hoan Kiem District, 
Ha Noi 10000 Viet Nam
+84 24 39440400
hangnt.hnfire@gmail.com
Nguyen Thanh Hang
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VINASTAR TRADING AND CONTRUCTION ONE MEMBER COMPANY LIMITED 

Booth No.: J13

Sản phẩm: Kính chống cháy E và Kính chống 
cháy cách nhiệt EI

Products: Fire-resistant glass E, Fire and heat 
resistant glass EI.

Company Directory

No.1, Group 3, Alley 172, Ngoc Hoi, Van Dien, 
Thanh Tri District, Hanoi, Vietnam
+84 2435161886|+84 969 265 112
Vinastar8668@gmail.com
www.Kinhvinastar.com
Hoang Quoc Chien - Director
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YAMATO PROTEC (DONG NAI) CO.,LTD

Booth No.: I32

Since our establishment in 1918, beginning with 
the invention of chemical foam extinguishing 
agents, to the invention of a revolutionary fire 
extinguisher effective against all Class A (normal), 
B(oil), and C(electrical) fires, the ABC dry chemical 
fire extinguisher, it has been our mission to provide 
society with safety and security through business.

Kể từ những ngày thành lập năm 1918, Tập đoàn 
Yamato Protec đã không ngừng nghiên cứu để cho 
ra đời nhiều dòng sản phẩm chữa cháy, trong đó 
sử dụng các loại nguyên liệu chữa cháy dạng bọt 
hóa học và có thể áp dụng cho các đám cháy loại 
A, loại B và loại C. Ngay từ đầu, chúng tôi đã hiểu 
rằng sứ mệnh của mình là cống hiến một môi 
trường sống an tâm và an toàn cho xã hội thông 
qua các hoạt động cải tiến của công ty, như cải 
tiến bình chữa cháy, phát triển các sản phẩm chữa 
cháy dạng bột ABC. 

Company Directory

49C Phan Dang Luu, Ward 7, Phu Nhuan District, 
Ho Chi Minh City, Vietnam.
+84 28 35 101 114
dungypvn@gmail.com
www.yamatoprotecvietnam.com
Mr. Dzung | +84 908 899 426
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YINGKOU TAI CHENG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

Booth No.: I48

Since the foundation in 1993, Liaoning·Yingkou 
Tiancheng Fire Protection Equipment Co., Ltd 
has focused on the fire alarm field and has 
owned the advantages of production-and-sys-
tem solutions in the fire-fighting area, by 
adhering to prudent management, independent 
research and development, individual produc-
tion, sustainable innovation and opening 
cooperation. Heretofore, Tiancheng has 
devoted itself into the construction of “Smart 
City” and owned the capability to provide the 
integrated fire-fighting solutions for clients, 
business users and customers. Now, 
Tiancheng has been on the list of National 
High-Tech Enterprises with about 500 employ-
ees and nationwide business. It locates in 
China (Liaoning) Free Trade Experimental Zone 
Yingkou Area.

Kể từ khi thành lập vào năm 1993, Liaoning · 
Yingkou Tiancheng Fire Protection Equipment 
Co, Ltd đã tập trung vào lĩnh vực báo cháy và 
hiện sở hũu nhiều thế mạnh về giải pháp sản 
xuất và hệ thống trong phòng cháy chữa cháy, 
với nguyên tắc quản lý thận trọng, độc lập 
nghiên cứu và phát triển, sản xuất cá nhân, đổi 
mới bền vững và hợp tác mở. Tiancheng đã và 
đang tập trung vào việc xây dựng "Thành phố 
thông minh" và khả năng cung cấp các giải 
pháp chữa cháy tích hợp cho khách hàng nói 
chung và người dùng doanh nghiệp nói riêng. 
Hiện nay, Tiancheng đã nằm trong danh sách 
các doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia với 
khoảng 500 nhân viên và hoạt động toàn quốc. 
Công ty nằm trong Khu thương mại tự do Liêu 
Ninh (Trung Quốc), khu vực Dinh Khẩu.

Company Directory

No.11-2 Kechechang Xili, Xishi District, Yingkou, Pilot 
Free Trade ZONE (Liaoning), China
+86 417 2607119
caoling@yktcxf.com
www.yktcxf.com
Alice Cao - International Business 
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YIWU HONGHUANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Booth No.: G03

Yiwu jiawai glove factory is located at no. 162, 
chouyi road, yiting town, yiwu city China. The 
introduction of a complete set of imported 
equipment, strong technical force. With Japanese 
automatic seamless glove knitting machine more 
than 600 sets, monthly production of 5 million 
pairs, the main production play - 350 g / 350 
g/cotton yarn Labour protection glove, at the same 
time to undertake some beads, coating process-
ing, products are exported to Japan, South Korea 
and the European market, favored by domestic 
and overseas clients' trust and high praise. At the 
same time, we are specialized in the production of 
fully automatic glove cutters. Mature technology, 
stable performance, simple operation, high 
efficiency, accurate package sewing, accurate 
positioning. Our factory by the scattered manage-
ment, the centralized management, with the 
cheapest price, the best quality to satisfy the 
customer, wholeheartedly welcome the domestic 
and foreign merchants joint venture, hand in hand 
forward, create a beautiful future.

Nhà máy sản xuất găng tay  Yiwu Jiawai đặt tại 
số 162, đường Chouyi, thị trấn Yiting, thành 
phố Yuwu, Trung Quốc với hệ thống máy móc 
nhập khẩu và đội ngũ kí thuật lành nghề. Với 
600 máy tự động dệt găng tay liền mạch của 
Nhật Bản, nhà máy có thể sản xuất hàng tháng 
5 triệu đôi. Sản xuất chính - 350 g / 350 g / 
găng tay bảo hộ sợi bông, đồng thời có thể sản 
xuất một số hạt, xử lý lớp phủ. Sản phẩm của 
chúng tôi được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn 
Quốc và thị trường châu Âu, được ưa chuộng và 
dành được sự tin tưởng của khách hàng trong 
và ngoài. Chúng tôi cũng chuyên sản xuất máy 
cắt găng tay hoàn toàn tự động. Công nghệ 
hoàn thiện, hiệu suất ổn định, hoạt động đơn 
giản, hiệu quả cao, gói may chính xác, định vị 
chính xác. Nhà máy của chúng tôi được quản lý 
hiệu quả, với giá rẻ nhất, chất lượng tốt nhất để 
đáp ứng nhu cầu khách hàng, hết lòng chào 
đón các thương nhân trong nước và nước ngoài 
liên doanh cùng hợp tác để tạo ra một tương lai 
tươi đẹp. 

Company Directory

No. 162, Chouyi Road, Yiting Town, Yiwu City
+86 13957938730
5838730@163.com
www.jiaweiglove.en.alibaba.com
Chen Sheng - CEO
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YOUNGJIN FLEX CO., LTD

Booth No.: K22

We, Youngjin Flex, are a Korean manufacturer. 
We produce the complete set of sprinkler 
flexible hose with fittings for fire fighting in its 
early stage. Well known for the quality & easy 
installation; approved by UL, FM, LPCB, 
CNBOP, and VdS. All items are Made In Korea. 
We are looking for distributors / installers who 
can have a long term business with us.

Chúng tôi, Youngjin Flex, là công ty sản xuất 
đến từ Hàn Quốc. Trong giai đoạn đầu, chúng 
tôi sản xuất bộ vòi phun linh hoạt với bộ phụ 
kiện chữa cháy trong giai đoạn đầu. Sản phẩm 
của chúng tôi nổi tiếng về chất lượng và dễ 
dàng cài đặt; được chấp thuận bởi UL, FM, 
LPCB, CNBOP và VdS. Tất cả các mặt hàng 
đều được sản xuất tại Hàn Quốc. Chúng tôi 
đang tìm kiếm nhà phân phối / đơn vị lắp đặt có 
thể hơp tác lâu dài.

Company Directory

181, Okgucheonseo-ro, Siheung-si
Gyeonggi-do, 15088 Korea
+82 31 4329772
hhssww1@naver.com
www.yjflex.com
Han Sang Woo - Executive Director
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ZHEJIANG MINAN FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD.

Booth No.: K06

Zhejiang Minan Fire-fighting Equipment Co., Ltd. 
established in 1984, is a manufacturer of various fire 
fighting hoses and related accessories. We offer 
such hoses as double rubber, rubber lined and 
polyurethane lined hoses, coated hoses, light-type 
TPE hoses, colorful hoses and reel hoses. Today, we 
are one of the largest manufacturers of fire hose in 
China, and use circular looms and polyurethane 
extruder imported from Norway and Germany to 
produce our quality hoses. Production capacity is up 
to 8,000,000 meters a year and our "Minan" brand of 
quality products are completely guaranteed. Not only 
are we very experienced in product development, but 
our products are manufactured according to select 
international quality standards including ISO9001 
stipulations. We hope that you will choose our brand 
of competitively priced quality products. Please 
contact us for further details and we will be happy to 
answer any questions you may have.

Zhejiang Minan Fire-fighting Equipment Co., Ltd. 
được thành lập vào năm 1984, là nhà sản xuất các 
loại ống chữa cháy khác nhau và phụ kiện liên quan. 
Chúng tôi cung cấp ống chữa cháy cao su hai lớp cao 
su, lót cao su và ống lót polyurethane, ống tráng, ống 
TPE nhẹ, ống các màu và cuộn ống chữa cháy. Hiện 
nay, chúng tôi là một trong những công ty sản xuất 
vòi chữa cháy lớn nhất tại Trung Quốc. Sản phẩm của 
chúng tôi được sản xuất bằng máy dệt tròn và máy 
đùn polyurethane nhập khẩu từ Na Uy và Đức. Năng 
lực sản xuất hàng năm đạt 8.000.000m và thương 
hiệu "Minan" của chúng tôi được đảm bảo hoàn toàn 
về chất lượng. Không chỉ có nhiều kinh nghiệm trong 
phát triển sản phẩm, các sản phẩm của chúng tôi 
cũng được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn chất lượng 
quốc tế trong đó có ISO9001. Chúng tôi hy vọng rằng 
quý khách sẽ chọn thương hiệu chất lượng và giá cả 
cạnh tranh của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng 
tôi để biết thêm chi tiết.

Company Directory

No. 293-297 Yangcun Road, Yiwu City, 
Zhejiang, China
+86 579 85218555
sales1@minan.com.cn
www.minan.com.cn
Mr. Dong - SALES MANAGER
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ZHONGLIAN FIRE-FIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: H37

More than 30years working in the fire hose 
business, we have the workshop working in fire 
hose , with 150 weaving machines, 2 produc-
tion lines for lining. Model for 8bar-50mm, 
8bar-65mm,10bar-50mmm,10bar-65mm,13b
ar/17bar/20bar and so on. 
Warmly welcome to for any contact.

Với hơn 30 năm trong ngành làm vòi chữa 
cháy, chúng tôi hiện có một xưởng làm vòi 
chữa cháy với 150 máy dệt, 2 dây chuyền lót 
sản phẩm. Các sản phẩm của chúng tôi bao 
gồm 8 bar-50mm, 8 bar-65mm, 10 bar-50mm, 
10bar-65mm, 13bar/17 bar/20 bar... 
Chào đón mọi đối tác đến với chúng tôi. 

Company Directory

Chenggong Industrial Area, Quanzhou, Fujian
+86 595 86315051
manager@lxfirefighting.com
www.lxfirefighting.com
Victoria - Export Manager
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ZIEGLER SOUTH EAST ASIA

Booth No.: H05 

Manufacturing and assembling of the fire 
fighting vehicles for Government, Airport, 
Industry,City segmentation “We provide securi-
ty“ - the brand promise clearly shows what the 
brand ZIEGLER stands for. This is why custom-
ers worldwide trust ZIEGLER products - from 
standard fire and rescue vehicles to special 
vehicles, air field fire engines and roll contain-
ers to a huge assortment of pumps, hoses or 
fire fighting equipment.

Với lời hứa của nhãn hiệu ZIEGLER – “Chúng tôi 
cung cấp an ninh”, chúng tôi chuyên sản xuất 
và lắp ráp xe  PCCC cho chính phủ, sân bay, 
khu CN, thành phố. Đó là lí do khách hàng khắp 
nơi trên thế giới tin dùng sản phẩm ZIEGLER – 
từ các loại phương tiện chữa cháy và cứu hộ  
cho tới các phương tiện chuyên dụng như  xe 
chữa cháy sân bay  và xe chứa  các loại ống 
nước, vòi phun và thiết bị chữa cháy.

Company Directory

Delta Silicon Industrial Park Jl. M. H. Thamrin Block 
A10-2 Cikarang Selatan, Bekasi 17550 Indonesia
+62 21 8972835
joel.yu@ziegler.co.id
www.ziegler.co.id
Joel Yu Yanhui - Sales Manager
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DAE MYUNG MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.

Booth No.: I28

Daemyung Machinery Co., Ltd would like to 
thank everyone who sent an interest and trust to 
us once again through a newspaper. Daemyung 
Machinery Co., Ltd has developed to comprehensive 
manufacturer of fire equipment manufacturer 
and we will try our best to improve the quality 
of product and to provide the bestproduct by 
the research and development with the 
management philosophy of new technology 
and new concept. Please give us a continuous 
look and thank you for your interest and 
support.

Daemyung Machinery Co, Ltd xin cảm ơn tất cả 
những khách hàng đã quan tâm và tin tưởng 
cho chúng tôi. Daemyung Machinery Co., Ltd 
hiện đã phát triển thành nhà sản xuất thiết bị 
phòng cháy chữa cháy toàn diện và chúng tôi 
sẽ cố gắng hết sức để nâng cao chất lượng sản 
phẩm và cung cấp sản phẩm tốt nhất theo 
nghiên cứu và phát triển với triết lý quản lý công 
nghệ và khái niệm mới. Cảm ơn sự quan tâm và 
hỗ trợ không ngừng của quý khách.

Company Directory

362, Namdong Daero, Namdong-Gu, Incheon 21638, Korea
+82 10 9522 5369
mook009@daum.net
http://www.dmmi.co.kr
Kim ByungMug - Deputy General Manager
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DAI-DONG FIRE PROTECTION CO., LTD.

Booth No.: J30

Dai-dong fire Protection manufactures fire-fight-
ing articles and equipments. We are leading in the 
industry by keeping research and development. 
We provide high quality and innovative products 
to meet with customer's satisfaction. Dai-dong 
fire protection produces various range of ABC dry 
chemical fire extinguishers and fire blankets. We 
also offer custom design extinguisher, which can 
be used as a decorative item beyond its primary 
function.

Dai-dong fire Protection chuyên sản xuất các 
thiết bị và sản phẩm chữa cháy. Chúng tôi đi 
đầu trong ngành bằng cách liên tục nghiên cứu 
và phát triển. Chúng tôi cung cấp sản phẩm 
chất lượng cao và sáng tạo để đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng. Dai-dong fire Protection sản 
xuất nhiều loại bình chữa cháy hóa chất khô 
ABC và chăn chống cháy. Chúng tôi cũng cung 
cấp bình chữa cháy thiết kế riêng, bên cạnh 
chức năng chữa cháy chính thì cũng có thể 
được sử dụng để trang trí.

Company Directory

133-11 Yanggok 2-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, 
Gyeonggi-do, Korea
+82 31 9898653
enf04@naver.com
www.ddfp.co.kr
Yunjee Kim - Staff

232

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM



DOO JIN CO., LTD.

Booth No.: J32

With the constant ingenuity, Doojin. Co. Ltd. is a 
leading company for manufacturing the excellent 
fire-fighting equipments in Korea. We produce 
high fire-fighting goods for the customer's 
satisfaction with the harmony and cooperation 
between the labor and management as well as the 
thorough quality control.

Với sự cải tiến không ngừng, Doojin là công ty 
đi đầu trong sản xuất các thiết bị chữa cháy tốt 
nhất tại Hàn Quốc. Chúng tôi sản xuất thiết bị 
chữa cháy cao cấp nhằm đem đến sự hài lòng 
cho khách hàng thông qua sự hài hòa và hợp 
tác giữa lao động và quản lý cũng như kiểm 
soát chất lượng toàn diện.

Company Directory

61, Saryeom-ro, seo-gu, Incheon, Korea
+82 32 562 7670
hsw3586@naver.com
www.doojinfire.com
Seung Woo, HONG - Assistant Manager
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HANKOOK FIRE FIGHTING EQUIPMENTS CO., LTD.

Booth No.: I31

Established in 1961, Hankook fire fighting 
equipments make high-quality ABC dry chemi-
cal extinguisher and Escape System. We have 
been paying keen attention to the firefighting 
industry for decades, and have been setting up 
our production lines required to carry out all 
kinds of firefighting equipment. Our company 
has been playing a leading role for many years 
in Korea Fire-Fighting Industry. Our mission is 
to provide security and safety to society 
through our business. We conduct business in 
a coherent manner and support society behind 
the scenes, actively contributing to the environ-
ment. Until now and from now on, Hankook fire 
fighting equipments continues to chase our 
dream to keep on providing safety to the 
customer with reliable technology and excellent 
service.

Được thành lập vào năm 1961, công ty thiết bị 
chữa cháy Hankook chuyên làm bình chữa 
cháy hóa chất ABC chất lượng cao và hệ thống 
thoát hiểm. Chúng tôi luôn theo dõi tình hình 
ngành công nghiệp chữa cháy trong nhiều thập 
kỷ, và đã thiết lập dây chuyền sản xuất riêng để 
tự sản xuất mọi loại thiết bị chữa cháy. Trong 
nhiều năm, công ty chúng tôi đã đóng một vai 
trò đi đầu trong ngành công nghiệp chữa cháy 
Hàn Quốc. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp 
an ninh và an toàn cho xã hội thông qua kinh 
doanh. Chúng tôi tiến hành kinh doanh một 
cách mạch lạc và hỗ trợ xã hội đằng sau hậu 
trường, tích cực đóng góp cho môi trường. Cho 
đến bây giờ và sau này, công ty thiết bị chữa 
cháy Hankook sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu 
đem đến sự an toàn cho khách hàng với công 
nghệ đáng tin cậy và dịch vụ tuyệt vời.

Company Directory

#33, Pyeongriro29-gil, Seo-gu, Daegu, Korea
+82 10 4724 4977
koreafire2774@gmail.com
http://www.koreafire.com
Yun Yeong Sam - Sales Manager
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HYUNDAI FIRE INDUSTRY CO., LTD.

Booth No.: I27

HYUNDAI FIRE INDUSTRY CO.,LTD was 
established in 2008.   The main products are 
fire alarm controler, fire alarm, smoke detector, 
alarm bell and so on.   The revenue for 2017 is 
$3.5 million. It is a small but technically power-
ful company with KFI certifications. We are 
attending the Vietnam exhibition every year 
since 2015 to open up the market in Vietnam.

HYUNDAI FIRE INDUSTRY CO., LTD được thành 
lập vào năm 2008. Các sản phẩm chính là điều 
khiển báo cháy, báo cháy, máy dò khói, 
chuông báo động... Doanh thu của chúng tôi 
trong năm 2017 là 3,5 triệu đô la. Chúng tôi là 
một công ty nhỏ nhưng sở hữu kỹ thuật hiện đại 
với chứng chỉ KFI. Chúng tôi tham dự triển lãm 
hàng năm từ năm 2015 để mở rộng thị trường 
sang Việt Nam.

Company Directory

217-116, Chowon-ro ,16 beon-gil,Daegot-myeon
Gimpo-si, Gyeonggi-do,Korea
+82 2 26993660
hd803@newhyundai119.com
http://www.newhyundai119.com
James KangJ - CTO
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JINWOO SMC CO., LTD.

Booth No.: I26

With a Top Priority For Safety, Jinwoosmc 
Reacts Quickly to The Current Requirements 
Jinwoosmc is a Leading Company in Korean 
market of Aerial Work Platform and Remote 
Control Demolition Fire Apparatus for Many 
Years. Also Outside of Korea Many Customers 
are Paying Attention to Our Company Because 
of High Level Technology & Product’s Safety.

Với ưu tiên hàng đầu về an toàn, Jinwoo SMC 
đáp ứng nhanh chóng với các yêu cầu hiện tại. 
Jinwoo SMC là một trong những công ty đi đầu 
tại thị trường Hàn Quốc về bục làm việc trên 
không AWP và thiết bị chữa cháy điều khiển từ 
xa trong nhiều năm. Nhiều khách hàng quốc tế 
cũng đang chú ý đến công ty chúng tôi vì công 
nghệ hiện đại và độ an toàn của sản phẩm.

Company Directory

353, Sugam-ro, Chunpo-myun, Iksan city, Jeollabuk-do, 
South Korea
+82 63 838 2529
www.jinwoosmc.com
kyksale@jinwoosmc.com
Yun-gi, Kim - Strategic Business Division Manger

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM

236



JINYANG S&P CO., LTD.

Booth No.: I24

Jinyang S&P provides the best fire resistant 
cloth for firefighting and industrial purpose.

Jinyang S & P cung cấp vải chống cháy tốt nhất 
dùng cho chữa cháy và các ngành công nghiệp.

Company Directory

284,Jungdae-ro,Songpa-gu,Seoul,Korea
+82 2 431 7378
jinyang1011@naver.com
http://www.jinyangsnp.com/
HuiJeong, Ha - Sales Manager
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MASTECO CO., LTD

Booth No.: J27

MASTECO is one of the most experienced total 
fire protection companies manufacturing fire 
protection productssince 1982.We have built 
our own manufacturing systems to manufac-
ture every fire protection product hardware 
component by ourselves and to supply fire 
protection products to customers continuous-
ly.We began with the first UL Approved FM-200 
(HFC-227ea) systems in Korea and we 
gradually have proceeded to get approvals and 
certificates such as UL, FM, DOT for sprinklers, 
fire valves, flexible hoses, and cylinders. As a 
result of constant effort, we have a competitive 
power supplying the highest quality products to 
our customers at the lowest possible prices.we 
will continuously step forward with product 
development of cutting edge innovation and 
prove ourselves worthy of confidence.

Thành lập từ năm 1982, MASTECO là một trong 
những công ty sản xuất sản phẩm phòng cháy 
chữa cháy có kinh nghiệm nhất. Chúng tôi đã tự 
xây dựng hệ thống sản xuất riêng để sản xuất 
mọi thành phần, thiết bị PCCC và có thể liên tục 
cung cấp sản phẩm cho khách hàng. Ban đầu 
chỉ với chứng nhận FM-200 (HFC-227ea) của 
UL tại Hàn Quốc, chúng tôi cố gắng để ngày 
càng có nhiều chứng nhận hơn như UL, FM, DOT 
cho vòi phun, van chữa cháy, vòi phun nước linh 
hoạt và xi lanh. Với những nỗ lực không ngừng 
như vậy, chúng tôi hiện có khả năng cạnh tranh 
cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất cho 
khách hàng với mức giá thấp nhất có thể. Chúng 
tôi sẽ liên tục phát triển sản phẩm với những đổi 
mới tiên tiến và chứng minh công ty xứng đáng 
với niềm tin của khách hàng.

Company Directory

173 Aenggogae-ro,490 beon-gil,Nam-
dong-gu,Incheon,Korea 21694
+82 2 785 1301
psm0126@masteco.co.kr
www.masteco.co.kr
Park Seon Min - Assistant Manager
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MPSS & KOREA FIRE INSTITUTE

Booth No.: J25

Korea Fire Institute(KFI) is the government 
organization not only to provide approval & 
inspection service for fire protection equipment 
regulated by fire law in Korea but also to support 
the promotion of the Korea fire protection 
industry.

Viện Phòng cháy Chữa cháy Hàn Quốc (KFI) là 
tổ chức Chính phủ thực hiện dịch vụ kiểm 
nghiệm & cấp phép cho các sản phẩm Phòng 
cháy Chữa cháy theo luật pháp Hàn Quốc. Viện 
cũng hỗ trợ, xúc tiến cho ngành Phòng cháy 
Chữa cháy trong nước.

Company Directory

331 Jisam-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
17088, South Korea
+82 31 2892784
webmaster@kfi.or.kr
www.kfi.or.kr/eng/index.do
Jeong Ho, Lee - Manager
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PARATECH CO., LTD.

Booth No.: I30

Paratech was established in 1973 with the corporate 
philosophy of “company that contributes to human 
society by protecting lives and property against fire.” 
For the past 46 years, Paratech has been continu-
ously making efforts on high quality products, 
improvement of employee’s quality of life, more 
returns to shareholders, adding new business, and 
the vision of ‘the world leading company in the fire 
fighting industry’ Our Business Area are as follows. 
1. Safety Care Service : B2C Retail Biz 2. Integrated 
Emergency Facility : System Integrated Consultant, 
3. Specialized Fire Protection Equipment and 
Construction Machinery 4. Fire Protection Appliance 
Manufacturing : Water & Alarm System 5. Special-
ized Pipe & Fittings for Fire Protection :CPVC 6. Fire 
Protection System for Specialized Zone :Clean Gas 
System, Fire Protection System for Plant Paratech 
will continue to make great efforts to become the 
most competitive company in the world through the 
management policy of “Build the corporate culture 
under the solid belief, See things in a new way, and 
changing.”

Paratech được thành lập vào năm 1973 với triết lý 
hoạt động là “đóng góp vào xã hội loài người bằng 
cách bảo vệ cuộc sống và tài sản trước hỏa hoạn.” 
Trong 46 năm qua, Paratech đã không ngừng nỗ lực 
đem đến các sản phẩm chất lượng cao, nâng cao 
chất lượng cuộc sống của nhân viên, nhiều lợi nhuận 
hơn cho các cổ đông, mở rộng hoạt động với mục 
tiêu là 'công ty hàng đầu thế giới trong ngành công 
nghiệp chữa cháy'. Lĩnh vực kinh doanh của chúng 
tôi bao gồm: 1. Dịch vụ chăm sóc an toàn: Bán lẻ 
B2C | 2. Cơ sở cấp cứu tích hợp: Tư vấn tích hợp hệ 
thống | 3. Thiết bị phòng cháy chữa cháy chuyên 
dụng và máy móc xây dựng | 4. Sản xuất thiết bị 
phòng cháy chữa cháy: Hệ thống báo động và kiểm 
tra nước | 5. Ống và phụ kiện chuyên dùng cho 
PCCC: CPVC | 6. Hệ thống phòng cháy chữa cháy 
chuyên dụng: Hệ thống khí sạch, hệ thống PCCC cho 
nhà máy. Paratech sẽ không ngừng nỗ lực trở thành 
công ty cạnh tranh nhất trên thế giới thông qua chính 
sách quản lý “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp với 
niềm tin vững chắc, quan sát mọi việc theo một cách 
mới và luôn đổi mới.”

Company Directory

30-21, Gilju-ro, 425Beon-gil, Wonmi-gu, 
Bucheon- si, Korea
+82-2-3780-8775
allenlee@paratech.co.kr
www.paratech.co.kr
Aleen lee - Manager
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SHILLA FIRE CO., LTD.

Booth No.: J31

The industrial is getting bigger that causes 
accident, disaster, risk and damage It beyond 
imagination. Shilla fire strives for the world 
more safety and happyness Especially., shilla 
fire is the company manufactures equipments 
for life saving, fire fighting and industrial safety. 
The central philosophy of credit, creativity, 
responsibility and reliability on the basis of 
skills accomplished largely recognized at 
domestic and international.

Ngành công nghiệp ngày càng lớn mạnh và 
cũng gây ra tai nạn, thiên tai, rủi ro và thiệt hại 
quy mô lớn. Shilla Fire phấn đấu làm cho thế 
giới an toàn và hạnh phúc hơn. Đặc biệt, Shilla 
Fire là công ty sản xuất thiết bị để cứu sống, 
chữa cháy và bảo đảm an toàn công nghiệp. 
Triết lý chủ đạo của công ty là của tín dụng, 
sáng tạo, trách nhiệm và độ tin cậy dựa trên cơ 
sở năng lực thực hiện được phần lớn công ty 
trong nước và quốc tế công nhận.

Company Directory

(22B8L)20,Eunbong-ro 75Beon-gil
Namdong-gu, Incheon. Korea 216
+82 328202124
ssj@shillafire.com
Jeong, Seong Su - Overseas Sales Manager

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM

241



SHIN WOO ELECTRONICS CO., LTD.

Booth No.: I25

Company Directory

641, Pureundeulpan-ro, Gujang-ri, Paltan-myeon, 
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
+82-10-3871-7333
chulho0821@daum.net
http://www.swdetector.com/
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SHIN YOUNG CO., LTD.

Booth No.: J26

Shinyoung produces a wide range of fire 
protection equipment and provides best service 
and products(outdoor hydrant, fire protection 
valves, fire escaping apparatus, firefighting 
concentrates system, digital pressure switch in 
fire pump systems) with accumulated experi-
ence since 1986. Shinyoung is a specialized 
manufacturer in fire-fighiting industry in Korea 
and our experience with KFI certification and 
inspectations on various fields has maintained 
the company as the leader of the industry. We 
ensure to produce high standard of firefighting 
products with strict quality control and make 
best endeavors to add values to our customers

Shinyoung sản xuất nhiều loại thiết bị phòng 
cháy chữa cháy và cung cấp dịch vụ, sản phẩm 
tốt nhất (trụ cứu hỏa ngoài trời, van chữa cháy, 
thiết bị thoát hiểm, hệ thống chữa cháy tập 
trung, công tắc áp suất kỹ thuật số trong hệ 
thống bơm chữa cháy) với kinh nghiệm tích lũy 
từ năm 1986 đến nay. Shinyoung là nhà sản 
xuất trong ngành công nghiệp phòng cháy chữa 
cháy tại Hàn Quốc. Kinh nghiệm của chúng tôi 
với chứng nhận và kiểm tra KFI trên nhiều lĩnh 
vực khác nhau đã duy trì vị thế đầu ngành của 
công ty. Chúng tôi luôn đảm bảo sản phẩm 
chữa cháy có tiêu chuẩn tốt nhất với kiểm soát 
chất lượng nghiêm ngặt và nỗ lực tăng thêm giá 
trị cho khách hàng.

Company Directory

339 Sihwa venture-ro, 
Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea
+82314980731
syesc@syesc.co.kr
www.syesc.co.kr
Sang-hee Byun - Manager
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T.G. FIRE CO., LTD.

Booth No.: I29

Dear valued customers, "T.G.Fire create standard" 
We will make new ways for the fire fighting 
product with new idea. High qualified reliable 
product. Our fire fighting valves has been certified 
by KFI(Korea Fire Institute). And it has beeb 
strictly inspected for resolving the equipment 
malfungtion and water leak. therefore, Our 
product can surpport enhancing the efficiency of 
the alarm system and the fire protection for the 
building and house. Our products has no malfunc-
tions and it can be used semi-permanently, 
because our product has installed proximity 
sensor type switch. and, Precision casting body 
that has been cated by ductile looks excellently 
beautiful and its construction is musch more 
inproved and lighter than any other competitive 
products. Our products are cost-effective and 
easy to install. Please Keep your eyes on T.G.Fire 
Co., Ltd. and send us encouragement. 

Kính chào quý khách hàng, "T.G.Fire tạo ra tiêu 
chuẩn". Chúng tôi sẽ tạo ra những cách thức mới 
cho sản phẩm chữa cháy từ những ý tưởng mới. 
Sản phẩm có độ tin cậy cao. Van chữa cháy của 
chúng tôi đã được chứng nhận bởi KFI (Viện 
phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc), và thiết bị 
này đã được kiểm tra nghiêm ngặt trong việc xử 
lý khi có hỏng hóc các thiết bị khác và rò rỉ nước. 
Do đó, sản phẩm của chúng tôi có thể tăng 
cường hiệu quả của hệ thống báo động và phòng 
cháy chữa cháy cho tòa nhà và căn hộ. Sản 
phẩm của chúng tôi không có trục trặc và có thể 
được sử dụng bán vĩnh viễn, do sản phẩm của 
chúng tôi đã cài đặt công tắc loại cảm biến tiệm 
cận. Bên cạnh đó, vỏ sản phẩm được đúc chính 
xác, rất dẻo dai, mẫu mã đẹp, thiết kế tốt và nhẹ 
hơn nhiều so với các sản phẩm cạnh tranh khác. 
Sản phẩm của chúng tôi có chi phí phù hợp và 
dễ lắp đặt. Xin hãy tìm đến T.G.Fire Co., Ltd. và 
gửi đến chúng tôi những lời khuyến khích của 
quý khách.

Company Directory

66, Biryong-ro 411beon-gil, Hwado-eup, 
Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
+82315911119
tescofire@tgfire.co.kr
www.tgfire.co.kr
Choo, Seung-ho - CEO
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YOOKSONG INDUSTRY CO., LTD.

Booth No.: J28

We, YOOKSONG, are giving our full efforts to 
make people secure as a firefighting equipment 
manufacturer since 1990. As a leading compa-
ny of fire industry in Republic of Korea, we 
always put our constant efforts and invest 
continuously in order to produce world's first 
class quality products under the company's 
main values, 'Challenge' and 'Progress' We 
promise to always provide best quality and 
eco-friendly firefighting equipment to you. 
Thank you.

Công ty chúng tôi, YOOKSONG, nỗ lực hết mình 
để mọi người an toàn hơn bằng cách sản xuất 
thiết bị chữa cháy từ năm 1990. Là công ty 
hàng đầu về ngành công nghiệp PCCC tại Hàn 
Quốc, chúng tôi không ngừng nỗ lực và đầu tư 
để sản xuất ra sản phẩm chất lượng hàng đầu 
thế giới theo đúng giá trị của công ty, 'Thách 
thức' và 'Tiến bộ'. Chúng tôi hứa sẽ luôn cung 
cấp thiết bị chữa cháy thân thiện với môi trường 
với chất lượng tốt nhất cho khách hàng. 
Cảm ơn.

Company Directory

17-26, Sanggusan-gil, Juksan-myeon, Anseong-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea
+821049025821
shpark@yooksong.com
www.yooksong.com
Sehun Park - Field Sales Engineer
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CNP NM FIRE FIGHTING SYSTEM CO., LTD

Booth No.: I20

NM Fire is the first member of NFPA from 
Chinese pump manufacturers. The production 
of fire pump groups is strictly in accordance 
with NFPA20, production process and perfor-
mance testing also meet the requirement of 
ISO9001, some kinds of products have got 
APSAD(France), UL , FM and CCCF certificates. 
We are the only enterprise in China that 
obtained not only UL and FM certificates, but 
CCCF as well,also the first company in the 
world who was authorized by UL CCIC as 
witness testing center for both fire pumps and 
fire fighting engines.

NM Fire là nhà sản xuất máy bơm Trung Quốc 
đầu tiên tham gia NFPA. Quá trình sản xuất các 
loại máy bơm chữa cháy theo đúng tiêu chuẩn 
NFPA20, quá trình sản xuất và thử nghiệm hiệu 
suất cũng đáp ứng tiêu chuẩn ISO9001, một số 
loại sản phẩm đã có chứng chỉ APSAD (Pháp), 
UL, FM và CCCF. Chúng tôi là doanh nghiệp 
duy nhất ở Trung Quốc có chứng chỉ UL, FM, và 
cả CCCF, và cũng là công ty đầu tiên trên thế 
giới được UL CCIC ủy quyền làm trung tâm 
kiểm tra cho cả máy bơm chữa cháy và xe chữa 
cháy. 

Company Directory

No.45 Xi Chong Road, Quan Tang Street, 
Changsha Etdz, Hunan, P.R.China
+86 731 84091732
claire@nmfirepump.com
www.nmfirepump.com
Claire Liu - Sales Manager
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HD FIRE PROTECT PVT. LTD.

Booth No.: I17

HD Fire Protect is a leading manufacturer and 
global supplier of fire-fighting products. 
Headquartered in India, HD Fire Protect has 
product distribution in 65 countries. HD 
products are UL and FM approved. HD Fire 
Protect has representative office in Ho Chi Minh 
City to serve Vietnam Market.

HD Fire Protect là công ty hàng đầu chuyên sản 
xuất và cung cấp các sản phẩm chữa cháy. Có 
trụ sở tại Ấn Độ, HD Fire Protect hiện đã phân 
phối sản phẩm tới hơn 65 quốc gia. Các sản 
phẩm của HD đều được chứng nhận UL và FM. 
HD Fire Protect có mặt tại thị trường Việt Nam 
với văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Company Directory

D-6/2, Road No.34, Wagle Estate, Thane 400604, India
+91 22 21582600
miheer@hdfire.com
www.hdfire.com
Miheer Ghotikar - Director
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NEWAGE FIRE FIGHTING CO., LTD.

Booth No.: I21

NewAge was founded in the year of 1960 at Surendranagar, 
Gujarat and it has 5 decades of experience of manufacturing 
various kind of Fire Fighting Equipments and Fire Hoses. 
NewAge Group has the factories spread over 50,000 sq. 
mtr. At Surendranagar. Since last 45 years NewAge is 
selling its product abroad as well and today exports the 
products to 60 countries. Since it's inception, NewAge has 
grown to become the only manufacturer in the subcontinent 
to provide the complete range of Fire Fighting Equipments 
starting from Fire hoses, Hydrants, Water Foam Monitors, 
Foam Equipments to Fire Fighting Portable Pumps, Trailer 
Fire Pumps and Fire Vehicles and is the indisputably the 
leading manufacturer of these products. It is considered a 
benchmark in the fire industry due to it's consistent and 
quality based principle. NewAge has been a regular supplier 
of of approved quality goods to sectors like Oil and Gas, 
Chemical and Fertilizer, Power Plants, Aviation Industry. 
Construction , Port Trusts, Defense Establishments and 
other industries. The group of companies employs about 
500 people. It is a regular recipient of Export Excellence 
Awards for exporting the product to countries like Singapore, 
Malaysia, Kuwait, Myanmar, Indonesia, United Kingdom, 
Italy, Germany, Denmark, Belgium, Greece, Canada, Ireland, 
United States of America, South Africa, United Arab 
Emirates, Philippines etc.

NewAge được thành lập năm 1960 tại Surendranagar, 
Gujarat với hơn 50 năm kinh nghiệm sản xuất nhiều 
loại thiết bị chữa cháy và vòi phun nước chữa cháy. 
NewAge Group có nhiều nhà máy với tổng diện tích 
hơn 50,000 mét vuông tại Surendranagar. Trong 45 
năm trở lại đây, NewAge đã bắt đầu sản xuất cho 
khách hàng quốc tế và hiện nay đã xuất khẩu tới hơn 
60 nước. Từ khi hình thành, NewAge là đơn vị sản xuất 
duy nhất trên tiểu lục địa có thể cung cấp toàn bộ dòng 
sản phẩm chữa cháy như vòi phun nước cứu hỏa, trụ 
chữa cháy, vòi rồng phun nước/bọt, thiết bị chữa cháy 
bằng bọt, bơm chữa cháy di động, xe kéo máy bơm, xe 
cứu hỏa… và là nhà sản xuất hàng đầu về những sản 
phẩm này. Sản phẩm của chúng tôi đã được coi là một 
tiêu chuẩn để đánh giá trong ngành phòng cháy chữa 
cháy do chất lượng cao và ổn định. NewAge là đơn vị 
cung cấp thường xuyên cho khách hàng trong các 
ngành như dầu khí, hóa chất và phân bón, nhà máy 
điện, hàng không, xây dựng, cảng, quốc phòng và các 
lĩnh vực khác. Chúng tôi có khoảng 500 nhân viên. 
Công ty thường xuyên nhận giải xuất khẩu chất lượng 
cho các sản phẩm xuất sang Singapore, Malaysia, 
Kuwait, Myanmar, Indonesia, Anh, Italia, Đức, Đan 
Mạch, Bỉ, Hi Lạp, Canada, Ireland, Hoa Kỳ, Nam Phi, 
Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Philippines… 

Company Directory

Ambawadi Industrial Estate
+91 2752288000
sujal@newage-india.in
www.newage-india.in
Sujal Shah - Director
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PCJ INDUSTRIES CO., LTD.

Booth No.: I23

We, PCJ INDUSTRIES CO., LTD., was established 
in 1998, specialize in production of Fire Steel 
Doors, Fire Dampers, Other Dampers, Duct 
Silencers, Acoustic Louvers, and Air Outlets. Most 
of our products have been certified by several 
organizations for standardization, i.e.: Underwriters 
Laboratories, British Standards Institution, 
Standards Australia, Air Diffusion Council, Thai 
Industrial Standards Institute. We have invested in 
instruments, machines, and we have experienced 
engineer teams taking full time to research and 
develop our product lines continuously, including 
new product designs to meet worldwide market 
demands.

PCJ INDUSTRIES CO., LTD., được thành lập vào 
năm 1998, chuyên sản xuất cửa thép chống 
cháy, van chặn lửa, van khác, ống gió tiêu âm, 
Acoustic Louvers và ống không gió. Hầu hết 
các sản phẩm của chúng tôi đã được chứng 
nhận bởi nhiều tổ chức tiêu chuẩn: Underwriters 
Laboratories, Tổ chức tiêu chuẩn Anh, Tiêu 
chuẩn Úc, Hội đồng về khuếch tán không khí, 
Viện tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan. Chúng tôi 
hiện đang đầu tư vào các công cụ, máy móc, và 
đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm dành toàn thời 
gian liên tục nghiên cứu và phát triển các dòng 
sản phẩm, bao gồm thiết kế sản phẩm mới để 
đáp ứng nhu cầu thị trường trên toàn thế giới.

Company Directory

199/24-25 Vibhavadeerangsit Road, Samsenna 
Payathai, Bangkok 10400, Thailand
+66 2 6160184 5
warangkana@pcjindustries.co.th
www.pcjindustries.co.th
Ms. Warangkana Jarussinvichai 
Sales & Marketing Manager
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SUZHOU HLC PLASTICS INDUSTRY CO., LTD.

Booth No.: I16

Suzhou HLC Plastics Industry Co., Ltd. is a 
wholly Taiwan-owned enterprise with more 
than thirty years of production history. In 2001, 
Our company quality control system has been 
awarded the ISO-9001 approval by SGS. With 
high quality products and great reputations, our 
company has long been offering OEM service 
and associated production for for international 
well-known companies. Our company currently 
specializes in producing fire hose reels, fire 
hoses, and extinguisher discharge hoses; The 
fire fighting products have obtained British 
LPCB &BSI, American UL certificate,ect. Our 
products are exported to over 20 countries and 
regions, such as Europe, Middle East, America, 
Japan and so on.All overseas and OEM orders 
are available.

Suzhou HLC Plastics Industry Co., là doanh 
nghiệp Đài Loan với hơn ba mươi năm hoạt 
động. Năm 2001, hệ thống kiểm soát chất 
lượng của công ty chúng tôi đã được SGS phê 
chuẩn ISO-9001. Với các sản phẩm chất lượng 
cao và nổi tiếng, công ty từ lâu đã cung cấp 
dịch vụ OEM và sản xuất liên kết với các công 
ty quốc tế nổi tiếng. Công ty chúng tôi hiện 
chuyên sản xuất các loại cuộn ống chữa cháy, 
vòi chữa cháy và vòi phun bình chữa cháy; Các 
sản phẩm chữa cháy của chúng tôi đã có được 
chứng chỉ LPCB & BSI của Anh, chứng chỉ UL 
của Mỹ, vv. Sản phẩm của chúng tôi được xuất 
khẩu sang hơn 20 quốc gia và khu vực, chẳng 
hạn như Châu Âu, Trung Đông, Hoa Kỳ, Nhật 
Bản. Chúng tôi cung cấp mọi đơn hàng ở nước 
ngoài cũng như đơn OEM. 

Company Directory

No. 103, Fengbeidang Rd., Beiqiao Block, 
Xiangcheng District, Suzhou 215144 China
+86 512 65366918
info@suzhou-csj.com
www.suzhou-csj.com
Charlei Wang - General Manager
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UL LLC

Booth No.: I19

UL fosters safe living and working conditions 
for people everywhere through the application 
of science to solve safety, security and sustain-
ability challenges. The UL Mark engenders trust 
enabling the safe adoption of innovative new 
products and technologies. Everyone at UL 
shares a passion to make the world a safer 
place. We test, inspect, audit, certify, validate, 
verify, advise and train and we support these 
efforts with software solutions for safety and 
sustainability. To learn more about us, visit 
UL.com.

Công ty UL luôn cải thiện điều kiện sống và làm 
việc an toàn cho mọi người thông qua các ứng 
dụng khoa học công nghệ để giải quyết các 
thách thức về an ninh an toàn và phát triển bền 
vững. UL Mark đã tạo được niềm tin cho phép 
việc áp dụng an toàn các sản phẩm và công 
nghệ mới đầy sáng tạo. Mọi thành viên tại UL 
đều chia sẻ niềm đam mê biến thế giới trở 
thành một nơi an toàn hơn. Chúng tôi thử 
nghiệm, kiểm tra, xác nhận, xác minh, tư vấn và 
đào tạo và chúng tôi thực hiện những nỗ lực 
này với các giải pháp phần mềm an toàn và bền 
vững. Để biết thêm về chúng tôi, hãy truy cập 
UL.com. 

Company Directory

Electronic Building, Parage Electronic Industrial Park, 
No. 8 Nanyun Er Road, Guangzhou, 510653 China
+86 1390 226 2118
elsie.lin@ul.com
www.ul.com
Elsie Lin - Marketing Executive
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WEFLO VALVE CO., LTD

Booth No.: I22

Weflo Valve Co., Ltd. specializes in the design and 
manufacture of valve and fire hydrant products for the 
world-wide fire protection,waterworks, HVAC and 
industrial markets. The Weflo Valve Co., Ltd. employs over 
700 workers. This facility is ISO 9001:2008 Certified. 
WEFLO Valve Co., Ltd offers a full line of valve and hydrant 
products, including: Dry Barrel Fire Hydrants, American 
Water Works Standard C502. UL Listed/ FM Approved. 
Wet Barrel Fire Hydrants, American Water Works Standard 
C503. UL Listed/ FM Approved. Resilient Seated Post 
Indicator Gate Valves. UL Listed / FM Approved. UL Listed 
/ FM Approved Vertical Indicator Posts. UL Listed / FM 
Approved Wall Indicator Posts. Large Diameter Resilient 
Seated Post Indicator Valves.  UL Listed in sizes through 
24”, at the highest rated pressure in the world. UL Listed 
Vertical Indicator Posts with Built-In Gear Drive. Sizes 
through 24”. UL Listed / FM Approved Swing Check 
Valves. UL Listed / FM Approved WYE Strainers and 
Basket Strainers. AWWA C500, AWWA C509, AWWA 
C515 Gate Valves. Globe Valves, Wafer Check Valves, 
Foot Valves, Suction Diffusers. AWWA Butterfly Valves.UL 
Listed / FM Approved Butterfly Valves. (with supervisory 
switch) Our products are sold all over the world.

Weflo Valve Co., Ltd. chuyên thiết kế và sản xuất các loại van 
và trụ chữa cháy cho các hoạt động phòng cháy chữa cháy, 
công trình nước, hệ thống HVAC, và công nghiệp trên thế giới. 
Weflo Valve Co., Ltd. có hơn 700 nhân viên. Cơ sở của chúng 
tôi đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Công ty chúng tôi cung cấp 
nhiều dòng sản phẩm van và trụ chữa cháy bao gồm: trụ chữa 
cháy ống khô (Dry Barrel Fire Hydrants), tiêu chuẩn công trình 
nước C502 của Mỹ, UL Listed/ FM Approved; Trụ chữa cháy 
ống ướt (Wet Barrel Fire Hydrants), tiêu chuẩn công trình nước 
Mỹ C503, UL Listed/ FM Approved; Resilient Seated Post 
Indicator Gate Valves, UL Listed/ FM Approved; bảng báo gắn 
trụ (Vertical Indicator Posts), UL Listed / FM Approved; bảng 
báo gắn tường (Wall Indicator Posts), UL Listed / FM 
Approved; Van có bảng báo cỡ lớn (Large Diameter Resilient 
Seated Post Indicator Valves), UL Listed in sizes through 24”, 
at the highest rated pressure in the world; Bảng báo gắn trụ 
có ổ bánh răng (Vertical Indicator Posts with Built-In Gear 
Drive), UL Listed, Sizes through 24”; Van kiểm tra xoay 
(Swing Check Valves), UL Listed / FM Approved. Bộ lọc và 
WYE và giỏ lọc, UL Listed / FM Approved. Van cổng AWWA 
C500, AWWA C509, AWWA C515. Van cầu, Van van một 
chiều (Wafer Check Valves), van chân, bộ khuếch tán hút 
(Suction Diffusers). Van bướm AWWA. Van bướm; UL Listed 
/ FM Approved. (có công tắc giám sát)

Company Directory

Intersection of Huadong Road and Chunyang Road, 
Qingdao National High-tech Industrial Development 
Zone, China
+86 532 87905016
Info@weflovalve.com
www.weflovalve.com
Guo Chengni - Overseas Sales Director
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BEIJING BOZA AUTOMATION MACHINERY CO., LTD

Booth No.: J48

Beijing Boza Automation Machinery Co., Ltd. Is 
an innovative manufacturer of machines used 
in the production of insulated glass, located in 
Beijing, China. Since the inception of the 
company, we have been focused on providing 
insulated glass machinery and accessories for 
architectural glass customers. With our R&D 
and manufacturing strength, we provide 
Automatic I.G. Production Line, Automatic 
Vertical Edge Deletion Machine, Automatic 
Spacer Bending Machine, Automatic Desiccant 
Filling Machine, Automatic Sealing Robot, 
Automatic Glass Loading Machine, Butyl 
Extruder and so on.

Beijing Boza Automation Machinery Co., Ltd là 
một nhà sản xuất sáng tạo các loại máy sử 
dụng trong sản xuất thủy tinh cách điện, nằm ở 
Bắc Kinh, Trung Quốc. Kể từ khi thành lập công 
ty, chúng tôi đã tập trung vào việc cung cấp 
máy móc và phụ kiện kính cách nhiệt cho 
khách hàng kính xây dựng. Với việc nghiên cứu 
phát triển và khả năng sản xuất của chúng tôi, 
chúng tôi cung cấp Dây chuyền sản xuất I.G tự 
động, máy tự xóa cạnh dọc tự động, máy uốn 
vòng đệm tự động, máy hút ẩm tự động, robot 
niêm phong, băng tải, máy đùn và các sản 
phẩm tương tự.

Company Directory

Dongjiangtou Industrial Park of Nancai Town,
Shunyi District, Beijing,China
+86 10 89460008/13811667657
klein.wang@boza.com.cn
www.boza.com.cn
Klein - General manager
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BEIJING CYH AUTOMATIC MACHINE MANUFACTURING  CO.,LTD

Booth No.: J50

Beijing Chang Yi-He Automatic Machine 
Manufacturing Co.Ltd is a high tech enterprise 
which is engaged in research, development and 
sale insulating glass machine are. We have the 
most advanced technology in insulating glass 
machine manufacturing in china Product sales 
is top in china and exported to Canada, 
Singapore, Malaysia, India, Vietnam, Thailand, 
Indonesia, Iran, Romania and any other 
countries and regions. Our main products: 
sealing robot, gas filling machine, two-component 
sealant extruder, butyl extruder, air balance, 
and airless paint sprayer

Beijing Chang Yi-He Automatic Machine 
Manufacturing Co.Ltd là một doanh nghiệp 
công nghệ cao, tham gia vào nghiên cứu, phát 
triển và bán máy cách điện thủy tinh. Số lượng 
sản phẩm bán được hàng đầu tại Trung Quốc 
và xuất khẩu sang Canada, Singapore, Malay-
sia, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Iran, 
Romania và bất kỳ quốc gia và khu vực nào 
khác. Sản phẩm chính của chúng tôi: robot 
niêm phong, máy làm đầy khí, máy ép đùn hai 
thành phần, máy đùn butyl, cân bằng không khí 
và máy phun sơn không có không khí.

Company Directory

Beijing Miyun close No. 19 Miyun Environmental 
Industrial zone, Beijing, China
+86 15903367308
mujudy@163.com
http://www.beijingcyh.com
Mu Jian Mei - Overseas sales manager
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BEIJING HANJIANG AUTOMATIC GLASS MACHINE EQUIPMENTS CO., LTD

Booth No.:  J47

HANJIANG is an internationally professional 
company for the complete set of insulating 
glass solution. With 5 series of automatic IG 
production lines and full range of auxiliary 
machines on different function and automation, 
so far, HANJIANG is servicing more than 2500 
customers worldwide. As a leading machinery 
manufacturer specially for the insulating glass 
production and technology, we concern 
technology innovation, material quality, 
production management and tailor-made 
service to every customer. HANJIANG has 
obtained the European CE (by European 
institution and expert) and American UL production 
standard. We would like to build a long term 
relation with our customers with the reliable 
quality, advanced technology and customer 
-oriented aftersales service.

HANJIANG là một công ty chuyên nghiệp quốc 
tế cho bộ giải pháp thủy tinh cách nhiệt hoàn 
chỉnh. Với 5 dây chuyền sản xuất tự động kính 
hộp cách nhiệt và đầy đủ các loại máy phụ trợ 
khác nhau về chức năng và tự động hóa, đến 
nay, HANJIANG đang phục vụ hơn 2500 khách 
hàng trên toàn thế giới. Là một nhà sản xuất 
máy móc hàng đầu đặc biệt cho sản xuất và 
công nghệ thủy tinh cách nhiệt, chúng tôi quan 
tâm đến đổi mới công nghệ, chất lượng vật liệu, 
quản lý sản xuất và dịch vụ được thiết kế riêng 
cho mọi khách hàng. HANJIANG đã đạt được 
chứng nhận CE của Châu  Âu (do tổ chức và 
chuyên gia châu  u) và tiêu chuẩn sản xuất UL 
của Mỹ. Chúng tôi muốn xây dựng một mối 
quan hệ lâu dài với khách hàng của chúng tôi 
với chất lượng đáng tin cậy, công nghệ tiên tiến 
và dịch vụ hậu mãi theo định hướng khách 
hàng.

Company Directory

No.7 Tengren Rd, Niulanshan Industrial Zone, 
Shunyi Dist, Beijing China 101300
+86 10 89411982  
asia@hjglass.com.cn
www.hjglass.com.cn
Ashley Quan - Sales manager
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CREDIT (HENAN) SEALING MATERIAL CO.,LTD

Booth No.: K37

Credit (Henan) Sealing Material Co.,Ltd was 
founded in 2000 Located in Henan Meng-
Zhuang Industrial Zone, which has good 
transport facility and graceful environment. It 
is China’s earlier professional enterprise 
producing butyl sealant for insulating glass. 
With strong technical force, well-equipment 
production facility and strict management 
team, our company’s good faith series 
products are the most professional on 
production capacity and quality.
Our products have exported to Europe,South 
America,Middle East and Southeast Asia and 
other countries: butyl sealant, butyl-extruder, 
drum butyl sealant.

Credit (Henan) Sealing Material Co.,Ltd được 
thành lập vào năm 2000 nằm trong Khu Công 
Nghiệp Hà Nam Mengzhuang, trong đó có cơ 
sở giao thông vận tải tốt. Công ty là doanh 
nghiệp chuyên nghiệp trước đây của Trung 
Quốc sản xuất chất bịt kín butyl cho kính cách 
điện. Với lực lượng kỹ thuật mạnh mẽ, cơ sở 
sản xuất thiết bị tốt và đội ngũ quản lý chặt chẽ, 
các sản phẩm của công ty chúng tôi chuyên 
nghiệp nhất về năng lực và chất lượng sản xuất.
Sản phẩm của chúng tôi đã xuất khẩu sang 
Châu Âu, nam Mỹ, trung Đông và Đông Nam Á 
và các nước khác : butyl sealant, máy đùn 
butyl, drum butyl sealant.

Company Directory

Zhengtun Village, Mengzhuang Town, Huixian 
County, Xinxiang City, Henan Province, China.
(Mengzhuang Industrial Zone)
+86 18537330350
creditbutylsealant@163.com
www.creditsealing.com
Tina – Manager
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FOSHAN DATUO GLASS MACHINERY CO.LTD

Booth No.: J34

Foshan Datuo Glass Machinery Co.,Ltd. is a 
professional manufacturer specialized in 
producing glass deep-processing equipment. 
Our company location enjoys a convenient 
transportation and has complete facilities. 
Recommended international advanced technology. 
We make first-class glass processing 
equipment to meet needs of our customers.
Our primary glass keep-processing equipment 
are glass straight-line beveling machine, 
straight-line edging machine, straight-line 
angle-changing edging machine, and 
straight-line double edging machine, rearview 
mirror production line.

Foshan Datuo Glass Machinery Co.,Ltd là một 
nhà sản xuất chuyên nghiệp chuyên sản xuất 
thiết bị chế biến thủy tinh sâu. Vị trí công ty của 
chúng tôi có giao thông thuận tiện và có đầy đủ 
tiện nghi. Công nghệ tiên tiến quốc tế được đề 
xuất. Chúng tôi sử dụng thiết bị chế biến thủy 
tinh hạng nhất để đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng.
Thiết bị chế biến thủy tinh chính của chúng tôi 
là máy vát thẳng đường kính, máy viền thẳng, 
máy viền góc thay đổi đường thẳng và máy viền 
đôi đường thẳng, dây chuyền sản xuất gương 
chiếu hậu.

Company Directory

No.3, Gongye 1st Road, Yuanwutou Industrial Park, 
Shangbai Viliage, Shishan Town, Nanhai District, 
Foshan City, Guangdong Province, China 
+86 85532071 
sale@datuoglass.com
www.datuoglass.com
Ling Yip - Sales
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FOSHAN KUANG ER DA METAL PRODUCTS CO.,LTD

Booth No.: J52

Foshan Kuang Er Da Metal Products Co.,LTD is 
a shareholding enterprise founded in 1993. We 
specialize in manufacturing glass tools. The 
factory covers 5000 square meters and owns 
near 100 workers. Trademark has been 
approved from nation trademark bureau.
Product: glass suction plate, t-cutter, glass 
cutter, glass pliers, circle cutter

Foshan Kuang Er Da Metal Products Co.,LTD là 
một doanh nghiệp cổ phần, thành lập năm 
1993. Chúng tôi chuyên sản xuất thiết bị thủy 
tinh. Nhà máy rộng 5000 mét vuông và sở hữu 
gần 100 công nhân. Thương hiệu đã được phê 
duyệt từ văn phòng thương hiệu quốc gia. 
Sản phẩm: tấm hút thủy tinh, máy cắt chữ T, 
máy cắt kính, kìm thủy tinh, vòng tròn cắt

Company Directory

North No.5 Heng Yi Road,Sha Yong Road,Lishui 
Town,Nanhai District FoShan, Guangdong, China
+86-0757-85639831
kd@gz-kd.com
www.gz-kd.com
Shelly Jie – Manager
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FOSHAN LYS ALUMINIUM WINDOWS & DOORS CO., LTD

Booth No.: K34

Foshan Liyasheng Aluminium Windows & 
Doors Co., Ltd (LYS Below), established in 
2007, is a professional manufacturer in aluminium 
products; With advanced design concept, 
effective research & development, LYS produces 
the newest stylish aluminium constructional 
systems & professional technical service.
We provide the most suitable & economic 
product, optimize different sources to fulfill 
various individual demands. Multi-functional & 
intelligent windoor system impels the living 
more natural, adapts all kinds of circumstances, 
unites the harmony for functionality and individuality. 
LYS also initiates the product concept of 
“Low-Energy, High Performance, & Service 
First” to gain our partners’ approval.

Foshan Liyasheng Aluminium Windows & 
Doors Co., Ltd (LYS Below), được thành lập vào 
năm 2007, là một nhà sản xuất chuyên nghiệp 
trong các sản phẩm nhôm; với thiết kế tiên tiến, 
nghiên cứu và phát triển hiệu quả, LYS sản xuất 
các hệ thống xây dựng bằng nhôm thời trang 
mới nhất và dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp.
Chúng tôi cung cấp sản phẩm phù hợp và kinh 
tế nhất, tối ưu hóa các nguồn khác nhau để đáp 
ứng các nhu cầu cá nhân khác nhau. Hệ thống 
cửa sổ đa chức năng và thông minh làm cho 
cuộc sống trở nên tự nhiên hơn, thích ứng với 
mọi loại hoàn cảnh, kết hợp hài hòa về chức 
năng và tính cá nhân. LYS cũng khởi xướng khái 
niệm sản phẩm “Năng lượng thấp, Hiệu suất 
cao và Dịch vụ hàng đầu” để đạt được sự chấp 
thuận của các đối tác của chúng tôi.

Company Directory

No.1513, Block 4, Green Creative Park, 
No. 61, Xianan Rd, Guicheng Street, 
Nanhai District, Foshan, Guangdong, China
+86 13560069994
terence@lyswindows.com
www.aluminium-doorwindow.com
Terence Huang - General Manager
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FOSHAN STAR GLASS MACHINERY CO.,LTD

Booth No.: K42

Foshan Star Glass Machinery Co.,Ltd.is a high 
techniques enterprise established by domestics 
glass machinery line experience engineers. We 
mainly engaged in glass hot-working machinery 
R&D and manufacturing. The products including 
glass table bending and tempering furnace, 
glass washbasin bending and tempering 
furnace, glass laminated furnace, glass 
bending furnace, glass melting furnace, glass 
tunnel furnace etc. The company is located in 
Nanhai District of Foshan City Guangdong 
province. We main make glass tempering 
furnace, and laminated glass produce line. 
Tempering furnace including flat tempering and 
curved glass tempering, convection type or 
radiation model. The main size are 1225, 1525, 
1530, 1824, 2030, 2436, 2050 etc. Can use 
for window, door, building, shower room, solar 
glass etc.The laminated glass produce line can 
use for SGP, PVB, EVA almost all kinds of film. 
No need autoclave, safe and fast produce 
speed.

Foshan Star Glass Machinery Co.,Ltd là một 
doanh nghiệp kỹ thuật cao được thành lập bởi 
các kỹ sư máy móc thiết bị thủy tinh trong nước. 
Chúng tôi chủ yếu tham gia vào các nghiên cứu 
và phát triển máy móc và sản xuất nóng, các 
sản phẩm bao gồm bàn kính uốn và lò luyện, 
kính rửa mặt uốn và lò ủ, kính nhiều lớp lò, kính 
uốn lò, kính nóng chảy lò, kính đường hầm lò 
vv. Công ty này nằm ở quận Nam Hải của thành 
phố Phật Sơn tỉnh Quảng Đông.
Chúng tôi chủ yếu tập trung cho lò ủ thủy tinh, 
và dây chuyền sản xuất kính nhiều lớp.
Lò ủ bao gồm kính tôi phẳng và cong, đối lưu 
hoặc bức xạ mô hình, kích thước chính là 1225, 
1525, 1530,1824, 2030, 2436, 2050 vv. Có thể 
sử dụng cho cửa sổ, cửa, xây dựng, phòng tắm, 
kính mặt trời vv .
Dây chuyền sản xuất kính nhiều lớp có thể sử 
dụng cho SGP, PVB, EVA gần như tất cả các 
loại phim. Không cần nồi hấp, tốc độ sản xuất 
an toàn và nhanh chóng.

Company Directory

Qiaojin Road, Danzao Valige, Nanhai District, Foshan 
City, Guangdong Province, China
+86 18666587533
star@fssida.com
www.star-glassmachinery.en.alibaba.com
Lisa Lvy - Sales manager

260

 



FUJIAN BAINENG CNC EQUIPMENT CO.,LTD

Booth No.: L16

FUJIAN BAINENG CNC EQUIPMENT CO.,LTD, 
is a professional manufacturer specialized in 
the design, development, production and 
marketing of cnc glass machinery, like glass 
engraving machine, glass working center, 
vertical glass drilling and milling machine.
1,Glass Engraving Machine: The machine can 
engrave, carve any patterns/ figures/ lines/ 
curves on glass surface then polishing
2,Glass Working Center: The machine can be 
used for drilling, milling, notching, beveling, 
shaped grinding and polishing on glass.
3,Vertical Glass Drilling and Milling Machine: 
The machine can be used for drilling and 
milling. It can make holes, notches and any 
shape of cutouts.

FUJIAN BAINENG CNC EQUIPMENT CO.,LTD, là 
một nhà sản xuất chuyên nghiệp chuyên về thiết 
kế, phát triển, sản xuất và tiếp thị của máy CNC 
thủy tinh, như máy khắc thủy tinh, kính, máy 
khoan kính và máy phay.
1, Máy khắc thủy tinh: máy có thể khắc, khắc 
bất kỳ mô hình / con số / dòng / đường cong 
trên bề mặt kính sau đó đánh bóng
2, Máy trung tâm CNC kính: máy có thể được sử 
dụng để khoan, phay, notching, vát, hình mài và 
đánh bóng trên kính.
3, Máy khoan và phay dọc: Máy có thể được sử 
dụng để khoan và phay. Nó có thể tạo lỗ, bậc và 
bất kỳ hình dạng cắt.

Company Directory

No.3, Sanmenkou Industry Area, Fuding City, 
Fujian Province, China
+86 17185883788
bnsale@bncnc.net
www.bncnc.net
Jenny Wu - Export Dept Manager
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HEIBEI SHENGDA ZHITONG NEW BUILDING MATERIRALS CO.,LTD

Booth No.: J46

Hebei Shengda Zhitong New Building Materials 
Co., LTD is a professional manufacturer of 
plastic building material. It’s one of subsidiary 
of Hebei Shengda Group and was established 
in 1999. With near-20-year rapid development, 
Shengda Zhitong New Building Materials CO., 
LTD has been the largest professional PVC 
profile and plastic window & door manufacturer 
in Hebei province.
Hebei Shengda Zhitong New Building Materials 
Co., LTD has owned 100 advanced PVC profile 
extrusion lines. The total annual production 
capacity has reached 100,000 tons. Currently, 
Shengda has 13 business units and total 
employee over 800. Main products series includ-
ing W series (White series), FCseries (Full color 
series), CC series (Co-extrusion color series, GC 
series (Golden color series), Top-Best series 
(passive low energy series), etc.

Hebei Shengda Zhitong New Building Materials 
Co., LTD là nhà sản xuất chuyên nghiệp của vật 
liệu xây dựng bằng nhựa. Là một trong những 
công ty con của Tập đoàn Shengda Hà Bắc và 
được thành lập vào năm 1999. Với gần 20 năm 
phát triển nhanh chóng, công ty là đơn vị sản 
xuất lớn chuyên nghiệp về PVC và cửa sổ & cửa 
nhựa. Nhà máy tại tỉnh Hà Bắc.
Hebei Shengda Zhitong New Building Materials 
Co., LTD sở hữu 100 dòng dòng sản phẩm đùn 
PVC tiên tiến. Tổng công suất sản xuất hàng 
năm đạt 100.000 tấn. Hiện nay, Shengda có 13 
lĩnh vực kinh doanh và tổng số nhân viên trên 
800. Dòng sản phẩm chính bao gồm dòng W 
(White), dòng FC (Full color), dòng CC (Co-ex-
trusion color, dòng GC (Golden color series), 
dòng Top-Best, v.v.

Company Directory

No.3879 LeKai North Street, 
Baoding City, Hebei Province, China
+86 13303023190
zhangx469@163.com
www.sdpvcprofile.com
�欣 - Foreign trade manager
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JIANGSU JINMING INDUSTRIAL ROBOT AUTOMATION CO. LTD

Booth No.: J41

Jiangsu Jinming Industrial Robot Automation 
Co. Ltd is subsidiary of Huazhong Numerical 
Co (Stock code 300161), focusing on industrial 
robot R&D, system integration and manufacturing. 
It is a high and new technology enterprise. The 
company is capable of designing and supplying 
new energy automobile battery equipment, 
industry robot, all-automatic packing 
equipment , large logistics equipment, glass 
industry equipment, intelligent software, etc. 
Guiding by “Industry 4.0”, the company is 
devoting to providing intelligent solution for 
customs all over the world. 

Jiangsu Jinming Industrial Robot Automation 
Co. Ltd là công ty con của công ty Huazhong 
Numerical Co (mã chứng khoán 300161), tập 
trung vào robot công nghiệp nghiên cứu phát 
triển, tích hợp hệ thống và sản xuất. Công ty là 
một doanh nghiệp công nghệ cao và mới. Công 
ty có khả năng thiết kế và cung cấp thiết bị pin 
ô tô năng lượng mới, robot công nghiệp, thiết bị 
đóng gói hoàn toàn tự động, thiết bị logistic lớn, 
thiết bị công nghiệp thủy tinh, phần mềm thông 
minh, vv. giải pháp cho hải quan trên toàn thế 
giới.

Company Directory

No.2 Guanshan Road Dongmeng industry Park 
Guanshan Village Nanzha Town, Jiangyin Jiangsu, China.
+86 510 86182779
hx@jinmingglass.com
www.jm-robot.com
黄� - Deputy General Director
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JIANGSU TIEMAO GLASS CO., LTD

Booth No.: L12

Jiangsu Tiemao Glass Co.,Ltd is specialized 
manufacturer of Automotive glass and specialty 
glass.We’re the top ranked manufacturer in 
China. TM Glass manufacturers Automotive 
and Specialty glass,with almost 30 years of 
glass production history. TM Glass is endorsed 
as “Jiangsu Hitech Company”,“Jiangsu 
Outstanding Private Enterprises”,it’s a number 
of well-known domestic and foreign auto and 
locomotive manufacturing enterprises partners. 
TM Glass hope to create glorious future with 
customers!
Rear windscreen assembly, sunroof assembly, 
panoramic sunroof assembly, small sunroof, 
glass top, rear window assembly, front 
windscreen assembly, door glass assembly, etc.

Jiangsu Tiemao Glass Co.,Ltd là nhà sản xuất 
chuyên kính ô tô và kính đặc biệt. Chúng tôi là 
nhà sản xuất hàng đầu tại Trung Quốc. Nhà sản 
xuất kính kính ô tô và kính đặc biệt, với gần 30 
năm lịch sử sản xuất kính. TM Glass được công 
nhận là “Công ty công nghệ cao tại Giang Tô”, 
“Doanh nghiệp tư nhân xuất sắc Giang Tô”, 
cũng có một số đối tác sản xuất ô tô và đầu 
máy trong nước và nước ngoài nổi tiếng. TM 
Glass hy vọng sẽ tạo ra tương lai rực rỡ với 
khách hàng.
Sản phẩm: Lắp ráp kính chắn gió phía sau, lắp 
ráp cửa sổ trời, lắp ráp cửa sổ trời toàn cảnh, 
cửa sổ trời nhỏ, kính đầu, lắp ráp cửa sổ phía 
sau, lắp kính chắn gió phía trước, lắp ráp cửa 
kính, vv

Company Directory

No. 128 Changjiang West Road, Hai’an County, 
Nantong City, Jiangsu Province, P.R.China
+86 513 88789678
sunjianghua@tiemao.cn
www.tiemao.cn
Sun Jianghua - Project Manager
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LUOYANG EASTTEC GLASS AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD

Booth No.: K33

Luoyang Easttec Glass Automation Equipment 
Co., Ltd is a professional glass tempering 
furnace manufacturer with more than twenty 
years experience in glass deep processing 
industry.
Our main product is kinds of glass tempering 
furnace, flat and bend glass tempering furnace 
of all size for architecture glass, convection 
glass tempering furnace for low-e glass, small 
bend tempering furnace for car side window, 
glass bending furnace for car front window.

Luoyang Easttec Glass Automation Equipment 
Co., Ltd là một nhà sản xuất lò cán kính chuyên 
nghiệp với hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong 
ngành công nghiệp chế biến thủy tinh.
Sản phẩm chính của chúng tôi là các loại lò cán 
phẳng và uốn cong kính thủy tinh với tất cả các 
kích thước dùng trong kính kiến trúc, kính low-e, 
kính ô tô..

Company Directory

High-tech Zone, Luoyang City, 
Henan Province, China
+86 379 60850285/ +86 13613792540
sales@easttecglass.com
www.easttecglass.com
Zora - Sales manager
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MEI ZHOU JINYI GLASS LNDUSTRY CO.,LTD

Booth No.: K39

Meizhou Jinyi Glass Industry Co., Ltd. is mainly 
engaged in the deep processing of glass: a 
high-tech enterprise integrating processing, 
sales and service.
Bent tempered, 5-22mm tempered, hollow 
glass, SGP, PVB multilayer laminated, irregularly 
shaped tempered, laminated insulating, 
irregular special curved tempered laminated 
glass.

Meizhou Jinyi Glass Industry Co, Ltd chủ 
chuyên sản xuất thủy tinh: một doanh nghiệp 
công nghệ cao tích hợp sản xuất, bán hàng và 
dịch vụ.
Các sản phẩm: Bent tempered, 5-22mm 
tempered, kính rỗn, SGP, PVB nhiều lớp nhiều 
lớp, kính nhiều lớp cách điện, kính cong nhiều 
lớp.

Company Directory

Jinyi Park, Fuda Industrial Zone, Meizhou,
Guangdong, China
+86-753 2520888
jy2520888@139.com
www.gdjyglass.com
Jiesheng Liu - General Manager
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QINGDAO CRISTALL GLASS CO., LTD

Booth No.: K36

Crystalclear Glass is specialized in manufacture 
and supply various kinds of glass and mirrors 
in China, offering extremely wide selection of 
designs, finishes and glass options, from big 
size glass sheet to deep-processed glass. We 
are mainly dedicated to exportation of glass 
and mirrors throughout the world by safe 
delivery in the sea or on the land. We have been 
currently supplying Clear float glass, Tinted 
float glass, Reflective glass, Pattern glass, 
Mirrors, Laminated glass, Tempered glass, 
Acid etched glass, Insulating glass, Low E 
glass, Decorative glass, Painting glass, Louver 
glass, Solar glass ect. At Crystalclear Glass, we 
love glass, with rich experience of glass 
exportation for more than 10 years and export 
to 68 different countries, Today, we have 
advanced production technology, our unique 
strong packages and best loading of glass way 
in different kinds of containers to avoid any 
problems in transportation, the business 
relationships and knowledge we have acquired 
enable us to draw on a solid network of interna-
tional and domestic partnerships, Meeting the 
expectations of our customers is our most 
important goal.

Crystalclear Glass chuyên sản xuất và cung cấp 
các loại kính và gương ở Trung Quốc, cung cấp 
rất nhiều lựa chọn các mẫu thiết kế, kết thúc và 
các tùy chọn kính, từ tấm kính kích thước lớn 
đến kính chế tác kĩ thuật cao. Chúng tôi chủ yếu 
dành riêng cho xuất khẩu thủy tinh và gương 
trên toàn thế giới bằng cách giao hàng an toàn 
qua đường biển hoặc đường bộ. Chúng tôi hiện 
đang cung cấp kính nổi trong, kính nổi màu, 
kính phản quang, kính hoa văn, gương, kính 
dán, kính cường lực, kính khắc axit, kính cách 
điện, kính low e, kính trang trí, kính sơn, kính 
louver, kính mặt trời vv . Tại Crystalclear Glass, 
chúng tôi yêu thủy tinh, với kinh nghiệm phong 
phú về xuất khẩu thủy tinh trong hơn 10 năm và 
xuất khẩu sang 68 quốc gia khác nhau, Hôm 
nay, chúng tôi có công nghệ sản xuất tiên tiến, 
sản phẩm độc đáo và chịu lực tốt nhất của kính 
trong các loại container tránh bất kỳ vấn đề nào 
trong giao thông vận tải, các mối quan hệ kinh 
doanh và kiến thức chúng tôi đã mua cho phép 
chúng tôi thu hút một mạng lưới quan hệ đối tác 
quốc tế và trong nước, đáp ứng kỳ vọng của 
khách hàng là mục tiêu quan trọng nhất của 
chúng tôi.

Company Directory

Room 3318-3319, Tower 3 Excellence Century 
Center, 31 LongCheng Road, Qingdao, China
+86-532-82803780
sales@cristallglass.com
www.cristallglass.com
Nancy Gao - Manager
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QINGDAO KINGDOM GLASS CO., LTD

Booth No.: K31

KINGDOM GLASS located in Qingdao, China.
QINGDAO KINGDOM GLASS CO., LTD are 
professional engaged in Deep processed 
glass’s production and sales.Our company has 
strong technical force, the modernization of 
production equipment and the scientific 
manufacturing processes, to offer high quality 
products to customers around the world.Deep 
Processing Glass & Safety Glass.Such as 
Laminated Glass, Tempered Glass, Insulated 
Glass.Application on Bathroom Glass, Curtain 
Wall Glass, Guardrail Glass, Windows and 
Doors Glass, and so on.

QINGDAO KINGDOM GLASS CO., LTD tham gia 
vào việc sản xuất và bán hàng các sản phẩm 
kính.Công ty chúng tôi có lực lượng kỹ thuật 
mạnh mẽ, hiện đại hóa thiết bị sản xuất và quy 
trình sản xuất khoa học, để cung cấp sản phẩm 
chất lượng cao cho khách hàng trên toàn thế 
giới.Kính chế biến sâu và kính an toàn.Chẳng 
hạn như kính nhiều lớp, kính cường lực, kính 
cách nhiệt.Ứng dụng trên kính phòng tắm, tường 
kính rèm, kính chắn sóng, kính cửa sổ và cửa ra 
vào, v.v.

Company Directory

North Of The Southern Outer Ring No. 204 National 
Road, Wangtai Town, Huangdao Dist., Qingdao, China
+86 15863003690
david@kingdomglass.cn
www.kingdomglass.cn
David - Sales Director
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QINGDAO REGENCO INDUSTRY CO., LIMITED

Booth No.: J44

QINGDAO REGENCO INDUSTRY CO., LIMITED 
is a professional glass & mirror manufacturer 
and exporter which has been successfully 
operating in Qingdao, China, since 2003.
REGENCO GLASS & MIRROR is dedicated to 
provide advanced glass solution to building, 
decoration, furniture, automotive and solar 
industry. In almost a decade of operations, we 
have become one of the leading glass and 
mirror manufacturers and exporters in China.
We are capable of providing 2-19mm, high 
quality glass and mirror with many different 
specifications. We can supply a comprehensive 
range of products that include clear float glass, 
low iron glass, tinted glass, reflective glass, 
silver mirror, aluminum mirror, safety glass, 
pattern glass, solar glass and so on.

QINGDAO REGENCO INDUSTRY CO., LIMITED 
là một nhà sản xuất kính và gương chuyên 
nghiệp và xuất khẩu thành công hoạt động tại 
Thanh Đảo, Trung Quốc, kể từ năm 2003.
REGENCO GLASS & MIRROR chuyên cung cấp 
giải pháp thủy tinh tiên tiến cho ngành xây dựng, 
trang trí, đồ nội thất, ô tô và năng lượng mặt trời. 
Trong gần một thập kỷ hoạt động, chúng tôi đã 
trở thành một trong những nhà sản xuất và xuất 
khẩu kính và gương hàng đầu tại Trung Quốc.
Chúng tôi có khả năng cung cấp kính và gương 
2-19mm, chất lượng cao với nhiều chi tiết kỹ 
thuật khác nhau. Chúng tôi có thể cung cấp một 
loạt các sản phẩm bao gồm kính nổi, kính sắt 
thấp, kính màu, kính phản quang, gương bạc, 
gương nhôm, kính an toàn, kính hoa văn, kính 
hấp thụ năng lượng mặt trời, v.v.

Company Directory

No. 43 Donghai West Road, Qingdao, China 266071
+86-0532-86686691
Info@regenco.net
www.regencoglass.com
Edward Lee - General Manager
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QINHUANGDAO YAOYOU ENEINEERING GLASS CO.,LTD

Booth No.: K27

QINHUANGDAO YAOYOU ENGINEERING 
GLASS CO.,LTD was founded in 2001. It is a 
glass deep-processing manufacturer which has 
comprehensive competitive strength and the 
right to import and export.
Insulated glass, low e glass, laminated glass, 
tempered glass etc. Our products are exported 
to the United States, Australia, Europe, 
Vietnam, Chile, Panama, Mexico, Russia and 
the Middle East and other countries and 
regions, and are widely used in international 
and domestic key projects
 

QINHUANGDAO YAOYOU ENGINEERING GLASS 
CO.,LTD được thành lập vào năm 2001. Công ty 
là một nhà sản xuất chế biến thủy tinh có sức 
cạnh tranh và có quyền xuất nhập khẩu.
Sản phẩm: Thủy tinh cách nhiệt, thủy tinh 
low-e, kính dán, kính cường lực vv, sản phẩm 
của chúng tôi được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, 
Australia, châu Âu, Việt Nam, Chile, Panama, 
Mexico, Nga, Trung Đông và các nước khác, 
được sử dụng rộng rãi trong các dự án trọng 
điểm quốc tế và trong nước.

Company Directory

No,15 Huanyue Street, Northern Industrial Area 
Haigang District, Qinhuangdao City
+86-335-3869625
yaoyouglass17@163.com
www.yaoyouglass.cn
Vina Wang - Manager of Export Dept.
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SHANDONG BEST & BROAD ENERGY-SAVING TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: J51

Shandong Best & Broad Energy-saving 
Technology Co., Ltd is located in Dongying 
city, Shandong Province, China, mainly focus 
on glass processing.
Our company imported advanced glass further 
processing equipment from Germany, America 
and Italy. Mainly produce tempered glass, 
insulated glass, laminated glass, DIP-TECH 
digital printed glass and silkscreen glass and so 
on. Welcome to visit our factory.
We can manufacture tempered glass for 
shower door and railings and swimming pool, 
insulated glass for curtain wall, laminated glass 
for canopy, dip-tech digital printing glass and 
silkscreen glass for backpainted glass and so 
on. We can provide free samples for checking 
quality.

Shandong Best & Broad Energy-saving Co.,Ltd 
tọa lạc tại thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, 
Trung Quốc, chủ yếu tập trung vào chế biến 
thủy tinh.

Công ty chúng tôi nhập khẩu thiết bị chế biến 
thủy tinh từ Đức, Mỹ và Ý. Chủ yếu là sản xuất 
kính cường lực, thủy tinh cách nhiệt, kính nhiều 
lớp, DIP-TECH kỹ thuật số in thủy tinh và kính lụ, 
v,v. Chào mừng đến với Nhà máy của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sản xuất kính cường lực cho 
cửa phòng tắm và lan can và hồ bơi, kính cách 
nhiệt cho tường rèm, kính dán cho tán, kính in 
kỹ thuật số và v.v. Chúng tôi có thể cung cấp 
mẫu miễn phí để kiểm tra chất lượng

Company Directory

No.791 Haining Road, Hekou District, 
Dongying City, Shandong Province, China
+86-15154675163
sales01@sdbeibo.com
www.sdbeibo.com
Sally Yan - Sales Manager
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SHANGDONG XY INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD

Booth No.: K32

Shandong XY International Trade Co., Ltd is 
partner with our OEM factory SHANDONG 
BOKE CNC EQUIPMENT CO., LTD, which was 
built in July 2000. Since set up, BOKE had 
nearly 20 years experience in the field of 
insulating glass production line. Through 
ISO9001, high quality IG line distinguishes 
BOKE as a global market leader. Our machines 
have attained CE Certificate.
Insulating glass machine, butyl extruder, 
two-component sealant extruder, automatic 
sealing robot, automatic aluminum spacer 
bending machine, automatic desiccant filling 
machine, argon gas filling machine
Glass cutting machine

Shandong XY International Trade Co., Ltd là đối 
tác với nhà máy SHANDONG BOKE CNC EQUIP-
MENT CO., LTD, được xây dựng vào tháng 7 
năm 2000. Kể từ khi thành lập, BOKE đã có gần 
20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dây chuyền 
sản xuất thủy tinh cách điện. Đạt chứng nhận 
ISO9001, dòng IG chất lượng cao, BOKE dẫn 
đầu thị trường toàn cầu. Thiết bị của chúng tôi 
đã đạt được chứng nhận CE.
Sản phẩm: Máy thủy tinh cách nhiệt, máy đùn 
butyl, máy ép đùn hai thành phần, robot hàn tự 
động, máy uốn nhôm tự động, máy làm khô tự 
động, máy chiết rót khí argon, máy cắt kính.

Company Directory

Room A509, Fengrun Building, 
No.100 Gongyenan Road, Jinan, China
+86-531-88528189
sales@xytrade.cn
www.xytrade.cn, www.bokesk.com
Peter Lau - General Manager
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SHANG HAI HE SHUN INDUSTRIAL CO., LTD

Booth No.: L14

Shanghai Heshun hollow industrial Co.,Ltd. is a 
joint-stock company. We are specializing in 
Aluminum spacer  for Hollow glass. All type of 
aluminum spacers from 6A to 30A are provided.
Our aluminum spacer bar has been used by 
some big insulating glass company in China 
and we also have exported some spacers to 
South-east Asia, Middle East.
With full advanced imported machines, we can 
produce high quality bendable aluminum 
spacer bar and related accessories.

Công ty TNHH Shanghai Heshun hollow 
industrial Co.,Ltd . Chúng tôi chuyên về miếng 
đệm nhôm cho kính rỗng. Tất cả các loại miếng 
đệm nhôm từ 6A đến 30A đều được cung cấp.
Thanh nhôm spacer của chúng tôi đã được sử 
dụng bởi một số công ty thủy tinh cách nhiệt lớn 
ở Trung Quốc và chúng tôi cũng đã xuất khẩu một 
số miếng đệm đến Đông Nam Á, Trung Đông.
Với đầy đủ các máy móc tiên tiến nhập khẩu, 
chúng tôi có thể sản xuất thanh spacer nhôm có 
thể uốn cong chất lượng cao và các phụ kiện 
liên quan.

Company Directory

Block  A3, JingNan Road, Manufacturing District, 
Jingze Town, Qingpu District, Shanghai, China
+86 21 59261000
yuandong166@aliyun.com
Ms He - Sales Manager
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SHDY GLASS IMP&EXP CO.,LTD

Booth No.: K27

SHDY GLASS Co.,Ltd Jointly manufactures and 
exports a variety of glass products for architectural, 
decorative and residential uses. We export float 
glass and processed glass to more than 90 
countries on 6 continents and have been doing 
so for more than 10years.
Our glass was used for architectural,decorative 
and residential uses. It covers variety of glass 
range, such as clear float glass, Low iron float 
glass, tinted float glass, reflective glass, Low E 
glass, tempered glass, laminated glass, insulated 
glass, wired glass, mirror, patterned glass, acid 
etched glass, hot melting glass, etc.

SHDY GLASS Co, Ltd sản xuất và xuất khẩu 
nhiều loại sản phẩm thủy tinh cho kính nổi dùng 
cho kiến trúc, trang trí và dân dụng. Chúng tôi 
xuất khẩu thủy tinh và kính chế biến đến hơn 90 
quốc gia trên 6 châu lục và đã làm như vậy 
trong hơn 10 năm.
Kính của chúng tôi được sử dụng cho các công 
trình kiến trúc, trang trí và dân cư. Nó bao gồm 
nhiều loại kính, như kính nổi rõ ràng, kính nổi sắt 
thấp, kính nổi màu, kính phản quang, kính Low 
E, kính cường lực, kính nhiều lớp, kính cách 
nhiệt, kính có dây, gương, kính hoa văn, kính 
khắc axit, nóng chảy thủy tinh, vv.

Company Directory

The Intersection at Xigang Road and Heping Street , 
Haigang District, Qinhuangdao,China
+86 335 3666345
info@shdyglasscn.com
www.shdyglasscn.com
LISA - Sales Manager 
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TENON (BEIJING) EQUIPMENT CO.,LTD

Booth No.: J33

As a leading developer & manufacturer of 
insulating glass equipment with more than 30 
years histories, TENON enjoys high reputation 
in glass processing industry, TENON concen-
trate all efforts to new imagination, new 
creation, new excellency and new abilitity 
continually and will keep closed relation with 
domestic and overseas customers.
To adapt the technology in i.g. industry and by 
implementing new technology and new materi-
al, te-fng series be launched. This series is a 
fully automated line integrated with edge 
deletion, washing, framing, gas filling and 
sealing, which optimizes producivity with less 
manpower. Automatic horizontal seaming 
machine, full automatic seaming arrising 
solution, assuring high operating speed with 
high efficiency, a must have for those running 
various glass size and thickness for construc-
tion purposed tempering of ig unit.

Là một nhà phát triển hàng đầu và nhà sản xuất 
thiết bị thủy tinh cách nhiệt với lịch sử hơn 30 
năm, TENON có uy tín cao trong ngành công 
nghiệp chế biến thủy tinh, TENON tập trung mọi 
nỗ lực vào trí tưởng tượng mới, sáng tạo mới, sự 
xuất sắc mới và khả năng mới liên tục và sẽ giữ 
mối quan hệ khép kín với khách hàng trong 
nước và nước ngoài.
Để thích ứng với công nghệ trong ngành công 
nghiệp i.g. và bằng cách thực hiện công nghệ 
mới và vật liệu mới, loạt sản phẩm te-fng được 
đưa ra. Loạt sản phẩm này là một dòng hoàn 
toàn tự động tích hợp với xóa cạnh, rửa, khung, 
điền khí và niêm phong, trong đó tối ưu hóa sản 
xuất với ít nhân lực hơn. Máy ghép mí lon ngang 
tự động, giải pháp ghép tự động, đảm bảo tốc 
độ vận hành cao với hiệu quả cao, chạy kích 
thước kính và độ dày khác nhau cho việc xây 
dựng tính toán của đơn vị ig.

Company Directory

No. 3 Juhe Fifth Street, Jufuyuan 
Industrial Zone, Tongzhou, Beijing, China
+86 10 80529798
james@tenon.com.cn
www.tenon.com.cn
James - Sales manager
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XIAN RAINA INDUSTRY CO., LTD

Booth No.: K35

We are the biggest UPVC / PVC & ALUMINIUM 
profiles manufacturer in China. We produce 
500000 TON UPVC / PVC profiles & 200000 
TON aluminium profiles every year. Our brand 
GKBM is the top 3 in China. We cooperated 
with almost all famous real estate company in 
China. Product: upvc / pvc profiles & aluminium 
profiles for windows upvc / pvc windows 
aluminium windows

XIAN RAINA INDUSTRY CO., LTD là nhà sản 
xuất UPVC / PVC & NHÔM lớn nhất tại Trung 
Quốc. Chúng tôi sản xuất 500000 tấn UPVC / 
PVC & 200.000 tấn nhôm mỗi năm. Thương 
hiệu GKBM của chúng tôi là top 3 tại Trung 
Quốc. Chúng tôi hợp tác với hầu hết các công ty 
bất động sản nổi tiếng ở Trung Quốc. Sản 
phẩm: upvc/pvc, cửa sổ upvc/pvc nhôm, cửa 
sổ nhôm

Company Directory

Room 11702, Oak Block, 
No.36 Feng Hui Nan Road, Xian China
+84 13572909185
Dengqi@Rainaco.Com
www.xagkbm.com
Deng Qi – Manager
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XINGTAI ZHENGKE GLASS.,LTD

Booth No.: L17

ZhengKe Glass Co.,Ltd. (KeZheng Mirror 
Industry) is a comprehensive enterprise which 
mainly business is all kinds of glass and mirror 
produce, processing and sale The main 
products are silver mirror, aluminum mirror, 
color mirrors, antique mirror, pain glass, laser 
engraving mirror, art hanging mirrors and all 
kinds of decorative glass. Products are exported 
to the Americas, Europe, the Middle East and 
Southeast Asia and other countries and 
regions, praised by users at home and abroad.

ZhengKe Glass Co.,Ltd. (KeZheng Mirror 
Industry) là một doanh nghiệp toàn diện, 
chuyên kinh doanh tất cả các loại kính và sản 
xuất gương, chế biến và bán các sản phẩm 
chính là gương bạc, gương nhôm, gương màu, 
gương cổ, kính, máy khắc laser, gương treo 
nghệ thuật và tất cả các loại kính trang trí. Sản 
phẩm được xuất khẩu sang châu Mỹ, châu Âu, 
Trung Đông và Đông Nam Á và các nước khác, 
được đánh giá cao bởi người sử dụng trong và 
ngoài nước

Company Directory

Shahe City, Hebei Province, China
+86-0319-8700768
52039443@qq.com
www.zhengkeglass.com
Zhang Ming - General Manager
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XUYI BOTU ATTAPULGITE CLAY CO.,LTD

Booth No.: L15

BOTU Company is specifically engaged in the 
development of a series of mineral products, 
such as desiccant for molecular sieve 3A, 
insulating glass, desiccant for packing, clumping 
cat litter, attapulgite high viscosity and decolorant 
for edible oil, etc. Get catering to the needs of 
very wide spectrum of industries to their best 
satisfaction, with the annual production capacity 
of 20, 000 tons. 
Insulating glass molecular sieve manufactured 
by Xuyi Botu Attapulgite Clay Co.,Ltd, is 
specially for using on absorbing the water 
vapor in insulating glass so as to protect the 
heating leaking and vapor creating. This type of 
products are widely used throughout the world 
by its high quality.

Công ty BOTU đặc biệt tham gia vào việc phát 
triển một loạt các sản phẩm khoáng sản, như 
chất làm khô cho rây phân tử 3A, kính cách 
nhiệt, chất hút ẩm để đóng gói, đổ rác cho mèo, 
độ nhớt cao và decolorant cho dầu ăn, vv. của 
rất nhiều ngành công nghiệp với sự hài lòng tốt 
nhất của họ, với năng lực sản xuất hàng năm là 
20, 000 tấn.
Sàng phân tử thủy tinh cách nhiệt được sản xuất 
bởi Xuyi Botu Attapulgite Clay Co., Ltd, đặc biệt 
dùng để hấp thụ hơi nước trong thủy tinh cách 
nhiệt để bảo vệ sự rò rỉ nhiệt và tạo hơi. Loại sản 
phẩm này được sử dụng rộng rãi trên toàn thế 
giới bởi chất lượng cao của nó.

Company Directory

Sishui 13-2road Economic Development 
Zone Of Xuyi County, China
+86 18751264280
botunj@botucn.com
www.botucn.com
Alex Zhou - Sales Manager

278

 



ZHANGJIANGANG MINGSITE GLASS MACHINERY CO.,LTD

Booth No.: K38

Zhangjiagang Mingsite Glass Machinery Co., 
Ltd. is a specializing in glass equipment R & D, 
manufacturing and marketing of high-tech 
enterprises, with advanced design concepts, 
strong technical development real, the leading 
manufacturing capability to provide customers 
with high-quality glass and steel production line 
equipment. We have been exported to the 
United States, Iraq, South Korea, Singapore, 
Thailand more than a dozen European countries 
and the Middle East.
MST glass tempering furnace is energy-saving, 
efficient, easy to operate and easy maintenance.

Zhangjiagang Mingsite Glass Machinery Co., 
Ltd chuyên về thiết bị thủy tinh nghiên cứu phát 
triển, sản xuất và quảng cáo doanh nghiệp 
công nghệ cao, với khái niệm thiết kế tiên tiến, 
phát triển kỹ thuật mạnh mẽ thực sự, khả năng 
sản xuất hàng đầu để cung cấp cho khách hàng 
với kính chất lượng cao và thiết bị dây chuyền 
sản xuất thép. Chúng tôi đã được xuất khẩu 
sang Hoa Kỳ, Iraq, Hàn Quốc, Singapore, Thái 
Lan hơn một chục quốc gia châu Âu và Trung 
Đông.
Lò cán kính MST là tiết kiệm năng lượng, hiệu 
quả, dễ vận hành và bảo trì dễ dàng.

Company Directory

Chang Yin Sha Administration District 
Changnan Community, Zhangjiagang City, 
Jiangsu, Prov., P.R.China
+86 512 5896477
cindymst@163.com
www.mstglass.com
Cindy Zheng - Trading Manager
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ZHAOQING DALI VACUUM EQUIPMENT LTD

Booth No.:  J48

Company founded in 1999 is an innovative 
high-technology equipment manufacturing 
which specialized in vacuum coating technology 
research, development and production. Our 
company in evaporation coating and magnetron 
coating technology has reached international 
advanced level and also been granted for a 
number of national patents.
Product: DJW series large-scale low-e magnetron 
sputtering production line, DLW high grade 
rearview mirror production line, Evaporation 
single/double chamber vacuum coating 
machine, PVD multi-arc coating machine, 
Glass washing machine and painting machine.

Công ty thành lập năm 1999 là một nhà sản 
xuất thiết bị công nghệ cao tiên tiến chuyên 
nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ 
mạ chân không. Công ty chúng tôi trong ngành 
sơn phủ bay hơi và công nghệ phủ magnetron 
đã đạt đến trình độ tiên tiến quốc tế và được 
cấp một số bằng sáng chế quốc gia.
Sản phẩm: Dây chuyền sản xuất phún xạ 
magnetron e-series cỡ nhỏ DJW, dây chuyền 
sản xuất gương chiếu hậu cao cấp DLW, thiết bị 
phun sơn chân không đơn / đôi buồng, máy 
tráng phủ đa lớp PVD, máy rửa kính và máy 
sơn.

Company Directory

Duanzhou 1st Road, Zhaoqing, Guangdong,China.
+86 758-2744058/ 2755006
dalivacuum@aliyun.com
www.dalivacuun.com
Zhong Peiling - Sales Manager
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ZHONGSHAN J&G INTELLIGENT DOOR CONTROL SYSTEMS CO., LTD

Booth No.: K40

Zhongshan J&G Intelligent Door Control 
Systems Co., Ltd is a TAIWANESE 
wholly-owned company, which was called 
before. It was established in 1996, we have 
mainly introduced the technology for remote 
control door systems from United States, 
Germany and so on, has obtained a number of 
national patent, specialized in electric roll door 
motor, sliding gate opener, garage door opener, 
industrial door opener, fireproof rolling door 
machine, remote control and so on. High 
quality six pole copper roller shutter door motor 
with contactor, double limit switch can protect 
door from overwind, long lifespan. Intelligent 
control systems can help control door easily

Zhongshan J&G Intelligent Door Control 
Systems Co., Ltd là một công ty hoàn toàn 
thuộc sở hữu của Đài Loan. Công ty được thành 
lập vào năm 1996, chúng tôi chủ yếu giới thiệu 
công nghệ cho các hệ thống cửa điều khiển từ 
xa từ Hoa Kỳ, Đức, v.v, đã đạt được một số 
bằng sáng chế quốc gia, chuyên về động cơ 
cửa cuốn, cửa trượt, cửa garage, cửa công 
nghiệp, cửa chống cháy, điều khiển từ xa, ... 
động cơ cửa cuốn sáu cực đồng con lăn chất 
lượng cao với người dùng, công tắc giới hạn đôi 
có thể bảo vệ cửa , tuổi thọ dài. Hệ thống điều 
khiển thông minh có thể giúp điều khiển cửa dễ 
dàng.

Company Directory

No.9, Huayuan Rd, Taifeng Industrial Zone Of Xiaolan 
Town, Zhongshan City, Guangdong, China
+86 18802599717
juguang@juguang.com
www.juguang.com
Sam Lu - Oversea Sales Manager
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FA VIETNAM TECHNOLOGY & TRADING CO., LTD

Booth No.: J53

Cân dòng chảy
Tủ MCC thông minh
Cân và điều khiển
Phân tích khí
Cảm biến sóng siêu âm

Non contact flow measurement
MCC Intelligence
Weighing controller
Gas Emission Analyzer
Microwave sensor

Company Directory

No.15, Road No.9, KP1, Binh Tho Ward, 
Thu Duc Dist., HCMC 
+84 28 37225770
sales@fa-vietnam.com
www.fa-vietnam.com
Hotline: 01672212635
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HOA HUNG CO., LTD

Booth No.: J59 

Hoa Hung Company Limited is the importer and 
exclusive distributor of fire alarm systems 
branded Teletek (Bulgaria) and aerosol fire 
extinguishing system branded Greenex (Nether-
lands) in Vietnam market

Công Ty TNHH Hòa Hưng là đơn vị nhập khẩu 
và phân phối độc quyền hệ thống báo cháy 
mang thương hiệu Teletek (Bulgaria) và Hệ 
thống chữa cháy sol khí mang thương hiệu 
GreenEx (Hà Lan) tại thị trường Việt Nam

Company Directory

601/25/9 Cach Mang Thang Tam Str., 
Ward 15, Dist 10., HCMC
+84 283 8472 652
hoahunginfo@yahoo.com
www.hoahungco.com.vn
Tran Manh Ngoc - Director
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PHUOC TRUONG THINH TECHNOLOGY CO., LTD

Booth No.: J58

PTT Technology Co., Ltd was founded in 2011; it is 
located in Ho Chi Minh City, Vietnam. After more than 
6 years efforts, now we have devoted ourselves to be 
a high-tech enterprise which integrated with 
professional R&D, manufacturing and sales. Our 
products include switching mode power supply, 
adapter, charger ... with good quality and competitive price
We pay much attention in product innovation and 
technology development, and our R&D team consists 
of many engineers and technicians, most of them 
studied aboard and got master’s degree. Therefore, 
we assure high quality and safety of our products.
- Aging test
Aging test, many manufactures test 12v 1.5a dc 
power adapter for only one hour so that it can save 
time. But for our company,we will test them for 3 
hours and 2 times in order to make sure the quality of 
the product and protect the user’s safety.
- High quality materials
To be honest, we will provide the high quality materials 
with reasonable prices. We believe that GVE will be 
assured good power supply in the same industry.
- Best quality service
There is a professional sales team and technical team 
in our company. Our staffs can provide the best 
service for you and answer your products questions in 
the particular time. 
We have built up an R&D team to develop customized 
power products according to customers' requirements.
Please send inquiry to us, we will give you more 
technical information.

Công ty TNHH Kỹ thuật Phước Trường Thịnh được 
thành lập năm 2014, chuyên sản xuất Bộ nguồn tổ 
ong, Adapter, Sạc, Driver LED... mang thương hiệu 
MADE IN VIET NAM
Công ty chúng tôi không ngừng đầu tư để nâng cao 
chất lượng đội ngũ nhân lực, máy móc thiết bị, sản 
xuất những sản phẩm tốt nhất, phục vụ tận tình để 
mang đến cho khách hàng sự yên tâm và hài lòng.
Với phương châm tạo ra những sản phẩm điện tử mang 
thương hiệu Việt uy tín, chất lượng, nên ngay từ đầu 
chúng tôi tập trung đầu tư nghiên cứu và phát triển 
(R&D), ứng dụng những công nghệ mới để tạo ra 
những sản phẩm chất lượng với giá cạnh tranh.
Giá trị cốt lõi:
- Chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định cũng như 
mục tiêu chúng tôi luôn hướng tới để hoàn thiện mình 
và thiết lập mối quan hệ đối tác lâu dài với khách hàng 
trong và ngoài nước.
- Nhân viên là tài sản quý giá nhất của công ty. Chúng 
tôi luôn luôn tạo môi trường làm việc thuận lợi, nhiều 
chế độ ưu đãi, khuyến khích nhân viên phát huy hết 
khả năng của mình.
- Sáng tạo và đổi mới là động lực để chúng tôi phát triển. 
Chúng tôi luôn tìm kiếm những giải pháp hiệu quả, những 
công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất. 
Xây dựng hình ảnh năng động trong lòng khách hàng.
- Khách hàng là đối tác, là bạn bè thân thiết với chúng 
tôi. Chính vì điều đó chúng tôi luôn nỗ lực cung ứng 
cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, chế độ hậu 
mãi ưu đãi, với cung cách phục vụ nhiệt tình từ đội ngũ 
nhân viên trẻ trung năng động.
Lợi ích khách hàng đồng hành cùng thành công của 
chúng tôi

Company Directory

106-15B Lac Long Quan, Ward 3, Dist 11, HCMC
+842862 976 966
tam@phuoctruongthinh.vn
www.ptek.vn; www.phuoctruongthinh.vn 
Trần Hữu Tâm -  Sale                      
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PHUONG MINH INDUSTRIAL SOLUTION CO., LTD

Booth No.: J55

Products: Pliers / Hand tools Sản phẩm: Kìm / Dụng cụ cầm tay 

Company Directory

532/2 KP 8A, Tan Bien Ward, Bien Hoa, Dong Nai
+84981222024
Ms. Phung Thi Dan Trinh - Director 
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Argentina
Indexport Messe Frankfurt S A 
Luis Maria Campos 1061 5°piso C1426 BOI, 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
Tel: (54)1145 14 14 00  Fax: (54)1145 14 14 04 
Email: info@argentina.messefrankfurt.com 
Also representing: Bolivia, Brazil, Chile, 
Paraguay, Uruguay

Australia 
The Trade Fair Company Pty Ltd 
C/O: Philip Joannou Public Accountant, Level 1, 
106-110 Parramatta Road, Stanmore NSW 
2048, Australia
Tel: 61 2 99 55 55 15  
Email: info@australia.messefrankfurt.com
P.O. Box 150, 2096 Freshwater, Australia
Also representing: Christmas Islands, Cocos 
(Keeling) Islands, New Zealand, Norfolk Islands

Austria  
Deutsche Handelskammer in Österreich 
Schwarzenbergplatz 5 Top 3/1 1030 Wien, Austria 
Tel: (43) 1 545 141 739 / Fax: (43) 1 545 2259 
Email: info-ahk@austria.messefrankfurt.com

Belgium  
Messe Benelux Belgie – Luxemburg BVBA
Koninklijke Sint - Hubertusgalerijen/ Galeries 
Royales Saint - Hubert, Arenbergstraat 1C, Rue 
de l’Arenberg, 1000 Brussel, Belgium
Tel: (32) 2 880 9588 / Fax: (32) 2 880 9586 
Email: info@belgium.messefrankfurt.com 
Also representing: Luxembourg

Bulgaria 
Inter Expo Center Ltd
147, Tsarigradsko shose Blvd., 1784 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 9655 321 
Email: info@bulgaria.messefrankfurt.com

Cambodia  
Nantavalai Tejasen
49/138 Orchid Garden Village, Soi Ruam 
Nanachart, Moo 1, Sai Yuan Rd., Rawai, Muang, 
Phuket 83130, Thailand
Tel: +66 812 555 805
Email: info@cambodia.messefrankfurt.com 
Also representing: Laos

Canada
Canada Unlimited Inc
9–6975 Meadowvale, Town Centre Circle, Suite 
418, Mississauga, ON L5N 2V7, Canada
Tel: +1 905 824 50 17
Fax: +1 905 82 4 50 67
Email: info@canada.messefrankfurt.com

China
Guangzhou Guangya Messe Frankfurt Co., Ltd
Unit A2001 Center Plaza, No. 161 Linhexi Road, 
Tianhe District, Guangzhou 510620, China
Tel: (86)20 38 25 15 58 
Fax: (86)20 38 25 14 00
Email: info@china.messefrankfurt.com
Messe Frankfurt (Shanghai) Co., Ltd 
11/F, Office Tower 1, Century Metropolis, 1229 
Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 
200122, China
Domestic tel:  400 613 8585 / 
Overseas tel: +86 021 6160 1155
Fax: +86 21 6168 0788 
Email: info@china.messefrankfurt.com 
Messe Frankfurt (Shanghai)-Beijing Branch Office 
Room 1721, Tower 2, Bright China Chang An 
Building, No.7, Jian Guo Men Nei Avenue, East 
District, Beijing 100005, China
Domestic tel:  400 613 8585 
Overseas tel: +86 021 6160 1155 
Fax: +86 10 6510 2799
Email: info@china.messefrankfurt.com 
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Messe Frankfurt New Era Advertising (Shenzhen) 
Co., Ltd
609, Building C, Dongfang Xin Tiandi, Caitian 
Road, Futian District, Shenzhen 518026, China 
Tel: (86)755 82994202 
Fax: (86)755 82992015 
Email: info@newera.messefrankfurt.com

Colombia
Patricia Vega
Carrera 26 Nr. 63 G 08, Bogota, Colombia
Tel: +57 3015502884
Email: info@colombia.messefrankfurt.com
Also representing: Ecuador

Czech Republic 
Happy Materials
Ricanova 19/753, 16900 Praha 6, Czech Republic 
Tel: (4) 20 2333 55246 
Fax: (4) 20 2205 18448 
Emal: info@czechrepublic.messefrankfurt.com 
Also representing: Slovakia

Denmark  
DIMEX ApS Messe Frankfurt 
Staktoften 20, 2950 Vedbaek, Denmark 
Tel: (45) 39 40 11 22  
Email: info@denmark.messefrankfurt.com 
Also representing: Iceland

Egypt  
Messe for Marketing and Fair Consultancy 
(Messe Frankfurt Office in Egypt & Libya) 
Down Town Mall, Sheikh Zayed entrance (2), 
District 7 Neighborhood 1, Block 203, Third floor 
- Office #10, 12588 El Sheikh Zayed, 6th of 
October, Egypt
Tel: +20 2 38 51 30 10/ Fax: +20 2 38 51 30 11
Email: info@egypt.messefrankfurt.com
Also representing: Libya

Finland  
Messeforum Oy
Kauppatie 8 B, FI-04300 Tuusula, Finland
Tel: +358 40 54 45 598/ Fax: +358 96 84 55 91
Email: info@finland.messefrankfurt.com

France  
S.E.M.E. SA – Messe Frankfurt Délégation 
officielle pour la France et Monaco
72, rue Louis Blanc, 75010 Paris, France
Tel: +33 1 44 89 67 70 / Fax: +33 1 40 35 14 74
Email: info@france.messefrankfurt.com
Also representing: Monaco

Georgia
Deutsche Wirtschaftsvereinigung (DWV) – 
German Business Association
24 Rustaveli Ave, 0108 Tbilisi, Georgia
Tel: +995 32 220 5767
Fax: +995 32 220 5767 110
Email: info@georgia.messefrankfurt.com
Also representing: Armenia

Germany  
Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am 
Main, Germany 
Tel: +49 69 75 75 - 0/ Fax: (+49 69 75 75 - 64 33
Email: info@messefrankfurt.com

Greece  
GB Exhibition Representation MF & NM Limited 
Kivelis Str. 3 & Perikleous Str., 15344 P. Chalan-
driou / Gerakas, Greece 
Tel: +30 21 06 09 05 25 / +30 21 06 41 04 05
Fax: +30 21 06 09 05 27 / +30 21 06 41 06 02
Email: info@greece.messefrankfurt.com
Also representing: Cyprus
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Hong Kong 
Messe Frankfurt (HK) Ltd 
35/F, China Resources Building, 26 Harbour 
Road, Wanchai, Hong Kong SAR, China 
Tel: +852 2802 7728
Fax: +852 2598 8771
Email: info@hongkong.messefrankfurt.com 
Also representing: Macau

Hungary  
BD-EXPO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft    
Hűvösvölgyi út 4, 1021 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 346 0273 
Email: info@hungary.messefrankfurt.com

India  
Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt Ltd 
Gala Impecca, 5th floor, Andheri Kurla Road, 
Andheri East, Mumbai–400 093, India
Tel: +91 22 61 44 59 00/ Fax: +91 22 61 44 59 99
Email: info@india.messefrankfurt.com

Indonesia  
PT Dianta Mitrafairindo Internasional 
Wisma Nugraha 4th Floor, R. 401, Jl. Raden 
Saleh No. 6, Jakarta 10430, DKI Jakarta, Indonesia
Tel: +62 21 31 90 43 40/ Fax: +62 21 31 90 43 41
Email: info@indonesia.messefrankfurt.com

Iran 
Darvazeh Tejarat Farasoo
Africa Ave., Jahan Koodak Crossing, No. 64, 
Bldg. 239, 3rd Fl, # 9, 1517974831 Tehran, Iran
Tel: +98 21 88 06 23 38/ Fax: +98 21 88 06 23 39
Email: info@iran.messefrankfurt.com 
Also representing: Azerbaijan and Iraq

Israel  
Talbar
41 HaGiva'a St, Givat Ada 3780800, Israel 
Tel: +972 77 562 19 00 / Fax: +972 77 562 19 03

Email: info@israel.messefrankfurt.com
Also representing: Palestine

Italy 
Messe Frankfurt Italia Srl. 
Corso Sempione 68, 20154 Milano, Italy
Tel: +39 02 880 77 81/ Fax: +39 02 72 00 80 53
Email: info@italy.messefrankfurt.com 
Also representing: San Marino and Vatican City

Japan  
Messe Frankfurt Japan Ltd
Shosankan 7F, 1–3–2 lidabashi, Chiyoda–ku, 
Tokyo 102–0072, Japan 
Tel: +81 3 32 62 84 53/ Fax: +81 3 32 62 84 42
Email: info@japan.messefrankfurt.com

Kazakhstan
Guenther M. Zimlich Trade, Hotel & Export Consultant
c/o Grand Hotel Tien Shan Representation Messe 
Frankfurt Exhibition, 115, Bogenbay Batyr Street, 
050000 Almaty, Kazakhstan
Tel: +7 727 24 49 601/ Fax: +7 727 24 46 277
Email: info@kazakhstan.messefrankfurt.com
Also representing: Kyrgyzstan

Kenya  
Trade and Fairs Consulting GmbH
Feldpreul 33, 61191 Rosbach, Germany
Tel: +49 60 03 82 68 92
Fax: +49 60 03 82 68 93
Email: info@kenya.messefrankfurt.com 
Also representing: Burundi, Djibouti, Eritrea, 
Ethiopia, Republic of Madagascar, Malawi, 
Mauritius, Rwanda, Seychelles, Sudan, United 
Republic of Tanzania, Uganda

Korea 
Messe Frankfurt Korea Ltd 
Fl. 8, Business Tower, Nuritkum Square, 396, 
Worldcupbuk–ro, Mapo–gu, Seoul 03925, Korea 
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Tel: +82 2 77 52 280/ Fax: +82 2 77 65 113
Email: info@korea.messefrankfurt.com

Lithuania  
UAB Ekspozicijų centras        
Savanorių pr. 178F–110, 35104 Vilnius, Lithuania 
Tel: +370 5 21 35 534/ Fax: +370 5 27 84 560
Email: info@lithuania.messefrankfurt.com
Also representing: Estonia, Latvia

Malaysia  
Messe Worldwide Sdn Bhd
Suite 210, 2/F, Block A, Kelana Square, 17 Jalan SS 
7/26 Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Malaysia 
Tel: (60) 3 78 03 22 76 Fax: (60) 3 78 03 32 76 
Email: info@malaysia.messefrankfurt.com
Also representing: Brunei Darussalam

Mexico 
Rodolfo Luis Delgado Quintana
Calle de los, Cormoranes No. 69, Lomas de las, 
Aguilas, Alvaro Obregon, 01730 CDMX, Mexico
Tel: +55 10 52 00 81
Email: info@mexico.messefrankfurt.com
Also representing: Belize, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama

Myanmar
Thet Su Hlaing Su Shwe Nadi Trading & Consulting
Room No.3, 1st Floor, Building-E, Shwe Yin Mar 
Street, Shwe Padauk Housing, Bayint Naung 
Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar
Tel: +95 1 53 55 76
Email: info@myanmar.messefrankfurt.com 

Nepal
Hilltop Exhibition Pvt Ltd
4th Floor, 179 Daisy Bass Newplaza, Putalisadak 
Kathmandu, Nepal
Tel: +977 14 42 22 65
Email: info@nepal.messefrankfurt.com

Netherlands 
Messe Benelux Nederland BV
Keizerstraat 1b, 2584 BA Den Haag, Netherlands
Tel: +31 70 262 90 71/ Fax: +31 70 262 90 74
Email: info@netherlands.messefrankfurt.com

Nigeria 
Exhibition and Trade Fair Limited 
39, Opebi Road, Ikeja, Lagos, Nigeria 
Tel: +234 1 21 3 55 57 / +234 76 07 797
Email: info@nigeria.messefrankfurt.com 
Also representing: Benin, Cameroon, Gambia, 
Ghana, Liberia, Sierra Leone, Togo
"P.O. Box 70769, Victoria Island, Lagos, Nigeria"

Pakistan 
Fairs & Exhibition Service 
127-C-II Commercial Area B, Defence Housing 
Authority Phase 1, Karachi 75550, Pakistan 
Tel: (92) 21 588 3671  Fax: (92) 21 588 3673 
Email: info@pakistan.messefrankfurt.com 
Also represents: Afghanistan, Bangladesh, 
Bhutan, Maldives and Sri Lanka

Peru
Sonia Denisse Prinz + Patricia Vega Feria 
Internacional de Fráncfort en Perú
Urb. Albino Herrera Mz. F Lote 13 – Primera 
Etapa, Callao, Lima, Peru
Tel: +51 15 74 07 82
Email: info@peru.messefrankfurt.com

Philippines  
Worldwide Exhibitions Linkage Services a 
division of Global-Link Exhibitions Specialist Inc, 
3973 Yague Street, Brgy. Sta. Cruz, 1205 Makati 
City, Philippines
Tel: +63 2 89 37 973 / +63 83 29 332
Fax: +63 2 55 01 148
Email: info@philippines.messefrankfurt.com
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Poland  
Targi Frankfurt - Przedstawicielstwo w Polsce - 
kaszewicz Piotr
Bohdanowicza 21 / 21, 02–127 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 49 43 200 / + 48 22 49 43 204
Fax: +48 22 40 21 171
Email: info@poland.messefrankfurt.com

Portugal  
Kamotta - Representações Lda.
Representação Oficial da Feira de Frankfurt para Portugal 
Campo Pequeno, 2-6°-D, 1000-078 Lisboa, Portugal 
Tel: (351) 21 793 9140 
Email: info@portugal.messefrankfurt.com
Also representing: Cabo Verde

Republic of Serbia 
Zodax preduzece za trgovinu i usluge 
export–import doo Beograd – Drustvo sa 
ogranicenom odgovornoscu (Ltd)
General Ždanova (Resavska) 32/V, 11000 
Beograd, Serbia 
Tel: (381) 11 3225 171/ Fax: (381) 11 3220 627 
Email: info@serbia-montenegro.messefrankfurt.com 
Also representing: Kosovo, Macedonia, Montenegro

Romania  
Expo Sales Promotion SRL
Str. C.A. Rosetti 17, et, 2, birou 214, 020011 
Bucuresti, Romania 
Tel: (40) 722 45 42 25 / Fax: (40) 21 222 35 76 
Email: info@romania.messefrankfurt.com
Also representing: Republic of Moldova

Russia Federation 
Messe Frankfurt RUS O.O.O.
Leningradsky prospect, 39, build. 80, Floor 5, 
125167 Moscow, Russia
Tel: +7 495 64 98 775
Fax: +7 495 64 98 785

Email: info@russia.messefrankfurt.com
Also representing: Belarus

Singapore 
Global Fairs & Associates Pte Ltd 
25 Tagore Lane #04-09/4, Singapore G Building, 
Singapore 787602, Singapore
Tel: +65 67 37 17 04
Fax: +65 67 32 92 96
Email: info@singapore.messefrankfurt.com

Slovenia
Svet sejmov d.o.o.
Ulica Rozke Usenik 10, 1210 Ljubljana–Sentvid, Slovenia
Tel: +386 15 13 14 80
Fax: +386 15 13 14 80     
Email: info@slovenia.messefrankfurt.com 
Also representing: Albania, Bosnia-Herzegovina 
and Croatia

South Africa 
Messe Frankfurt South Africa (Pty) Ltd
Building 22A, Ground Floor, Woodlands Office 
Park, 20 Woodlands Drive, Woodmead, 2191, 
South Africa
Tel: +27 10 599 6150/ Fax: +27 11 49 45 004
Email: info@southafrica.messefrankfurt.com
Also representing: 
Angola, Botswana, Democratic Republic of the 
Congo, Gabon, Lesotho, Mozambique, Namibia, 
Swaziland, Zambia and Zimbabwe
P.O. Box 3175, Cresta 2118, Gauteng, South 
Africa

Spain
M.F. Ferias, S.L., Delegación Oficial para 
España y Andorra Elena Echániz Michels
General Asensio Cabanillas, 15-bajo izquierda, 
28003 Madrid, Spain 
Tel: (34) 91 533 76 45/ Fax: (34) 91 553 83 93 

Email: info@spain.messefrankfurt.com 
Also representing: Andorra

Sweden
Messeforum Sweden & Norway AB 
C/O Convendum, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm, Sweden
Tel: +46 790796894
Email: info@sweden.messefrankfurt.com
Also representing: Norway
 
Switzerland 
TF Solutions Gmbh
Industriestrasse 20, CH-8117 Fällanden/Zürich, 
Switzerland
Tel: +41 44 50 39 400/ Fax: +41 44 50 39 409
Email: info@ch.messefrankfurt.com
Also representing: Liechtenstein

Taiwan, China
Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd, 
Taiwan Branch
8F, No. 288, Sec. 6, Civic Boulevard, Xinyi 
District, Taipei 110, Taiwan
Tel: (886)287 29 10 99/ Fax: (886) 2 2747 6656
Email: info@newera.messefrankfurt.com

Thailand  
Worldex G.E.C. Co Ltd
976/16 Soi Rama 9 Hospital, Rim Klong Samsen 
Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310, 
Thailand 
Tel: (66) 2641 5955 Fax: (66) 2641 5485 
Email: info@thailand.messefrankfurt.com 

Tunisia  
Salon & Conseil 
Residence Nour City, Bloc A 5.1, Centre Urbain 
Nord, 1003 Tunis, Tunisia 
Tel: (216) 71 94 82 55  
Email: info@tunisia.messefrankfurt.com 

Also representing: Algeria, Malta, Mauritania and 
Morocco 

Turkey  
Messe Frankfurt Istanbul Uluslararasi Fuarcilik 
Limited Sirketi
Bostancı Mah., Yazmacı Tahir Sok. No:50, 
34744 Kadıkoy / Istanbul, Turkey
Tel: +90 216 384 50 50
Fax: +90 216 384 50 20
Email: info@turkey.messefrankfurt.com

UK  
Sherwood Event Services Ltd 
Unit10&11, Innovation Place, Douglas Drive, 
Godalming, Surrey GU7 1JX, UK
Tel: +44 14 83 48 39 83/ 
Fax: +44 14 83 43 33 83
Email: info@uk.messefrankfurt.com 
Also representing: Ireland

Ukraine
Parus Expo Media LLC Offical Representation 
of Messe Frankfurt in Ukraine
Office 6A/17, 13 Pymonenko street, Kiyv 04050, Ukraine
Tel: +380 44 48 468 71
Email: info@ukraine.messefrankfurt.com

United Arab Emirates 
Messe Frankfurt Middle East GmbH 
(Dubai Branch) 
14th Floor The H Dubai, Office Tower, 1 Sheikh 
Zayed Road, Dubai, UAE – United Arab Emirates
Tel: +971 4 38 94 500 / Fax: +971 4 35 85 544
Email: info@uae.messefrankfurt.com 
Also representing: Bahrain, Jordan, Kuwait, 
Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syrian Arab 
Republic, Yemen
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Poland  
Targi Frankfurt - Przedstawicielstwo w Polsce - 
kaszewicz Piotr
Bohdanowicza 21 / 21, 02–127 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 49 43 200 / + 48 22 49 43 204
Fax: +48 22 40 21 171
Email: info@poland.messefrankfurt.com

Portugal  
Kamotta - Representações Lda.
Representação Oficial da Feira de Frankfurt para Portugal 
Campo Pequeno, 2-6°-D, 1000-078 Lisboa, Portugal 
Tel: (351) 21 793 9140 
Email: info@portugal.messefrankfurt.com
Also representing: Cabo Verde

Republic of Serbia 
Zodax preduzece za trgovinu i usluge 
export–import doo Beograd – Drustvo sa 
ogranicenom odgovornoscu (Ltd)
General Ždanova (Resavska) 32/V, 11000 
Beograd, Serbia 
Tel: (381) 11 3225 171/ Fax: (381) 11 3220 627 
Email: info@serbia-montenegro.messefrankfurt.com 
Also representing: Kosovo, Macedonia, Montenegro

Romania  
Expo Sales Promotion SRL
Str. C.A. Rosetti 17, et, 2, birou 214, 020011 
Bucuresti, Romania 
Tel: (40) 722 45 42 25 / Fax: (40) 21 222 35 76 
Email: info@romania.messefrankfurt.com
Also representing: Republic of Moldova
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USA  
Messe Frankfurt Inc 
3200 Windy Hill Road, Suite 500 West, Atlanta, 
GA 30339, USA
Tel: +1 770 984 80 16 / Fax: +1 770 984 80 23
Email: info@usa.messefrankfurt.com 
Also representing: Districts, Territories and 
Possessions of USA and Jamaica, Bahamas, 
Bermuda

Uzbekistan
Julia Vasilieva and Roman Gabdulshakirov
Ovozi 2, Le grande, Plaza 11 floor, office 1127, 
Tashkent 100047, Uzbekistan
Tel: +99871 1435923
Fax: +99871 1200628
Email: info@uzbekistan.messefrankfurt.com
P.O. Box: Chimkentskaya Street D.11, KV.7, 
100029 Tashkent, Uzbekistan

Vietnam  
MF Vietnam JSC
2nd Floor, No. 7 Trieu Viet Vuong, Hai Ba Trung 
District, Hanoi, Vietnam
Tel: (84) 24 39 44 01 93
Fax: (84) 24 39 44 01 94
Email: info@vietnam.messefrankfurt.com

West Africa 
Fair Concept Africa Dr Souleymane Labity Ouoba
Lindleystr.23–25, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Tel: +49 171 36 59 565
Fax: +49 (0)69 24 26 24 56
Email: info@westafrica.messefrankfurt.com 
Also representing: Burkina Faso, Central African 
Republic, Chad, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, 
Mali, Senegal
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www.IntersecExpo.com/SV

The world’s leading trade fair for 
Security, Safety & Fire Protection

January 20 – 22, 2019
Dubai, UAE





Converging security, 
AI and IoT to offer innovative 
solutions across verticals
8–10 May 2019
Taipei Nangang Exhibition Center, Taiwan
www.secutech.com

Concurrent events



Thailand’s only international 
B2B exhibition for smart city   
professionals
250+ exhibitors I 9,000+ visitors I 7,500 sqm floor space

Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd.

Worldex G.E.C. Co., Ltd.



101 Lorong 23 Geylang #06-04 Prosper House Singapore 388399  Tel: (65) 6842 2580  Fax: (65) 6745 9517 
info@tradelinkmedia.com.sg | www.tradelinkmedia.biz

Security Solutions Today (SST) is a leading publication on the latest 
security information, trends and technology, and products that 

include Access Control, CCTV/IP Surveillance, Intrusion Detection and 
Integrated Security Systems.

SST is packed with the latest developments in security technologies 
and trends, events, previews and reviews of major global trade 
shows, product launches and security installations worldwide.

Scan to visit our website

WE ALSO PUBLISH CREATOR OF





SECC,





TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ
CÔNG NGHỆ KÍNH TẠI VIỆT NAM LẦN THỨ 4
THIẾT BỊ CỬA RA VÀO, CỬA SỔ TẠI VIỆT NAM

2 0 1 9

Ủng hộ triển lãm | SponsorsTổ chức | Organizers

14-16/8/2019



Global trade fairs and events
Safety.Security.Fire.

Balkan region

safety-security-fire.messefrankfurt.com

Taipei, Taiwan

Dubai, UAE

Frankfurt, Germany

Mumbai, India

Ho Chi Minh City, Vietnam

Bangkok, Thailand

Buenos Aires, Argentina

Jeddah, Saudi Arabia
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Guangzhou, China

Moscow, Russia



For more information, please visit: http://www.samsung.com/vn/business/displays/
Or email to: displaymarketing.vn@samsung.com I Hotline: 1800 588 889 

Samsung
SMART Display Solutions

Collaboration: Facilitate effective and smarter meetings with Samsung Flip and eBoard
Transform ideas into realistic visuals with Samsung SMART Signage

Centralise management of contents and devices with Samsung MagicInfo™

Empower smart buildings and future cities through innovative display solutions 
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