Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Tự động hoá ADI - Chuyên ngành Đo Lường, Điều Khiển &Tự
Động Hoá Công Nghiệp. Triết lý phát triển của Công ty là không ngừng sáng tạo, tạo ra
những sản phẩm, những công trình, dự án hoàn hảo và có hàm lượng chất xám cao.
ADI, CÙNG NÂNG TẦM TRÍ TUỆ VIỆT

Triết lý kinh doanh trên được cập nhật trong toàn thể đội ngũ nhân viên công ty là: Cùng nhau
đoàn kết tạo nên những giá trị trí tuệ mới, sức mạnh mới. Cùng phối hợp với các đơn vị, công
ty khác nâng tầm trí tuệ người Việt, tạo nên những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao của
người Việt, thay thế nhập ngoại, chủ động cho sản xuất của các doanh nghiệp trong nước, giảm
phụ thuộc vào đội ngũ chuyên gia nước ngoài giúp hạ thấp chi phí, góp phần đưa ngành Tự
động hóa cùng các ngành khác thực hiện tốt mục tiêu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.

Từ những định hướng trên ADI đưa ra phương châm, phương pháp hành động khởi đầu cho
toàn đội ngũ nhân viên công ty là:

ỨNG DỤNG - PHÁT TRIỂN - SÁNG TẠO

Cùng tìm hiểu thiết bị hiện đại tiên tiến của nước ngoài ứng dụng vào các quá trình sản xuất
nhằm đạt hiệu quả cao cho các công nghệ tại các đơn vị sản xuất sau đó phổ biến, quảng cáo
và phát triển mạnh mẽ khắp nơi, từ những điều cơ bản trên tạo cơ sở để sáng tạo ra những sản
phẩm mới mang công nghệ Việt trọn vẹn .

ADI - NHÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG HÓA CÁC HÃNG

HANYOUNG NUX - Hàn Quốc ( http://hynux.ne t &nbsp;) :
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1.Thiết bị đo: Đồng hồ nhiệt độ, độ ẩm (Chương trình, PID Auto-tuning, ON/OFF). Bộ ghi
(Recorder), Bộ đếm / Bộ định thời (Counter / Timer), Bộ hiển thị (điện áp, dòng điện, đếm
xung, hệ số bù Cosφ, công suất tác dụng…). Bộ điều chỉnh Thyristor (khởi động mềm, dừng
mềm), Rơ le bán dẫn (1 pha, 3 pha). Cảm biến Tiệm cận (Từ cảm, điện dung ), Cảm biến quang
(thu phát chung , thu phát riêng), cảm biến vùng…. Bộ giải mã vòng quay Encoder (số lượng
xung đa dạng, đo vòng quay, đo chiều dài)…

2.Control Switch: Nút ấn (đỏ, xanh, vàng…), đèn báo (220Vac, 24Vac/dc - đỏ, xanh, vàng…),
chuyển mạch (2 vị trí, 3 vị trí thường, có khóa…), dừng khẩn (thường, có khóa…). Các loại
công tắc, chuyển mạch nguồn đóng cắt, đảo chiều trực tiếp động cơ. Công tắc hành trình, công
tắc bàn đạp, công tắc xe nâng - cần trục. Cầu đấu mắt rời, mắt liền (điều khiển, động lực …) với
nhiều giá trị định mức của dòng điện và số cực.

SHIHLIN ( http://www.seec.com.tw )

Biến tần (1 pha, 3 pha với dải công suất từ 0.4KW đến 355KW)
Màn hình HMI: 4,7", 7", 10.1" với tùy chọn có Ethernet hay không
Động cơ Servo, Đồng hồ nhiệt độ, Thiết bị đóng cắt (Aptomat, Contactor, Relay nhiệt...)

Tất cả thiết bị hãng Shihlin đều được sản xuất dựa trên công nghệ tiên tiến của Mitsubishi Nhật Bản.

DELTA ( http://www.delta.com.tw ) :Biến tần, PLC, Đồng hồ nhiệt độ, màn hình HMI ... đến
từ Đài loan công nghệ USA.

ALIA - USA ( http://www.alia-inc.com ) tại Việt Nam. Cung cấp bộ đo lưu lượng (nước sạch,
nước thải, khí, hơi, bia, sữa, thực phẩm, bột giấy, nước hoa quả và các chất lỏng công nghiệp
khác - theo nguyên lý điện từ, siêu âm, dòng xoáy). Bộ đo áp xuất (Khí, nước, đo mức bồn)
trong môi trường nên tới 280 độ C.

DACELL ( http://www.dacell.com ) :Thiết bị chuyên ngành cân: Loadcell, Bộ hiển thị &
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Điều khiển cân, Phụ kiện

CAHO ( http://caho.com.tw/ ) :Cảm biến đo nhiệt độ (Các loại can nhiệt: K, Pt, J, R, S...); Bộ
điều khiển nguồn Thyristor, Role bán dẫn

Ngoài ra, chúng tôi cũng là nhà cung cấp sản phầm tự động hóa các hãng khác với chất lượng
hàng đầu và giá cả cạnh tranh:

IDEC: Role trung gian, nút ấn, đèn báo

Mitsubishi: PLC, HMI, thiết bị đóng cắt

SIEMENS: PLC, HMI

HUBA: Cảm biến áp suất

Từ những định hướng trên ADI đưa ra phương châm, phương pháp hành động khởi đầu cho
toàn đội ngũ nhân viên công ty là:

CUNG CẤP GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Tư vấn - Thiết kế - Cung cấp - Lắp đặt - Bảo trì
- Hệ thống PLC, HMI, DCS
- Hệ thống Đo lường & Điều khiển quá trình (nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, độ ẩm...) Nghành
Cấp nước, xử lí nước, Nhà máy Bia, Thép ,xi măng...
- Hệ thống giám sát & thu thập dữ liệu - SCADA
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- Hệ thống quản lý & tiết kiệm năng lượng (Energy Saving Management)
- Hệ thống điều khiển toạ độ AC Servo Motor
- Hệ thống cân tàu hỏa động, cân ô tô, cân băng tải, cân bồn....
- Hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung, lò sấy, ...Thiết kế, chế tạo hệ thống máy cơ khí, thủy
lực khí nén
- Thực hiện Chìa khoá trao tay các Dự án Tự động Hoá

Văn phòng công ty :

Địa chỉ : Số 24 ngõ 331 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội * Tel: (024) 3972 3761, Fax:
024 3972 3350

Email: info@adi-jsc.com.vn * Website: www.adi-jsc.com

Xưởng lắp ráp tủ điện - cơ khí :

Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội

Download

Profile kinh doanh
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