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GIỚI THIỆU About Us

TNT An Ninh  - Đối tác tin cậy
Với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên môn cao, chúng tôi sẽ đem đến cho khách hàng giải pháp 
tối ưu và đảm bảo nhất: kết hợp giữa kỹ thuật và con người, giữa hệ thống báo cháy - chữa cháy và hệ 
thống bảo vệ an ninh, giữa cái hiện có và cái cần phải có. Luôn mang đến những kỹ thuật, công nghệ 
tiên tiến, hiện đại nhất, đồng thời có những giải pháp sáng tạo, độc đáo phù hợp với điều kiện thực tế.

Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Gắn bó lâu dài
Đó là những cam kết tối thiểu của chúng tôi khi phục vụ khách hàng. Chúng tôi luôn tự hào rằng 
T&T Security là một trong những nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ bảo vệ an ninh - an toàn phòng 
cháy hàng đầu của Việt Nam.

T&T Security - Your Reliable Partner
Having a team of engineers and technicians that was professionally trained to a high standard, T&T 
Security will offer our customers the most optimal and efficient solutions well coordinated between 
human and technology, fire fighting system and security system, and what equipment are on hand and 
what should be equipped. We are at the cutting edge of technology and always introduce creative and 
exceptional solutions that conformity with the actual circumstance.

Professional - Responsibility - Long-term Commitment
These are our utmost commitment when we provide our services. We are always proud that T&T 
Security is one of Vietnam’s top suppliers of security and fire safety solutions and services.
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Kẻ gian đột nhập, trộm cắp, hỏa hoạn… ngay khi vừa mới xảy ra là bạn đã biết và đủ 
bình tĩnh để xử lý mà không phải lo sợ vì biết chắc rằng lực lượng Đáp ứng Cảnh báo 
T&T, Cảnh sát 113, Công an địa phương và Cảnh sát PCCC sẽ đến hỗ trợ ngay lập tức.

Dịch vụ cảnh báo phát hiện đột nhập, cháy nổ và trợ giúp khẩn cấp đã và đang được khách hàng tin 
cậy sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Với dịch vụ này bạn hoàn toàn yên tâm khi vắng nhà hoặc cần sự 
trợ giúp khẩn cấp về y tế, sức khỏe. 

Thiết bị báo động lắp tại thuê bao sẽ tự động phát tín hiệu về Trung tâm Cảnh báo thông qua mạng 
thông tin vô tuyến hai chiều, đường dây điện thoại, mạng internet và 3/4G. Trung tâm Cảnh báo hoạt 
động thường trực 24/7, luôn sẵn sàng tiếp nhận các tín hiệu cảnh báo. Ngay khi nhận tín hiệu báo 
động, Đội phản ứng nhanh T&T Security phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113, Công an địa phương và 
Cảnh sát PCCC (trong trường hợp cháy, nổ) sẽ đến ngay hiện trường để kịp thời ngăn chặn mọi hành 
vi trộm cắp, nguy cơ cháy nổ hoặc cấp cứu y tế.

DỊCH VỤ CẢNH BÁO
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Having a security system that triggers intrusion alarm, fire alarm… would enable you 
to be calm in emergency cases. Facing threat and danger, you will not get into panic 
because you know that there will be forces of T&T Security’s Response team, police, 
fire brigade and medical first aid who are ready and dedicated to quick response 
whenever there is an alarm.

Our Alarm Monitoring Service is trusted and used nationwide. With this service you will be free from 
worry whether you are away from home or in case you need a medical first aid.

The alarm device at your home or office automatically communicates with our Alarm Monitoring 
Center via two-way radio or telephone line, the internet and 3/4G. Our Alarm Monitoring Center 
operates 24/7 and immediately notices any alarm signals from subscribers. When an alarm signal 
is received, our Task Force Team together with the 113 Police, Local Police, Fire Brigade (if any) and 
Medical first aids will immediately be deployed to prevent robbery, fire and provide medical assistance.

Alarm Monitoring Service

Đội phản ứng nhanh T&T Security
T&T Security  Task Force Team
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Tư vấn Bảo vệ An ninh - An toàn phòng cháy là một trong những dịch vụ của T&T 
Security. Các chuyên gia có bề dày kinh nghiệm và chuyên môn cao của chúng tôi sẽ 
giúp bạn nhận diện được những vấn đề tồn tại, dự báo những vấn đề có thể phát sinh 
và đưa ra giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực:

 � Khảo sát, đánh giá theo yêu cầu về bảo vệ An ninh - An toàn phòng cháy

 � Tư vấn, thiết kế, lập phương án bảo vệ - phòng cháy chữa cháy đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành 
của Việt Nam và quốc tế

 � Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thẩm định, xin cấp phép 
Phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định

 � Huấn luyện - đào tạo chuyển giao công nghệ về các hệ thống 
thiết bị hiện đại trong lãnh vực Bảo vệ An ninh - An toàn phòng 
chống cháy nổ

Giải pháp của chúng tôi đảm bảo đáp ứng được các 
yêu cầu của những lĩnh vực đặc thù như: Sản xuất công 
nghiệp, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng, 
Cao ốc văn phòng, Khách sạn và Nhà ở.

TƯ VẤN BẢO VỆ AN NINH  
& AN TOÀN PHÒNG CHÁY

Tri thức
Kinh nghiệm
Trung thực
Tất cả điều đó luôn 

được phản ánh trong 

các giải pháp tư vấn của 

T&T Security

6



Consulting on security protection and fire fighting is one of T&T Security’s services. 
Our professional experts with an extensive range of experience will help you identify 
the remaining issues, predict the problems which may occur and suggest an exclusive 
solution for your demands:

 � Site survey and custom-made evaluation about security & safety measures

 � Consulting, designing and creating security & safety projects according to current applicable 
international and Vietnamese standards

 � Giving instructions & assisting in the site evaluation and 
submitting of the application for Fire Safety Approval according 
to Vietnam standard codes

 � Training and transfer of state-of-the-art security and safety 
systems and equipment

Our solutions are created to meet the requirements of 
specific environments such as industrial manufacturing, 
trading, banking - finance, office building, hotel and 
private residences.

Consultancy Security  
& Fire Fighting Safety

Know-how
Expertise
Honest
These are always reflected 

in the consulting solutions 

of  T&T Security
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Các hệ thống an ninh điện tử ngày nay được thiết kế rất hiện đại để sử dụng chống 
đột nhập, kiểm soát ra vào, quan sát từ xa. Bạn hoàn toàn không khó khăn để mua 
được và trang bị những hệ thống an ninh này, nhưng với T&T Security, chắc chắn bạn 
sẽ có nhiều lợi thế hơn:

 � Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi sẽ tư vấn để bạn có thể lựa chọn những giải pháp kỹ thuật tin cậy, tiết 
kiệm và hiệu quả

 � Bạn có thể đặt mua thiết bị với giá của chính hãng sản xuất, vì T&T Security là nhà phân phối của 
nhiều hãng sản xuất thiết bị lớn nổi tiếng của thế giới: LenelS2, Interlogix, Kidde Fire System, 
Edwards Fire System, Pelco, Fermax, Hochiki, EntryPass, Garrett Metal Detectors…

 � Chính sách bảo hành, dịch vụ bảo trì 24/7 sẽ đảm bảo cho các thiết bị luôn trong tình trạng hoạt 
động tốt.

THIẾT KẾ - CUNG CẤP 
HỆ THỐNG AN NINH TÍCH HỢP
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Nowadays, electronic security systems are sophisticatedly designed for various 
purposes like anti-intrusion, access control, and remote surveillance. You can easily 
find many security and safety systems in the market but with T&T Security, you will 
get more advantages:

 � Our engineers will help you choose the appropriate equipment and decide reliable technical 
solutions, effectively and economically

 � You will be able to purchase equipment at original price of the manufacturers, since T&T Security 
is the distributor of many well-known equipment manufacturers the world over including LenelS2, 
Interlogix, Kidde Fire System, Edwards Fire System, Pelco, Fermax, Hochiki, EntryPass, Garrett 
Metal Detectors…

 � Our warranty policy and 24/7 after-sales service will ensure that all equipment is always in good 
working condition

Design – Supply 
Integrated Security Systems

24/7
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T&T Security chuyên tư vấn thiết kế kỹ thuật, cung cấp và lắp đặt các hệ thống phòng 
cháy chữa cháy. Từ những công trình lớn như: sân bay, bến cảng, nhà máy, khu công 
nghiệp, bảo tàng, ngân hàng,... đến căn nhà của bạn, chúng tôi sẵn sàng có mặt bất cứ 
lúc nào bạn cần.

Các hệ thống chúng tôi cung cấp gồm có hệ thống báo cháy, 
thông báo di tản và cảnh báo khói sớm, bơm chữa cháy và 
các hệ thống chữa cháy nước, bình xách tay và xe đẩy, bọt 
chữa cháy, chữa cháy bằng chất khí sạch FM-
200 & Novec1230, chữa cháy bằng khí CO2, 
Iner Gas và hơi sương, hoá chất khô, ướt và 
hỗn hợp rắn aerosol, hệ thống an toàn nhà 
cao tầng và chống sét, các hệ thống chữa cháy 
trong ngành công nghiệp nặng, dầu khí, hàng 
hải, trung tâm dữ liệu.

Bảo hành theo tiêu chuẩn quốc tế, Bảo trì 
chuyên nghiệp 24/7 - T&T Security sẽ là những 
đảm bảo chắc chắn nhất cho sự đầu tư của bạn 
luôn an toàn.

THIẾT KẾ - CUNG CẤP 
HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

T&T Security luôn cập 

nhật các công nghệ 

hiện đại nhất, để đưa ra 

các giải pháp đáp ứng 

tiêu chuẩn kỹ thuật 

hiện nay của thế giới.
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T&T Security is specialized in consulting technical designs, supplying and installing 
fire alarm and fire fighting systems. From big-scale projects like airport, seaport, 
industrial parks, warehouses and bank facilities to your private residence, we are 
ready to serve you.

We can design and supply the fire detection and alarm 
system integrated with evacuation system and high 
sensitive early smoke detection, fire pump and water-
based fire fighting system, portable extinguisher and 
trolley, foam fire suppression, FM-200 & Novec1230 
clean agent fire suppression, carbon-dioxide, inert gas, 
water mist fire suppression, wet, dry chemical and 
aerosol, safety system for high-rise building and lightning 
protection, and specially fire fighting systems for heavy 
industries, oil and gas, marine and data centers, etc.

Follow international warranty standards and a 24/7 
professional maintenance, T&T Security will be the most 
secure for the safety of your investment.

Design – Supply 
Fire Alarm & Fire Fighting Systems

T&T Security always 

update the latest 

technologies to provide 

solutions that adapt to the 

world’s current technical 

standards.
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CUNG CẤP 
THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG

Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh ngày càng cao, chúng tôi luôn chú trọng việc đào 
tạo đội ngũ kỹ sư chuyên nghiên cứu các thiết bị và hệ thống đặc biệt chuyên dùng 
cho các lực lượng an ninh và quân đội: Điều tra tội phạm; Phòng chống khủng bố, bạo 
loạn; Bảo vệ an ninh trật tự công cộng, quốc phòng.

Phạm vi nghiên cứu và cung cấp bao gồm:

 � Thiết bị thu phát, quan sát hình ảnh bí mật.

 � Thiết bị thông tin liên lạc chuyên biệt.

 � Thiết bị dò tìm và phá hủy bom, mìn, chất nổ, ma túy, hóa chất độc hại.

 � Các loại xe chỉ huy tác chiến, xe chống đạn, xe vận chuyển chuyên dùng.

 � Các thiết bị và phương tiện sử dụng cho lực lượng cảnh sát đặc biệt hoặc quân đội trong tình huống 
khẩn cấp.

 � Các hệ thống bảo vệ an ninh đặc biệt khác.
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Supply the Equipment 
for Special Forces

To respond to the ever-increasing demands of safe and security protection our 
engineers who are trained and studied about special-purpose equipment and systems 
for the military and security forces, such as: criminal investigation, riot attack and 
anti-terrorism, public security protection and national defense. 

We carry out research projects on and provide following equipment:

 � Covert audio/video transmitter & receiver.

 � Specialized communication equipment.

 � Detectors and disposal equipment for bombs, mines, explosives, narcotics, and toxic chemicals.

 � Mobile command vehicle, bullet-proof and armoured vehicle, specialized truck & carrier.

 � Equipment for police task forces or military forces in emergencies.

 � Other special security protection systems.
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Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì theo hợp đồng và hỗ trợ khẩn cấp - các hệ thống 
bảo vệ an ninh và PCCC sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hàng tháng hoặc quý 
để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng.

 � Khi có sự cố hư hỏng đột xuất, trong vòng 4 giờ, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ có mặt để khắc 
phục. Chúng tôi có hàng hoá dự phòng để thay thế nhanh chóng, giảm tối thiểu thời gian tạm 
ngưng hoạt động của hệ thống.

 � Nhân viên bảo trì của chúng tôi được huấn luyện kỹ năng chuyên môn về an ninh, an toàn, PCCC 
bởi các chuyên gia của các nhà sản xuất và được huấn luyện đẩy đủ về quy trình bảo trì công 
nghiệp, an toàn lao động, điều kiện làm việc nghiêm ngặt.

 � Xây dựng quy trình bảo trì gồm: khảo sát, đánh giá hiện trạng; lập danh mục máy móc, thiết bị cần 
bảo trì, thiết bị dự phòng thay thế; nội dung và khối lượng công việc bảo trì; ngân sách bảo trì; kế 
hoạch bảo trì.

 � Hồ sơ theo dõi quá trình hoạt động và công tác bảo dưỡng sẽ được ghi chép cẩn thận để trình 
khách hàng kiểm tra và duyệt định kỳ.

DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG AN NINH 
VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
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We offer ongoing maintenance service agreement and call out response for all of fire 
and security systems which are checked and maintainned monthly or quarterly to 
ensure the system works properly.

 �When an unexpected breakdown occurs, within 4 hours, our technician will be at site to fix it. We 
have spare spart for quick replacement, minimizing system downtime.

 � Our maintenance personnel are trained in security, safety and fire protection skills by manufacturers’ 
experts and are fully trained in industrial maintenance process, labor safety, strict working 
conditions.

 � Setting up maintenance procedures for each project including: surveying and assessing the current 
situation; make a list of machinery to be maintained, spare part list; content and amount of 
maintenance works; maintenance budget and plan.

 � Records of operation history and maintenance works will be carefully recorded for submission to 
customers for periodic inspection and approval.

Maintenance Service 
Security & Fire Fighting Systems
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T&T Security
Trụ sở chính
48A3 Trần Đình Xu, P. Cô Giang,

Quận 1, TP. HCM

ĐT: +84 28 39256331

Chi nhánh Hà Nội
272B Âu Cơ, P. Nhật Tân,
Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
ĐT: +84 24 3556 1746

Email: info@tntsecurity.vn
www.tntsecurity.vn


