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ABB Asia Co. Ltd. - 0902 336 426 cung cấp những dịch vụ sau:

1/Xây lắp mới bảo trì trạm biến áp từ 22kV- 110kV, hạ ngầm cáp 22-110kV.  

2/Sửa chữa tủ trung thế (RMU) 22kV- máy cắt 500kV.

3/ Dịch vụ hút, lọc, nạp khí SF6. 

4/ Xây lắp công trình cấp khí, bồn, téc khí lỏng, trạm cấp, nạp. 

5/Cung cấp khí siêu tinh khiết, khí hiệu chuẩn, khí trộn nhiều thành phần đến ppm. 

6/Xây lắp, bảo trì hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa trung tâm.

Information for international clients/Go Global

HOTLINE: +84 902 336 426 

ABB ASIA CO. LTD

Website: 

Email 1: 

Email 2: abbasia.co.ltd@gmail.com

Tel/zalo/whatsapp

---------------------------------------------

       ABB Asia Co. Ltd.  +84 902 336 426 provides the following services:

1/New construction, installation, maintenance of substations from 22kV-110kV, underground
cable 22-110kV.

2/Repair medium voltage cabinets (RMU) 22kV- circuit breakers up to 500kV.

3/ Service of suction, recoverry,  filtration and filling of SF6 gas 

4/ Construction and installation of gas supply works, tanks, liquid gas tanks, supply stations,
gas filling, liquefied gas

5/Provides ultra-pure gas, calibration gas, multi-component mixing gas up to ppm.

6/Construction,  installation  and  maintenance  of  refrigeration  systems,  cold  rooms,  clean
rooms, central air conditioning systems

mailto:sales@kattashop.com


GIỚI THIỆU CHUNG
Công ty TNHH ABB Châu Á – với các năng lực và ngành nghề cốt lõi sau:

KHÍ CÔNG NGHIỆP
 Cung cấp khí hiếm, khí trộn (hỗn hợp nhiều thành phần), khí tinh khiết (He, Ar, N2, C2H2..

5.0, 5.5, 6.0)
 Cung cấp, xây lắp, bảo trì thiết bị ngành khí như: Bồn lỏng, téc siêu lạnh, bình, chai, hệ 

thống chiết nạp, sửa chữa bồn, xây dựng hệ thống khí cho bệnh viện, phòng lạnh, phòng 
siêu sạch

 Cung cấp, lắp đặt các loại van điều áp, bundle, pallet, manifold, van tổng, van siêu áp, van 
chặn, van ăn mòn, ống kẽm, ống mềm, kết nối fitting, cút, co…

 Bơm, lọc, nạp làm sạch khí trong container lạnh, phòng lạnh, phòng sạch



GIỚI THIỆU CHUNG
Công ty TNHH ABB Châu Á – với các năng lực và ngành nghề cốt lõi sau:

ĐIỆN TRUNG- CAO THẾ
 Xây dựng, bảo trì, sửa chữa trạm điện từ 22kV- 500kV. 
 Sửa chữa máy cắt, hút (thu hồi kín), rút, nạp, lọc khí SF6, hút chân không máy cắt, trạm 

GIS, AIS
 Lọc dầu, xử lý thấm dầu, máy biến thế, lọc dầu biến thế (đang mang điện)
 Xây dựng, bảo trì, sửa chữa trạm từ 22kV- 500kV. 
 Sửa chữa máy cắt, hút (thu hồi kín), rút, nạp, lọc khí SF6, hút chân không máy cắt, trạm 

GIS
 Lọc dầu, xử lý thấm dầu, máy biến thế, lọc dầu biến thế (đang mang điện)



KHÍ CÔNG NGHIỆP/ INDUSTRY GAS CORE BUSSINESS
Cung cấp khí hiếm, khí trộn 
(hỗn hợp nhiều thành phần), 
khí tinh khiết (He, Ar, N2, 
C2H2.. 5.0, 5.5, 6.0)

Supply rare gas, mixed gas 
(mixture of many 
components), pure gas (He, 
Ar, N2, C2H2.. 5.0, 5.5, 6.0)

Cung cấp, xây lắp, bảo trì 
thiết bị ngành khí như: Bồn 
lỏng, téc siêu lạnh, bình, chai,
hệ thống chiết nạp, sửa chữa 
bồn, xây dựng hệ thống khí 
cho bệnh viện, phòng lạnh, 
phòng siêu sạch

Supply, installation and 
maintenance of gas equipment 
such as: liquid tanks, 
supercooled tanks, cylinders, 
bottles, filling systems, tank 
repair, building gas systems for 
hospitals, cold rooms, super 
clean rooms



Cung cấp, lắp đặt các loại van
điều áp, bundle, pallet, 
manifold, van tổng, van siêu 
áp, van chặn, van ăn mòn, 
ống fitting…

Supply and installation of 
pressure regulator valves, 
bundles, pallets, manifolds, 
general valves, super pressure
valves, stop valves, corrosion 
valves, fitting pipes...

Bơm, lọc, nạp khí hỗn hợp, 
khí trơ,  làm sạch khí trong 
container lạnh (rau củ quả), 
phòng lạnh, phòng sạch

Pump, filter, charge mixed 
gas, inert gas, clean gas in 
refrigerated containers 
(vegetables), cold room, clean
room



THIẾT KẾ, THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ CÔNG NGHIỆP CHO  BỆNH VIỆN,
NHÀ MÁY,HẦM MỎ…

Chế tạo các loại bồn chứa 
các loại khí, khí hoá lỏng 
khác nhau, kể cả các loại 
khí ăn mòn, khí áp lực tự 
hạ áp đến trung áp

Manufacturing  tanks  for
different  types  of  gases,
liquefied  petroleum  gas,
including  corrosive  gases,
self-lowering  pressure  gas
to medium pressure

ABB Asia Co. Ltd đã chế 
tạo được các sản phẩn bồn, 
téc, thay thế sản phẩm nhập
khẩu từ châu Âu, với các 
tiêu chuẩn khắt khe về áp 
lực độ dò rỉ (như SF6)

ABB Asia Co. Ltd has 
been able to manufacture 
tanks and tanks, replacing 
imported products from 
Europe, with strict 
standards for pressure 
leakage (such as SF6)



SỬA CHỮA, DI DỜI, NÂNG CẤP CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ

(Relocating gas factory, fix and upgrade equiment)

Tư  vấn  triển  khai  các
dự  án  dịch  chuyển,
nâng  cấp  tối  ưu  hoá
thiết bị là những dự án
khó,  phức tạp,  đòi  hỏi
quy trình chặt chẽ được
thực  hiện  bởi  các
chuyên  gia  giàu  kinh
nghiệm của ABB Châu
Á.

Consulting  and
implementing  projects
on  moving,  upgrading
and  optimizing
equipment are difficult
and  complex  projects
that  require  a  strict
process  carried  out  by
experienced  experts  of
ABB Asia.

Dự án di chuyển và tối
ưu  hoá  hệ  thống  cấp
khí  cho  một  tập  đoàn
gia dụng lớn hàng đầu
khu vực ASEAN

The project  of  moving
and optimizing the gas
supply  system  for  a
leading  large
household  group  in
ASEAN



KHÍ CÔNG NGHIỆP: KHÍ PHỒ THÔNG, KHÍ HIẾM, KHÍ TRỘN  

Rare gas, mix gas, gas supplying systems



SẢN XUẤT KHÍ HỖN HỢP CAO CẤP TỚI PPM

Mix gas, cabliration gas  (to ppm) manufacturering

Morden technology, worrld class quality



THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH KHÍ – ĐIỆN
Gas and equitment supply to Electrics Group 

Một số dự án nổi bật/ outstanding projects

Cung cấp khí cho viện kiểm nghiệm Thuốc Trung Ương (gas for lab)



KHÍ ĐẶC BIỆT, KHÍ CHUẨN

Rare gas, mix gas, cabliration gas



HỆ THỐNG KHÍ HOÁ LỎNG/ AIR LIQUIDE SYSTEM

Xem thêm tại: https://www.kattashop.com

https://www.kattashop.com/


BẢO TRÌ TRẠM GIS/ GIS MAINTERNANCE
Xem thêm tại: https://www.abbasia.asia



BUILDING GAS AND ELECTRIC STATIONS FOR CLIENS
Email: abbasia.co.ltd@gmail.com



 



DỰ ÁN KHÍ SF6 & TRẠM 110-220-500 KVA

(SF6 gas for 110-500kV project)

Một số dự án nổi bật/Outstanding project



SỬA CHỮA DÒ RỈ BUỐNG CHỨA KHÍ SF6  TRẠM GIS, RMU

AIS, GIS, RMU fix and upgrade

 



XÂY LẮP - SỬA CHỮA – BẢO TRÌ ĐIỆN TRUNG- CAO THẾ
BUILDING AND FIX GIS, AIS, CIRCUIT BREAKER ON HIGH VOLTAGE STATION



XÂY LẮP - SỬA CHỮA – BẢO TRÌ HỆ THỐNGĐIỆN TRUNG- CAO THẾ

BUILDING AND FIX GIS, BREAKER ON MEDIUM VOLTAGE STATION



CHẾ TẠO, KINH DOANH SỬA CHỮA MÁY MÓC NGÀNH NĂNG LƯỢNG

PRODUCTION, TRADING AND REPAIR OF MACHINERY IN ENERGY INDUSTRY

MÁY 
THU 
HỒI VÀ 
TÁI CHẾ
KHÍ SF6

MÁY 
HÚT 
CHÂN 
KHÔNG

MÁY 
NẠP SF6



MÁY 
NÉN 
KHÍ 
CAO ÁP,
NÉN 
MÀNG
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	ABB Asia Co. Ltd. +84 902 336 426 provides the following services:
	1/New construction, installation, maintenance of substations from 22kV-110kV, underground cable 22-110kV.
	2/Repair medium voltage cabinets (RMU) 22kV- circuit breakers up to 500kV.
	3/ Service of suction, recoverry, filtration and filling of SF6 gas
	4/ Construction and installation of gas supply works, tanks, liquid gas tanks, supply stations, gas filling, liquefied gas
	5/Provides ultra-pure gas, calibration gas, multi-component mixing gas up to ppm.
	6/Construction, installation and maintenance of refrigeration systems, cold rooms, clean rooms, central air conditioning systems
	giới thiệu chung
	Công ty TNHH ABB Châu Á – với các năng lực và ngành nghề cốt lõi sau:
	khí công nghiệp
	Cung cấp khí hiếm, khí trộn (hỗn hợp nhiều thành phần), khí tinh khiết (He, Ar, N2, C2H2.. 5.0, 5.5, 6.0)
	Cung cấp, xây lắp, bảo trì thiết bị ngành khí như: Bồn lỏng, téc siêu lạnh, bình, chai, hệ thống chiết nạp, sửa chữa bồn, xây dựng hệ thống khí cho bệnh viện, phòng lạnh, phòng siêu sạch
	Cung cấp, lắp đặt các loại van điều áp, bundle, pallet, manifold, van tổng, van siêu áp, van chặn, van ăn mòn, ống kẽm, ống mềm, kết nối fitting, cút, co…
	Bơm, lọc, nạp làm sạch khí trong container lạnh, phòng lạnh, phòng sạch
	giới thiệu chung
	Công ty TNHH ABB Châu Á – với các năng lực và ngành nghề cốt lõi sau:
	điện trung- cao thế
	Xây dựng, bảo trì, sửa chữa trạm điện từ 22kV- 500kV.
	Sửa chữa máy cắt, hút (thu hồi kín), rút, nạp, lọc khí SF6, hút chân không máy cắt, trạm GIS, AIS
	Lọc dầu, xử lý thấm dầu, máy biến thế, lọc dầu biến thế (đang mang điện)
	Xây dựng, bảo trì, sửa chữa trạm từ 22kV- 500kV.
	Sửa chữa máy cắt, hút (thu hồi kín), rút, nạp, lọc khí SF6, hút chân không máy cắt, trạm GIS
	Lọc dầu, xử lý thấm dầu, máy biến thế, lọc dầu biến thế (đang mang điện)
	khí công nghiệp/ industry gas core bussiness
	Cung cấp khí hiếm, khí trộn (hỗn hợp nhiều thành phần), khí tinh khiết (He, Ar, N2, C2H2.. 5.0, 5.5, 6.0)
	Cung cấp, xây lắp, bảo trì thiết bị ngành khí như: Bồn lỏng, téc siêu lạnh, bình, chai, hệ thống chiết nạp, sửa chữa bồn, xây dựng hệ thống khí cho bệnh viện, phòng lạnh, phòng siêu sạch
	Supply, installation and maintenance of gas equipment such as: liquid tanks, supercooled tanks, cylinders, bottles, filling systems, tank repair, building gas systems for hospitals, cold rooms, super clean rooms
	Cung cấp, lắp đặt các loại van điều áp, bundle, pallet, manifold, van tổng, van siêu áp, van chặn, van ăn mòn, ống fitting…
	Bơm, lọc, nạp khí hỗn hợp, khí trơ, làm sạch khí trong container lạnh (rau củ quả), phòng lạnh, phòng sạch
	Pump, filter, charge mixed gas, inert gas, clean gas in refrigerated containers (vegetables), cold room, clean room
	sửa chữa, di dời, nâng cấp các công trình khí
	KHÍ CÔNG NGHIỆP: Khí phồ thông, khí hiếm, khí trộn
	sản xuất khí hỗn hợp cao cấp tới ppm
	thiết bị công trình khí – điện
	bảo trì trạm GIS/ Gis mainternance

