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       Công ty TNHH  Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Phương Đông Tiến xin gửi lời 
chào  trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Quý khách hàng đã hợp tác với Công ty chúng tôi trong 
suốt thời  gian qua.  
      Công ty TNHH  Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Phương Đông Tiến  là đơn vị 
chuyên sản xuất tủ điện - thang máng và là nhà cung cấp và phân phối các thiết bị tự động hóa 
và thiết bị phụ tùng tiêu hao phục vụ trong ngành công nghiệp sản xuất.
       Đến với Công ty TNHH  Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Phương Đông Tiến quý 
khách hàng sẽ được cung cấp hệ thống tủ điện - thang máng cáp và trang thiết bị, máy móc, 
phụ tùng thay thế, sản phẩm tiêu hao, gia công chế tạo, cung cấp giải pháp, hỗ trợ kỹ thuật, tư 
vấn thiết kế, về các sản phẩm trong máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp.
     Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu chuyên sâu kỹ thuật sản phẩm về lĩnh 
vực thiết bị tự động hóa, cơ khí chế tạo. Với mục tiêu“ Sự thỏa mãn của khách hàng là thước 
đo của chúng tôi ”. Nên Phương Đông Tiến làm việc với phương châm : 

“ SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, GIẢI PHÁP TỐI ƯU, PHỤC VỤ HOÀN HẢO, 
DICH VỤ CHUYÊN NGHIỆP ”.  

 

Tên công ty : Công ty TNHH  Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Phương Đông Tiến.
Business name : Phuong Dong Tien Service And Tranding  Co., Ltd.
Địa chỉ :238B/9, Khu Phố 1, Phường Tân Định, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dươn,.
Headoffice : No 238B/9, Hamlet 1, Tan Đinh Ward , Ben Cat District Binh Dương City.
Điện thoại/Tel : (02) 746520555 
Fax : (02) 746520555
Email : info@phuongdongtien.com.vn
Website : www.phuongdongtien.com.vn
Mã số thuế/Tax Code : 3702096192
Tài khoản/Bank Account :6501000761378 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Dương 
/ at BIDV bank, Binh Dương Branch
Người đại điện : Ông Phạm Sỹ Đại Chức vụ: Giám đốc
Repesentative : Mr. Pham Sy Đai Position: Director

Giới Thiệu

Thông tin công ty
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Các hãng Phương Đông Tiến cung cấp & phân phối

Thiết bị đống cắt : Siemens, Schnieder , Mitsubitshi, ABB, LS, ...

1.  (Vacuum Circuit Breakers) máy cắt chân không.
2.  (Air Crcuit Breaker) Máy cắt không khí.
3.  (Moulded Case Circuit Breaker) là aptomat dạng khối.
4.  (Miniature Circuit Bkeaker) là aptomat loại tép.
5.  (Residual Current Circuit Breaker) chống dòng rò.
6.  (Earth Leakage Circuit Breaker) Thiết bị chống dòng rò.
8.  (Surge Protection) Chống sét lan truyền.
9.  (Time Swtich) Bộ đóng ngắn hẹn giời.
10.(Relay Rơ le) trung gian
11.(On delay)Rơ le thời gian đóng trễ.
12.(Contactor)  Bộ khởi động từ
13.(Thermal Overload Relay) Rơ le nhiệt
14.(Capacitor) Tụ Bù
15.(Detune reactor) Cuộn kháng.
16.(Capacitor Controller) Bộ điều khiển tụ bù
17.(Multi Meter) Đồng hồ đa năng
18.(Current Transfomer) Biến dòng
19.(Sofstarter) Khởi động mềm.
20.(Variable-Frequency Drive) Biến tần.
21......

Thiết bị tự động hoá : Siemens, Schnieder , Mitsubitshi, ABB, LS, Omron, LG, Panasonic, ...

Thiết kiểm tra, đo đếm : Siemens, Schnieder , Autonics, IFM,Omron, ...

Phụ kiện tủ điện  : Siemens, Schnieder, Idec, Hanyoung, Rital ...

Cáp điện : Cadivi, Taya, Trần Phú, Lapp Kabel, Lion, ...

Đèn : Duhal, Panasonic, Paragon, Philip, Rạng đông ...

Tụ bù: Mikro, Epcos, Schnieder, Samwha, Elco ...
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    Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt và sửa chữa các hệ thống kỹ thuật điện: các hệ thống 
điện công nghiệp và gia dụng, thiết bị điện tử và máy điện kỹ thuật cao ...
    Sản xuất và lắp đặt các thiết bị tủ điện trung – hạ thế, tủ rack viễn thông, thang cáp, 
máng cáp, trunking ....
     Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt trọn gói hệ thống cấp thoát nước dân dụng và 
công  nghiệp hệ thống nước phòng cháy chữa cháy...
      Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống an ninh:chống sét, báo cháy, báo trộm, 
camera an 
ninh... 
      Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệt hống viễn thông: tổng đài điện thoại, mạng 
điện thoại nội bộ, mạng máy tinh cho doanh nghiệp...
      Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt các hệ thống nhiệt lạnh bao gồm: điều hoà nhiệt 
độ, máy lạnh, tủ làm lạnh, kho lạnh...

Dịch vụ của Phương Đông Tiến



ACB - Máy cắt khống khí.
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MCCB - Aptomat dạng khối

MCB- Aptomat dạng tép



Contactor 

Rele nhiệt
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Chống sét lan truyền

Rơ le bảo vệ mất pha, thứ tự pha, cao áp, thấp áp



Thiết bảo vệ motor (Simoco)

Thiết bị giám sát động cơ
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Khởi động mềm



Biến tân
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Bộ lập trình PLC



Bộ nguồn 24VDC
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Bộ đo lưu lượng



Thiết bị cảm biến
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Tủ phân phối tổng MSB (Main Switch Board).



Tủ phân phối DB (Distribution Board)
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Thang cáp - Máng cáp



Thang cáp - Máng cáp
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Vật tư thi công






