
DỰ ÁN THAM KHẢO



Chúng tôi là nhà phân phối thiết bị, giải pháp an 
ninh - an toàn và phòng cháy chữa cháy của các 
hãng sản xuất hàng đầu thế giới như: Pelco by 
Motorola Solutions, Fermax, EntryPass, Magnet-
ic, Edwards, Kidde Fire System, Hochiki FirePro, 
Garrette Metal Detectors...

Với hơn 20 năm hoạt động, T&T Security đã thực 
hiện hàng trăm dự án từ những công trình lớn  
như  sân  bay,  bến cảng đến khu công nghiệp, 
nhà máy, ngân hàng, trụ sở, cao ốc, nhà riêng... 

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi được đào tạo 
thường xuyên và được cấp chứng nhận bởi 
chuyên gia của các hãng sản xuất, đảm bảo tư 
vấn và thiết kế cho khách hàng những giải pháp 
tối ưu nhất.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã chọn lựa dịch vụ của T&T Security. Chúng tôi 
hy vọng trong  thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và tín nhiệm của Quý khách hàng!
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Dự án: Hệ thống camera Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống camera:

Hệ thống camera Pelco: 54 camera Speed Dome, ngoài trời bảo vệ các tuyết đường trung tâm Tp.Hà Nội.

Trung tâm Chỉ huy: Màn hình ghép 100 inch Barco; Hội nghị truyền hình Sony; Mạng truyền dẫn cáp quang.

Thời gian thực hiện: 2005.

Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC gồm:

Hệ thống báo cháy Edwards (Mỹ); Bơm chữa cháy Reddy-Buffaloes (Mỹ); Hệ thống chữa cháy CO2, sprinkler, phun 
sương, bọt chữa cháy, cáp dò nhiệt Kidde Fire Protection (Anh).

Các khu vực gồm: Nhà hành chánh; Nhà điều khiển; Nhà bơm dầu; Khu vực Bồn dầu DO; Nhà máy phát điện tua-bin 
khí, hơi và diesel; Nhà hệ thống làm mát; Trạm biến thế 110KV và 220KV; Nhà chứa khí nén hydro; Nhà bơm chữa cháy, 
mương và máng cáp.

Thời gian thực hiện: 2001.

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1

Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an
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Dự án: Hệ thống camera giao thông Công an Tp.HCM

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống camera phục vụ xử phạt vi phạm giao thông:

Hệ thống 44 camera Speed Dome ngoài trời, giám sát giao thông và chụp ảnh vi phạm giao thông.

Trung tâm xử lý dữ liệu đặt tại Phòng Cảnh sát Giao thông – CA TP.HCM.

Thời gian thực hiện: 2007.

Dự án: Xe Trung tâm Chỉ huy 
tác chiến Công an Tp.HCM

Phạm vi công việc: thiết kế, 
cung cấp xe tích hợp hệ thống 
thông tin và chỉ huy tác chiến:

Xe Ford E-350 được trang 
bị hệ thống điện, UPS, cột 
tời phát sóng, camera PTZ, 
bộ phát sóng tầm xa 50km, 
đầu ghi hình.

Anten thu sóng cao 150m, 
hình ảnh truyền đến Trung 
tâm Chỉ huy CA TP.HCM.

Thời gian thực hiện: 2003.

Xe trung tâm chỉ huy Công an Tp.HCM

Hệ thống camera giao thông Công an Tp.HCM
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Dự án: Văn phòng Maersk Hồ Chí Minh & Hà Nội.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống 
báo động; Kiểm sát vào ra; Chữa cháy FM200 (Kidde Fire 
Protection).

Thời gian thực hiện: 2004.

Dự án: Vincom Tower Bà Triệu - Hà Nội.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống báo động; 
Hệ thống kiểm soát vào ra Secure Perfect; Camera quan sát 
(GE Security).

Thời gian thực hiện: 2004.

Maersk Việt Nam

Vincom Tower Bà Triệu
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Dự án: Ngân hàng Mizuho - Chi nhánh Tp.HCM.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống 
báo động; Hệ thống kiểm soát vào ra Secure Perfect; Cam-
era quan sát (GE Security).

Thời gian thực hiện: 2004.

Dự án: Ford Việt Nam - Tp.HCM và Hải Dương.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống 
kiểm soát vào ra Picture Perfect (GE Security); Cổng turnstile 
(Boom Edam) cho văn phòng Ford HCM và Nhà máy Ford 
Hải Dương.

Thời gian thực hiện: 2004.

Ngân hàng Mizuho

Ford Việt Nam



Dự án: MM Mega Market Cần Thơ 
                (trước đây là Metro Cash & Carry).

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt 
hệ thống camera quan sát (Pelco).

Thời gian thực hiện: 2004.

Dự án: Căn hộ chung cư Botanic Towers. 

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ 
thống video doorphone (Fermax) cho 600 căn hộ.

Thời gian thực hiện: 2006.

MM Mega Market Cần Thơ

Botanic Towers
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Dự án: Xe Trung tâm chỉ huy tác chiến 
                Tổng cục 1 - Bộ Công an.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp Xe tích hợp hệ thống 
thông tin và chỉ huy tác chiến:

Xe Ford E-350 được trang bị hệ thống điện, UPS, cột 
tời phát sóng 17m, camera PTZ, bộ phát sóng tầm xa 
50km, đầu ghi hình, bộ đàm quân sự tầm xa.

Anten thu sóng cao 150m tại Vân Hồ, hình ảnh truyền 
đến Trung tâm Chỉ huy Tổng cục 1.

Thời gian thực hiện: 2007.

Xe Trung tâm Chỉ huy – TC1



Dự án: Nhà máy Sabeco Củ Chi.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ 
thống camera quan sát (GE Security); Hệ 
thống báo cháy Edwards; Hệ thống bọt 
chữa cháy (National Foam).

Thời gian thực hiện: 2007.

Dự án: Trung tâm triển lãm Sài Gòn 
SECC - Giai đoạn 1.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, 
lắp đặt hệ thống báo động tích hợp 
kiểm soát vào ra Secure Perfect (GE) giai 
đoạn 1.

Thời gian thực hiện: 2008.

Dự án: Khách sạn Catina Saigon.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, 
lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự 
động; Camera; Âm thanh công cộng.

Thời gian thực hiện: 2008.

Sabeco Củ Chi

Trung tâm triển lãm SECC

Khách sạn Catina Saigon
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Dự án: Trụ sở và các chi nhánh HSBC
                Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt 
hệ thống kiểm soát vào ra Facility Commander 
(GE Security) cho trụ sở và các chi nhánh.

Thời gian thực hiện: 2008.

Dự án: Toà nhà Sailing Tower - HCM.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, hệ thống 
video doorphone (Fermax) cho 300 căn hộ.

Thời gian thực hiện: 2008.

Dự án: Trung tâm Dữ liệu Sacombank HCM, Bình Dương; 
                Trung tâm Chứng khoán Sacomreal.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt các hệ thống:

Hệ thống chữa cháy FM200 cho Trung tâm Dữ liệu HCM, Bình Dương (Kidde Fire Protection).
Hệ thống báo động tích hợp kiểm soát vào ra Secure Perfect (GE Security) cho Sacomreal.

Thời gian thực hiện: 2007 - 2008.

Sacombank & Sacomreal

HSBC

Sailing Tower
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Dự án: Hệ thống camera An ninh trật tự Công an Tp.HCM.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống gồm:

42 camera PTZ speed dome (Pelco) trên các tuyến đường 
trọng điểm thành phố, hình ảnh truyền về Trung tâm Chỉ 
huy tại trụ sở CATP.

Hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu, trích xuất hình ảnh.

Thời gian thực hiện: 2008.

Dự án: Xây dựng mạng cáp quang Công an Tp.HCM

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và thi công lắp 
đặt mạng truyền dẫn cáp quang từ trụ sở đến Công an 
các quận huyện.

Thời gian thực hiện: 2008.

Mạng cáp quang Công an Tp.HCM

Hệ thống camera an ninh trật tự Công an Tp.HCM
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Dự án: Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
chữa cháy FM200 (Kidde Fire Protection) và kiểm soát vào 
ra Facility Commander (GE Security).

Thời gian thực hiện: 2008.

Dự án: Vietinbank Hà Nội.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
kiểm soát vào ra Secure Perfect (GE Security) và đầu đọc 
vân tay.

Thời gian thực hiện: 2008.

Trung tâm Internet Việt Nam

Vietinbank Hà Nội

10

Dự án: Nhà máy ODIM (Rolls-Royce) Vũng Tàu.

Phạm vi công việc: thiết kế và cung cấp hệ thống camera 
quan sát (GE Security).

Thời gian thực hiện: 2008.

Dự án: Văn phòng công ty Holcim tại Hàm Nghi Quận 1, Tp.HCM.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy 
FM200 và cảnh báo khói sớm HSSD (Kidde Fire Protection).

Thời gian thực hiện: 2008.

Nhà máy ODIM Việt Nam

Công ty xi-măng Holcim



Dự án: Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc CN Tp.HCM.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
chữa cháy FM200 (Kidde Fire Protection) cho Phòng Server.

Thời gian thực hiện: 2009.

Dự án: Toà nhà Mekong Tower.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
camera, kiểm soát vào ra Alliance (GE Security) và âm 
thanh công cộng (Bosch).

Thời gian thực hiện: 2008.

Dự án: Tòa nhà văn phòng IPC Quận 7.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
camera quan sát, kiểm soát vào ra Alliance (GE Security).

Thời gian thực hiện: 2009.

Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc CCB

Tòa nhà văn phòng IPC
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Dự án: Khách sạn Liberty Central Saigon Centre.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống camera 
(GE Security).

Thời gian thực hiện: 2009.

Khách sạn Liberty Central

Tòa nhà Mekong Tower



Dự án: Thiết lập hạ tầng mạng FTTx cung cấp dịch vụ   
Internet băng thông rộng trên địa bàn Tp.HCM.                           

Phạm vi công việc: xây lắp mạng cáp quang toàn Tp.HCM 
của CMC-TI.

Thời gian thực hiện: 2009.

Dự án: Nhà máy Sabeco Sông Lam & Quảng Ngãi.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống báo cháy 
địa chỉ Edwards cho 2 nhà máy.

Thời gian thực hiện: 2009.

Trung tâm Internet Việt Nam

Sabeco Sông Lam và Quảng Ngãi
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Dự án: Tòa nhà Vinamilk Quận 7.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống camera quan sát; Hệ thống báo động và 
kiểm soát vào ra cửa và thang máy Facility Commnader (GE Security).

Thời gian thực hiện: 2009.

Tòa nhà Vinamilk



Dự án: Trung tâm dữ liệu Hanel.                           

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống 
chữa cháy FM200 và đầu báo khói siêu nhạy HSSD (Kidde 
Fire Protection).

Thời gian thực hiện: 2009.

Dự án: Trung tâm Dữ liệu Vinadata tại Công viên Phần 
mềm Quang Trung.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
chữa cháy FM200 (Kidde Fire Protection) và camera quan 
sát (Pelco).

Thời gian thực hiện: 2010.

Trung tâm dữ liệu Hanel

Trung tâm Dữ liệu Vinadata
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Dự án: Trung tâm bán sỉ MM Mega Market tại Bình Dương, Long Xuyên, Qui Nhơn, Vũng Tàu.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt:

Hệ thống báo cháy địa chỉ thông minh Edwards.

Hệ thống camera, báo động, kiểm soát vào ra và an ninh tích hợp Security Commander 
(GE Security).

Thời gian thực hiện: 2010.

MM Mega Market



Dự án: Văn phòng Merck Sharp & Dohme                      

tại Tp.HCM và Hà Nội.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp 
đặt hệ thống camera và kiểm soát vào ra Se-
cure Perfect (GE Security).

Thời gian thực hiện: 2010 & 2012.

Dự án: Cảng vụ Hàng hải Tp.HCM.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
camera (Pelco) quan sát tàu bè ra vào sông Thị Vải, cảng 
Sài Gòn.

Thời gian thực hiện: 2010.

Văn phòng MSD

Cảng vụ Hàng hải Tp.HCM
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Dự án: Nhà máy Total Gaz tại KCN Gò Dầu - Đồng Nai.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
camera chống cháy nổ (Pelco) cho trạm khí nén nhà máy 
Total Gaz.

Thời gian thực hiện: 2010.

Dự án: Nhà máy Akzo Nobel Đồng Nai.

Phạm vi công việc: thiết kế và cung cấp hệ thống báo cháy 
địa chỉ thông minh Edwards.

Thời gian thực hiện: 2011.

Nhà máy Total Gaz

Nhà máy Akzo Nobel



Dự án: Tòa nhà Becamex – Bình Dương.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ 
thống camera (Pelco) và hệ thống chữa cháy FM200 
(Kidde Fire Protection).

Thời gian thực hiện: 2011.

Dự án: Nhà máy khai thác và sản xuất vàng Phước 
Sơn và Bồng Miêu – Quảng Nam.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt:

Hệ thống camera, báo động, kiểm soát vào ra và 
an ninh tích hợp Facility Commander (GE Securi-
ty), cổng xoay tự động (AC Magnetic).

Trung tâm giám sát đặt tại Tp.Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện: 2011 & 2013.

Dự án: Tòa nhà văn phòng & căn hộ Saigon Pavillon

Phạm vi công việc: thiết kế và cung cấp hệ thống 
chuông cửa có hình (Fermax) cho 180 căn hộ và hệ 
thống camera (GE Security).

Thời gian thực hiện: 2011.

Dự án: Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong - 
Cam Ranh.

Phạm vi công việc: thiết kế và cung cấp hệ thống 
camera chống cháy nổ (Pelco).

Thời gian thực hiện: 2011.

Nhà máy vàng Phước Sơn và Bồng Miêu

Tòa nhà Becamex

Saigon Pavillon

Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong
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Dự án: Văn phòng MasterCard Tp.HCM.                           

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ 
thống camera, báo động và kiểm soát vào ra Picture 
Perfect (GE Security).

Thời gian thực hiện: 2011.

Dự án: Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam SITV.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống
chữa cháy Novec1230 (Kidde Fire Protection) cho 
trung tâm dữ liệu Cảng SITV.

Thời gian thực hiện: 2011.

MM Mega Market

Cảng SITV
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Dự án: Trung tâm bán sỉ MM Mega Market tại Bình Dương, Long Xuyên, Qui Nhơn, Vũng Tàu.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt:

Hệ thống báo cháy địa chỉ thông minh Edwards.

Hệ thống camera, báo động, kiểm soát vào ra và an ninh tích hợp Security Commander 
(GE Security).

Thời gian thực hiện: 2011.

Văn phòng MasterCard



Dự án: Chung cư căn hộ City Garden 1 và 2.

Phạm vi công việc: thiết kế & cung cấp:

Hệ thống báo cháy địa chỉ thông minh và âm thanh di 
tản Edwards.

Hệ thống camera an ninh Pelco.

Hệ thống kiểm soát vào ra và chuông cửa có hình Fer-
max.

Thời gian thực hiện: 2011 & 2017.

Dự án: Phòng Server Ngân hàng Nhà nước.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống chữa cháy 
FM200 (Kidde Fire Protection) cho Phòng Server.

Thời gian thực hiện: 2011.

Chung cư căn hộ City Garden

Ngân hàng nhà nước
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Dự án: Phòng Server, Phòng M&E Tòa nhà Times Square.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
camera và kiểm soát vào ra Facility Commander (Lenel) và 
hệ thống cảnh báo khói sớm HSSD và chữa cháy FM200 
(Kidde Fire Protection).

Thời gian thực hiện: 2012.

Dự án: Phòng Server Bộ Công thương.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy 
FM200 (Kidde Fire Protection).

Thời gian thực hiện: 2012.

Tòa nhà Times Square

Bộ Công thương



Dự án: Toà nhà căn hộ Thảo Điền Pearl.                           

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lập trình hệ 
thống báo cháy địa chỉ thông minh Edwards.

Thời gian thực hiện: 2012.

Dự án: Kho thông minh nhà máy sữa Mega Mỹ 
Phước - Vinamilk.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lập trình hệ 
thống báo cháy địa chỉ thông minh Edwards.

Thời gian thực hiện: 2012.

Nhà máy Jabil Việt Nam

Kho thông minh Vinamilk
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Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử Jabil Việt Nam – Khu Công nghệ cao - Tp.Thủ Đức.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt:

Hệ thống camera Pelco: 140 camera cố định và PTZ, thiết bị lưu trữ Digital Sentry.

Hệ thống kiểm soát vào ra và chấm công: 60 đầu đọc thẻ, quản lý và in ấn thẻ và phần mềm 
quản lý Picture Perfect (Lenel).

Thời gian thực hiện: 2012.

Thảo Điền Pearl



Dự án: Tòa án Nhân dân 5 tỉnh thành Hải Phòng,
Hà Tỉnh, Quảng Ngãi, Bến Tre, TP.Hồ Chí Minh.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống báo 
cháy và chữa cháy FM200 (Kidde Fire Protection) cho 
các phòng máy server của các trụ sở Tòa án.

Thời gian thực hiện: 2012.

Nhà máy Thép BAOSTEEL
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Dự án: Nhà máy thép BAOSTEEL Bình Dương.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
camera an ninh (Interlogix) cho nhà máy gồm 60 camera 
văn phòng, nhà xưởng và kho hàng, 12 camera PTZ giám 
sát vòng ngoài, hệ thống lưu trữ.

Thời gian thực hiện: 2012.

Dự án: Nhà máy Marigot Việt Nam - Đồng Nai.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lập trình hệ 
thống báo cháy địa chỉ thông minh Edwards.

Thời gian thực hiện: 2013.

Tòa án Nhân dân các tỉnh thành

Nhà máy Marigot - Swarovski



Dự án: Hội sở Ngân hàng Đông Á – Tp.HCM.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
báo cháy và chữa cháy FM200 (Kidde Fire Protection) cho 
các phòng máy server tại Hội sở.

Thời gian thực hiện: 2013.

Dự án: Nhà máy cà phê Đào Hương tại Lào.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lập trình hệ 
thống báo cháy địa chỉ Edwards.

Thời gian thực hiện: 2013.

Dự án: Nhà máy Lixil Vina - Đồng Nai.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lập trình hệ thống 
an ninh tích hợp Security Commander (Interlogix).

Thời gian thực hiện: 2013.

Hội sở Ngân hàng Đông Á

Nhà máy cà phê Dao Heuang

Nhà máy Lixil Vina
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Dự án: Trụ sở Eximbank Đồng Nai.

Phạm vi công việc: thiết kế , cung cấp và lắp đặt hệ 
thống an ninh tích hợp Security Commander (Interlogix).

Thời gian thực hiện: 2013.

Eximbank Đồng Nai



Dự án: Trung tâm dữ liệu Hanel.                           

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
camera (Pelco) - 120 camera IP cố định và PTZ; Bộ ghi hình 
Digital Sentry.

Thời gian thực hiện: 2013.

Dự án: Cụm rạp chiếu phim CGV Megastar Aeon Tân 
Phú, Hạ Long, Cần Thơ, Vũng Tàu, Aeon Bình Dương, Hồ 
Gươm, Thảo Điền, Biên Hoà, Thủ Đức, Liberty.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống camera (In-
terlogix) cho các rạp chiếu phim CGV Megastar.

Thời gian thực hiện: 2013 & 2014.

Nhà máy sữa bột Dielac 2

Cụm rạp chiếu phim CGV Megastar
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Dự án: Nhà máy sợi màu Brotex - Tây Ninh.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống camera (Interlogix) - 80 camera IP cố định và 
PTZ, Bộ ghi hình Truvision.

Thời gian thực hiện: 2013 & 2014.

Nhà máy sản xuất sợi màu Brotex



Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ - BRVT.                           

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống camera 
(Pelco) giai đoạn 1 và 2:

20 camera PTZ trong nhà và ngoài trời, Bộ ghi hình 
Digital Sentry.

Camera được lắp đặt ở các khu vực lưới điện, trạm 
biến thế, máy phát điện tua-bin khí, hơi, diesel, khu 
vực cung cấp nước, nhà hành chánh, nhà điều khiển.

Thời gian thực hiện: 2014 & 2019.

Nhà máy sữa Mega Vinamilk
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Dự án: Nhà máy sữa Mega Vinamilk - KCN Mỹ Phước, Bình Dương.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống camera (Pelco):

150 camera IP cố định và PTZ trong nhà và ngoài trời, Bộ ghi hình Digital Sentry.

Camera được lắp đặt ở văn phòng, xưởng sản xuất, kho thông minh, khu vực xử lý nước thải, 
nhà máy phát điện xanh, vòng ngoài hàng rào….

Thời gian thực hiện: 2014 & 2018.

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ



Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lập trình 
hệ thống báo cháy địa chỉ thông minh Edwards.

Thời gian thực hiện: 2014.

Dự án: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Thuận.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lập trình hệ thống 
chữa cháy FM200 (Kidde Fire Protection) Phòng máy server.

Thời gian thực hiện: 2014.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Thuận
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Dự án: Toà nhà C30 Mobifone Tp.HCM.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt 
hệ thống kiểm soát và ra Facility Commander 
(Lenel) - 80 cửa vào ra và thang máy.

Thời gian thực hiện: 2014.

Công ty Viễn thông Mobifone



Dự án: Nhà máy thuốc lá BAT - Vinataba Đồng Nai.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ 
thống báo cháy địa chỉ thông minh Edwards.

Thời gian thực hiện: 2014 & 2016.

Dự án: Sàn giao dịch chứng khoán HCM tại Công viên 
Phần mềm Quang Trung.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
an ninh tích hợpcamera, báo động, kiểm soát vào ra Securi-
ty Commander (Interlogix).

Thời gian thực hiện: 2014.

Nhà máy thuốc lá BAT - Vinataba

Sàn giao dịch chứng khoán HOSE
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Dự án: Công ty Dịch vụ Dầu khí Schlumberger tại 
Tp.HCM và Vũng Tàu.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt:

Hệ thống camera Pelco tại Vũng Tàu.

Hệ thống kiểm soát vào ra Lenel Onguard tại 
Tp.HCM.

Thời gian thực hiện: 2014.

Dự án: Vincom Plaza Hạ Long.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống camera an 
ninh (Interlogix).

Thời gian thực hiện: 2014.

Công ty Dịch vụ Schlumberger

Vincom Plaza Hạ Long



Dự án: Avani Resort Qui Nhơn.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt 
hệ thống báo cháy địa chỉ thông minh Edwards.

Thời gian thực hiện: 2014.

Dự án: Nhà máy Camso Bình Dương.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lập 
trình hệ thống báo cháy địa chỉ Edwards.

Thời gian thực hiện: 2014.

Dự án: Pearl Plaza Saigon.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lập 
trình hệ thống báo cháy địa chỉ Edwards.

Thời gian thực hiện: 2014.

Avani Resort

Nhà máy Camso

Pearl Plaza
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Dự án: Crescent Mall - Phú Mỹ Hưng.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lập trình hệ 
thống tích hợp báo động và kiểm soát vào ra Security 
Commander (Interlogix).

Thời gian thực hiện: 2014.

Crescent Mall



Dự án: Cảng Đình Vũ - Hải Phòng.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ 
thống camera quan sát tầm xa (Pelco).

Thời gian thực hiện: 2015.

Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
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Dự án: Nhà máy ON Semi Conductor tại KCN Biên Hoà 
2 - Đồng Nai và KCN VSIP - Bình Dương.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấpvà lắp đặt hệ thống 
báo động và kiểm soát vào ra Onguard (Lenel) và camera 
an ninh (Axis).

Thời gian thực hiện: 2015.

Dự án: Trung tâm bán sỉ MM Mega Market Đà Nẵng.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
an ninh tích hợp báo động, camera và kiểm soát vào ra Se-
curity Commander (Interlogix).

Thời gian thực hiện: 2015.

Nhà máy ON Semi Conductor

MM Mega Market Đà Nẵng



Dự án: Cảng Cái Mép - Thị Vải.                           

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống 
camera quan sát (Pelco).

Thời gian thực hiện: 2015.

Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống
camera quan sát (Pelco).

Thời gian thực hiện: 2015.

Nhà máy Formasa Hà Tĩnh

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang
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Dự án: Nhà máy Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống chữa cháy khí ADS FM200 cho Phòng 
Server, hệ thống chữa cháy nhà bếp WHDR (Kidde Fire System).

Thời gian thực hiện: 2015.

Cảng Cái Mép - Thị Vải



Dự án: Nhà máy Alumin Nhân Cơ.                           

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt các hệ thống chữa cháy của hãng Kidde Fire System:

Chữa cháy bằng khí FM200 Khu vực nghiền Boxít; Khu vực khử Silic; Khu vực lắng và rửa bùn đỏ; Khu vực lọc mầm 
tinh; Khu vực dung dịch kiềm; Khu vực lọc hydrant; Toà nhà chính; Nhà điều khiển trung tâm; Nhà máy khí hoá 
than; Khu vực phụ trợ Nhà Quản lý.

Chữa cháy bằng khí CO2 Nhà máy phát điện; Khu vực phân phối điện trong nhà; Nhà điều khiển trung tâm.

Thời gian thực hiện: 2015 - 2016.

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc
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Dự án: Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy địa chỉ Edwards 
cho toàn bộ dự án, hệ thống chữa cháy FM200 (Kidde Fire System) cho phòng Server.

Thời gian thực hiện: 2015.

Nhà máy Alumin Nhân Cơ



Dự án: Toà nhà căn hộ The Nassim - Thảo Điền.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ 
thống chuông cửa có hình và kiểm soát vào ra cửa và 
thang máy (Fermax) cho 520 căn hộ cao cấp.

Thời gian thực hiện: 2016.

Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 - Bình 
Thuận.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ 
thống camera an ninh (Pelco) giai đoạn 1 và 2.

Thời gian thực hiện: 2016 & 2018.

Dự án: Nhà máy xi-măng Insee Hòn Chồng, Cát Lái (trước đây là Holcim).

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống camera an ninh (Pelco):

120 camera IP cố định và PTZ giám sát toàn bộ nhà máy Hòn Chồng.

20 camera IP Kho Hậu cần trạm Cát Lái.

Hệ thống ghi hình và lưu trữ VideoXpert.

Thời gian thực hiện: 2015.

Nhà máy xi-măng Insee Hòn Chồng

Toà nhà căn hộ The Nassim

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1
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Dự án: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống báo 
cháy và chữa cháy FM200 (Kidde Fire System) cho 
Phòng Server.

Thời gian thực hiện: 2017.

Dự án: Trung tâm Dữ liệu CMC Telecom Infrastru-
ture - KCNC Tp.Thủ Đức.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ 
thống báo cháy và chữa cháy FM200 (Kidde Fire Sys-
tem) cho Trung tâm Dữ liệu.

Thời gian thực hiện: 2016.

Dự án: Tòa nhà căn hộ D’. Le Roi Soleil Quảng An, 
Tây Hồ.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống báo 
cháy địa chỉ Edwards.

Thời gian thực hiện: 2017.

Dự án: Khách sạn Six Senses Côn Đảo.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống cam-
era an ninh (Interlogix).

Thời gian thực hiện: 2016.

Trung tâm Dữ liệu CMC

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF

Tòa nhà căn hộ D’. Le Roi Soleil

Khách sạn Six Senses Côn Đảo
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Dự án: Toà nhà Mobifone Hà Nội, HCM và 
Đà Nẵng.                           

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp 
đặt các hệ thống:

Thiết bị chữa cháy Aerosol (Hochiki Fire-
Pro) cho các tủ đóng cắt điện của toà 
nhà Mobifone Hà Nội và Đà Nẵng.

Hệ thống chống sét toà nhà Mobifone 
HCM - Tp.Thủ Đức và Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện: 2017 & 2018.

Công ty Viễn thông Mobifone
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Dự án: Đại Quang Minh–Khu đô thị Sala City.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt các hệ thống:

Hệ thống kiểm soát vào ra Lenel Onguard cho toà nhà Sarica, Sadora, Sarina, IIA Building.

Hệ thống barrier AC Magnetic cho toàn nhà IIA.

Hệ thống camera Interlogix cho Saritown – Shophouse.

Hệ thống camera Pelco cho văn phòng Chu Lai.

Hệ thống kiểm soát vào ra EntryPass cho Sales Gallery, dự án khu phức hợp Myamar.

Thời gian thực hiện: 2017 - 2019.

Đại Quang Minh – Sala City



Dự án: Khách sạn Radisson Blu - Cam Ranh, 
Khánh Hoà.

Phạm vi công việc: : thiết kế, cung cấp hệ thống 
kiểm soát vào ra Challenger Tecom C4 (Interlogix).

Thời gian thực hiện: 2018.

Khách sạn Radisson Blu

Nhà máy Nestle Đồng Nai
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Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống camera 
an ninh (Pelco) gồm 22 PTZ Speed Dome; Bộ ghi hình 
VideoXpert.

Thời gian thực hiện: 2018.

Dự án: Nhà máy Nestle KCN 
Amata, Đồng Nai.

Phạm vi công việc: thiết kế, 
cung cấp và lắp đặt hệ thống 
bọt chữa cháy (HD Fire Pro-
tect) cho khu vực Bồn dầu.

Thời gian thực hiện: 2018.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1



Dự án: Nhà máy đường VietSugar - Cam Ranh, 
Khánh Hoà.                           

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ 
thống camera (Pelco) gồm 85 camera IP cố định, 360 
độ, PTZ Speed Dome và hệ thống lưu trữ VideoXpert.

Thời gian thực hiện: 2018.

Nhà máy đường VietSugar

Công ty Lọc Hóa Dầu Bình Sơn - BSR
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Dự án: Công ty Lọc Hóa Dầu Bình Sơn - Quảng Ngãi.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp, lắp đặt các hệ thống:

Cung cấp camera chống cháy nổ (Pelco) bổ sung cho Nhà máy BSR năm 2013 và 2014.

Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC (Kolling Engineering Sdn. Bhd.) cho Xưởng thu hồi lưu huỳnh SRU-2 thuộc 
nhà máy BSR năm 2015.

Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị điều khiển chữa cháy FM200 (Kidde Fire System) cho Nhà máy BSR năm 2017. 

Thiết kế, cung cấp và lắp đăt bổ sung hệ thống báo cháy (Notifier) cho toà nhà A1 thuộc Nhà máy BSR năm 2018.

Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy địa chỉ (Edwards) cho trụ sở công ty Lọc Hoá Dầu Bình Sơn tại Tp.Quảng 
Ngãi năm 2018.

Thời gian thực hiện: 2013, 2014, 2015, 2017, 2018.

Thiết bị điều khiển HT FM200

Trụ sở Công ty BSR Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn

Xưởng thu hồi lưu huỳnh SRU-2



Dự án: Văn phòngcông ty Fedex - TNT Tp.HCM.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống kiểm soát 
vào ra Lenel Onguard.

Thời gian thực hiện: 2019 & 2020.

Dự án: Khách sạn Movenpick – Cam Ranh, Khánh Hòa.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống kiểm soát 
vào ra Challenger TecomC4 (Interlogix).

Thời gian thực hiện: 2019.

Dự án: Trụ sở Vietcombak Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống chữa cháy 
FM200 cho Phòng Server (Kidde Fire System - Mỹ, PNP - Hàn 
Quốc).

Thời gian thực hiện: 2019.

Công ty Fedex - TNT

Khách sạn Movenpick

Vietcombank Hà Nam, Hải Dương, 
Bắc Ninh
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Dự án: Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corpora-
tion - Tp.HCM.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
chữa cháy FM200 cho Phòng Server (Kidde Fire System).

Thời gian thực hiện: 2019.

Ngân hàng OCBC



Nhà máy GE Energy Hải Phòng
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Dự án: Nhà máy GE Energy - Hải Phòng.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt:

Hệ thống kiểm soát vào ra Lenel Onguard.

Hệ thống camera Pelco: 120 IP camera cố định, PTZ, 360 độ; hệ thống ghi hình VideoXpert.

Thời gian thực hiện: 2019.

Dự án: Trung tâm Dữ liệu Ngân hàng BIDV Hà Nội.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống 
kiểm soát vào ra EntryPass.

Thời gian thực hiện: 2019.

Ngân hàng BIDV Hà Nội



Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương
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Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống camera Pelco: 12 PTZ 
Speed Dome ngoài trời,  hệ thống ghi hình Digital Sentry.

Thời gian thực hiện: 2019.

Dự án: Toà nhà HD Bank – KCNC Quận 9 Tp.HCM.

Phạm vi công việc: thiết kế và cung cấp:

Hệ thống kiểm soát vào ra Lenel Onguard.

Hệ thống chữa cháy FM200 (Kidde Fire System).

Thời gian thực hiện: 2020.

Toà nhà HD Bank

Dự án: Trung tâm triển lãm Sài Gòn SECC Giai đoạn 2 
tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp hệ thống báo động 
tích hợp kiểm soát vào ra Lenel Onguard cho giai đoạn 2.

Thời gian thực hiện: 2020.

Trung tâm triển lãm Sài Gòn



Nhà máy CP Food - Bình Phước
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Dự án: Nhà máy CP Food Slaughter Bình Phước.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp và lắp đặt:

Hệ thống báo cháy và chữa cháy CO2 cho máy chiên công nghiệp (Kidde Fire System) 4.

Hệ thống báo cháy và chữa cháy R102 cho máy nướng than công nghiệp (Ansul). 

Thiết bị dò ga rò rỉ công nghiệp (Sensitron).

Thời gian thực hiện: 2021.

Tủ điều khiển AEGIS Bình hoá chất R102

HT Chữa cháy CO2 Thiết bị dò ga rò rỉ

Dự án: Nhà máy Pepperl+Fuchs – 
                KCX Tân Thuận, Tp.HCM.

Phạm vi công việc: thiết kế, cung cấp 
hệ thống báo cháy địa chỉ Edwards.

Thời gian thực hiện: 2021.

Nhà máy Pepperl+Fuchs
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