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GIỚI THIỆU CÔNG TY
Kính gửi Quý khách hàng,
Lợi ích và sự hài lòng của khách hàng luôn đóng vai trò quan trọng và là mục tiêu của công ty TNHH
Thiết bị đo lường và điều khiển (MC&TT)
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các Thiết bị - Giải pháp - Dịch vụ kỹ thuật toàn diện và
tối ưu nhất trong những lĩnh vực Đo lường – Điều khiển – Tự động hóa trong công nghiệp, hệ thống
quan trắc.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm chúng tôi đã khẳng định được vị thế của mình trong việc cung cấp
thiết bị, giải pháp kỹ thuật cho các công ty điện lực, các nhà máy thủy điện, các nhà máy công nghiệp
từ thiết bị truyền dẫn, thiết bị đo lường, thiết bị tự động hóa, phần mềm scada, đến các dự án tích hợp
hệ thống v.v.
Với đội ngũ nhân viên kĩ thuật có chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm.
MC&TT sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn về giải pháp một cách tối ưu với chất lượng cao
và hiệu quả tốt nhất.
Hình thành và phát triển
Công ty TNHH Thiết bị đo lường và điều khiển (MC&TT Co.,Ltd) thành lập từ tháng 3 năm 2009,
hoạt động trên lĩnh vực cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Tự động hóa – đo
lường và điều khiển, thiết bị IoT (Internet of Things). Với lòng nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên
muốn xây dựng một thương hiệu MC&TT mang đầy đủ ý nghĩa của UY TÍN và CHẤT LƯỢNG,
chúng tôi đã và đang từng bước trở thành một công ty cung cấp thiết bị kỹ thuật và dịch vụ tích hợp hệ
thống hàng đầu tại Việt Nam.

1. Khách hàng
Công nghiệp
- Các nhà máy chế tạo, sản xuất tiêu biểu như: Thép Hòa Phát, TH True Milk, Totalgas, Hoa Sen Group
v.v
- Các doanh nghiệp vốn nước ngoài tiêu biểu như: Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, SamSung Việt
Nam, v.v
Điện Lực
- Tổng công ty điện lực Việt Nam, Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Tổng công ty điện lực Miền
Trung, Điện lực Hà Nội, Điện lực Sơn La, Điện lực Điện Biên, Điện lực Tuyên Quang, Điện lực Lào
Cai, Điện lực Bắc Giang v.v
- Các ban quản lý dự án, các công ty tư vấn điện, Ban quản lý thủy điện 1,2,3, tư vấn điện v.v.
- Các nhà máy thủy điện như: Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Sơn La, Thủy điện Bản Chát, Thủy điện
Sông Bung 4, Thủy điện Sông Tranh 2,v.v.
Các công ty Thương Mại
- Các công ty cung cấp lắp đặt camera giám sát
- Các công ty tin học viễn thông,
- Các công ty dịch vụ tích hợp tự động hóa,v.v.

2. Sản phẩm và dịch vụ chính

MC&TT tự hào là nhà phân phối chính thức của các hãng Tại Việt Nam

1

3Onedata

Cung cấp switch công nghiệp, bộ chuyển đổi quang điện, Modbus
Gateway, Giao diện E1, chuyển đổi USB/RS-232/422/485/Ethernet

2

Four-Faith

Cung cấp thiết bị M2M, Router, Modem công nghiệp trên nền tảng
GPRS, WCDMA (3G), LTE (4G), Lora, Zigbee, etc

3

ICP DAS

Cung cấp thiết bị tự động hóa, IoT, lập trình nhúng, Module I/O, thiết bị
truyền dẫn công nghiệp, thiết bị đo đếm năng lượng, v.v

4

Cimon

Cung cấp bộ lập trình PLC, màn hình cảm ứng (HMI), máy tính công
nghiệp (IPC), Phần mềm SCADA

5

Axiomtek

6

Lorenz Messtechnik

Máy tính công nghiệp, máy tính nhúng, máy tính không quạt, máy tính
màn hình cảm ứng, bo mạch máy tính
Cung cấp cảm biến đo momen xoắn, đo tải trọng (Load Cell), đo lực
kéo-nén, các bộ chuyển đổi tín hiệu Strain Gauge.v.v

MC&TT là nhà tư vấn cung cấp, tích hợp hệ thống thiết bị truyền thông,
truyền dẫn công nghiệp hàng đầu Việt Nam – Đại điện phân phối 3Onedata
tại Việt Nam
·

Switch công nghiệp quản lý Layer 2, Layer 3

·

Switch công nghiệp không quản lý

·

Switch công nghiệp PoE ...

·

Bộ chuyển đổi tín hiệu: RS232/485/422 sang quang, RS232/485/422 sang Ethernet, video sang quang ...

·

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway

·

Bộ chuyển đổi quang điện

·

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp

·

Khung, rack cho bộ chuyển đổi quang điện

·

Module quang SFP ...

MC&TT là nhà tư vấn cung cấp, tích hợp hệ thống thiết bị truyền thông,
truyền dẫn công nghiệp hàng đầu Việt Nam – Đại điện phân phối 3Onedata
tại Việt Nam

Giải pháp tự động hóa công nghiệp

Giải pháp Smart City

MC&TT là nhà tư vấn cung cấp, tích hợp hệ thống thiết bị truyền thông, truyền dẫn
công nghiệp hàng đầu Việt Nam- Đại diện phân phối của Four-faith tại Việt Nam

Router công nghiệp 3G/4G/5G
·
·
·
·
·

Module 4G tốc độ cao cấp
công nghiệp, CPU 32 bit
Hỗ trợ APN / VPDN, IPSEC,
PPTP,
L2TP,
GRE,
OPENVPN
Cài đặt dễ dàng
Hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép 2,4
GHz, 5,8 GHz
Hoạt động ổn định 24/7

4G/3G/GPRS IP Modem
·
·
·
·
·

SMS backup
CPU công nghiệp 16/32
bit
Bảo vệ IP 30
Hỗ trợ chế độ tiêu thụ thấp
bao gồm chế độ ngủ,
online/ offline, bật/ tắt
Tích hợp I/O như: đầu vào
tương tự, đầu vào số, đếm
xung, vv..

Máy tính công nghiệp 4G (LTE)
·
·
·
·

Thiết kế 3 trong 1 gồm máy tính
công nghiệp + router công
nghiệp + mạng 4G
Hỗ trợ APN / VPDN, VPN:
PPTP, L2TP, IPSEC
Android và Linux dual system
Phù hợp với ứng dụng công
nghiệp, ổn định 24/7

GPRS/3G/4G RTU
·
·
·
·
·

RTU + truyền dữ liệu
GPRS/3G/4G
Thu thập, đếm, điều
khiển, lưu trữ, cảnh báo,
truyền dữ liệu...
Tích hợp thu nhận và
truyền tải
Modbus RTU protocol
Giao diện I/O phong phú:
8 AI, 8 DI, 4DO, 4 relay
output

Hệ thống giám sát IoT
·
·
·
·
·
·

Giải pháp bảo mật không dây, plug & play
Nền tảng đám mây và Mobile APP cung cấp khả
năng giám sát thời gian thực
Hỗ trợ nhiều giao diện cho IoT: I/O, COM, relay, etc
Hỗ trợ mạng 3G/4G/5G
Network Video Recorder
IP Camera

MC&TT là nhà tư vấn cung cấp, tích hợp hệ thống thiết bị truyền thông, truyền dẫn
công nghiệp hàng đầu Việt Nam- Đại diện phân phối của Four-faith tại Việt Nam

Intelligent Gateway

Zigbee, LoRa
LoRa Gateway, LoRa Module,
LoRa Terminal
· Khoảng cách truyền lên tới
11.5 Km
· Hỗ trợ giao thức LoRaWAN
· Nền tảng LoRa Cloud

·
·
·

ZigBee Modem, Zigbee Router
·

Hỗ trợ nhiều giao thức truyền
thông như : Modbus RTU/TCP,
PPI、BACnet、DNP3.0
Hỗ trợ nhiều Cloud Servers như:
Microsoft
Azure-IoT,
Ali
LinkWan, Quark IoE, vv…
Hỗ trợ nhiều giao diện như:
RS232, RS485, I/O, vv…
Hỗ trợ mạng GPRS/3G/4G
LTE/NB-IoT

Industrial Wifi Router,Wifi
Marketing Router
·
·
·
·
·
·

Module 4G tốc độ cao cấp
công nghiệp
Thiết kế cho cả ứng dụng
WIFI trên xe
SSD và TF cho việc lưu
trữ
Dual SIM và GPS
Hỗ trợ quản lý, cấu hình từ
xa
Nền tảng hoạt động Cloud
WIFI

MC&TT là nhà tư vấn cung cấp, tích hợp hệ thống thiết bị tự động hóa, thiết bị
truyền dẫn công nghiệp hàng đầu Việt Nam – Đại diện phân phối ICP DAS/Đài
Loan tại Việt Nam

Tự động hóa máy móc

PAC (Programmable Automation
Controller)

Remote I/O Modules

PAC kết hợp chức năng và tính
mở của PC, độ tin cậy của bộ
điều khiển logic lập trình (PLC)
và sự thông minh của các môđun I / O với các công cụ phần
mềm linh hoạt cho nhiều ứng
dụng từ thu thập dữ liệu, điều
khiển quá trình, điều khiển
chuyển động đến năng lượng &
Quản lí toà nhà.

Mô-đun Remote I/ O hỗ trợ
nhiều loại tín hiệu trường bao
gồm dòng điện, điện áp, điện trở
nhiệt, cặp nhiệt điện, RTD và
strain gauge đi cùng nhiều giao
thức và giao diện như Modbus,
CANopen, BACnet, Profibus,
USB...

Panel, HMI

Bo mạch PC mở rộng

Truyền thông không dây

Màn hình LED thông báo, Màn
hình cảm ứng HMI, Máy tính
công nghiệp màn hình cảm ứng –
Panel PC… ICP DAS cung cấp
cho bạn những lựa chọn đa dạng
nhất và giá trị tốt nhất.

Hơn 200 bo mạch PC được cung
cấp để thu thập dữ liệu, điều
khiển chuyển động và truyền
thông, Watchdog. Hầu hết chúng
đều được cung cấp trình điều
khiển Windows và Linux đáng
tin cậy, và các chương trình
demo với mã nguồn.

Các sản phẩm không dây công
nghiệp thu thập dữ liệu, quản lý
và giám sát đã trở thành một cách
tiếp cận đầy hứa hẹn trong một
loạt các ứng dụng công nghiệp
như: ZigBee, Wi-Fi, GPS,
GPRS/ 3G/ 4G, Bluetooth, IR,
LoRa, NB-IoT...

ICP DAS cung cấp các giải pháp
chuyển động cho các hệ thống tự
động hóa máy móc bao gồm các
giải pháp dựa trên PC, giải pháp
PAC nhúng và các giải pháp
chuyển động từ xa sử dụng các
sản phẩm điều khiển chuyển
động Ethernet, Serial, Motionnet,
EtherCAT hoặc CANopen cho
các hệ thống điều khiển phân tán.

MC&TT là nhà tư vấn cung cấp, tích hợp hệ thống thiết bị tự động hóa, thiết bị
truyền dẫn công nghiệp hàng đầu Việt Nam – Đại diện phân phối ICP DAS/Đài
Loan tại Việt Nam

Truyền thông công nghiệp

Quản lý năng lượng

ICP DAS cung cấp nhiều sản
phẩm truyền thông hỗ trợ các
giao thức và giao diện truyền
thông công nghiệp như Serial,
Ethernet, BACnet, EtherCAT,
HART, Profibus...

Giải pháp quản lý năng lượng
của ICP DAS bao gồm Đồng hồ
đo thông minh , Bộ tập trung
đồng hồ đo điện, phần mềm phụ
trợ (PMC Data Server), phần
mềm InduSoft SCADA và phần
mềm Quản lý IoTstar Cloud.

Module chuyển đổi và khuếch
đại tín hiệu

Phần mềm

Phụ kiện

Mô-đun chuyển đổi và khuếch
đại tín hiệu có thể chuyển đổi tín
hiệu trong thế giới thực phù hợp
với các hệ thống đo lường và thu
thập dữ liệu bằng cách khuếch
đại, lọc, so sánh hoặc cách ly.

Phần mềm được thiết kế để bắt
đầu với các sản phẩm ICP DAS,
phát triển hệ thống điều khiển tự
động hóa, giám sát và thu thập
dữ liệu thông qua các giao diện
truyền thông công nghiệp.

Một số lượng lớn các phụ kiện
khác nhau bao gồm bo mạch con,
bộ nguồn, ăng-ten và cáp được
cung cấp để người dùng lựa chọn
cho các yêu cầu ứng dụng của
họ.

Industrial Internet of
Things(IIoT)
Industrial
Internet
of
Things(IIoT) là xu hướng đám
mây mới, giúp tất cả các thiết bị
giao tiếp với nhau trong các ứng
dụng tự động hóa công nghiệp.

MC&TT là nhà tư vấn cung cấp, tích hợp hệ thống thiết bị tự động hóa:
Bộ lập trình điều khiển PLC, Màn hình cảm ứng HMI, phần mềm
SCADA, Máy tính công nghiệp của CIMON/ Hàn Quốc tại Việt Nam

Bộ lập trình PLC
· PLC XP Series:
Tốc độ xử lý cao, Floating point
arithmetic, Hệ thống dự phòng,
Bộ nhớ chương trình lớn phù hợp
cho các hệ thống quy mô lớn
· PLC CP Series:
Cung cấp các giải pháp mạng mở
rộng phù hợp với hệ thống quy
mô trung bình
· PLC-S Series:
Dòng PLC nhỏ gọn nhưng đầy
đủ chức năng như PID 32 loop,
HSC, Positioning … phù hợp hệ
thống nhỏ và trung bình

Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel
·
·
·
·
·
·
·
·

Nhiều kích thước từ 4", 7",
10", 12", 15"
Windows CE 6 hoặc
Compact 7
Recipe data, Alarm handling,
Trend
Remote Access (VNC)
Data Logging, đặt lịch
Hỗ trợ nhiều driver truyền
thông
Thư viện đồ họa lớn
IP65

Phần mềm Scada

· Recipe data, Alarm
·
·
·
·
·
·

handling, Trend
Remote Access (Web ,
Mobile )
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
Data Logging, Report
and 2D & 3D Chart
Tag editor and Tag
Database
Hỗ trợ nhiều driver
truyền thông
Thư viện đồ họa, ảnh
động lớn

MC&TT là nhà tư vấn cung cấp, tích hợp hệ thống thiết bị tự động hóa:
Bộ lập trình điều khiển PLC, Màn hình cảm ứng HMI, phần mềm
SCADA, Máy tính công nghiệp của CIMON/ Hàn Quốc tại Việt Nam

Màn hình tích hợp PLC – Hybrid
Xpanel
·
·
·
·
·

Màn hình tích hợp PLC (Hybrid
Xpanel) là sự kết hợp của 2
thiết bị HMI và PLC
Khả năng mở rộng module
PLC-S
USB host cho sử dụng cả phần
mềm Xpanel Designer và
CICON
Hoàn toàn tương thích với
module mở rộng PLC-S.
Hỗ trợ OPC UA

Panel PC
·
·
·
·
·

Hỗ trợ CPU Intel J1900/i36100U/i5-6300U
Chứng chỉ: FCC, CE, UL,
cUL, IP65, NEMA 4X và
IECEx
Thiết kế không quạt, công
suất hoạt động thấp
Tính năng UWF và EWF
bảo vệ ổ đĩa, hỗ trợ RAID 1
WES 7, Win 10 IoT, Win 10
Professional và Linux

Rack PC
·
·
·
·

Hỗ trợ CPU Intel
J1900/i5-6500/i7-6700
Hỗ trợ EWF, UWF,
Winclone
Hỗ trợ RAID 1 và hot
swap
Thiết kế không quạt,
công suất thấp

MC&TT là nhà tư vấn cung cấp máy tính công nghiệp, máy tính nhúng, bo
mạch chủ công nghiệp, máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng, màn hình
cảm ứng công nghiệp hãng Axiomtek/ Taiwan tại Việt Nam

Bo mạch máy tính
·
·
·
·
·

Bo mạch chủ, bo
mạch nhúng công
nghiệp
Bo mạch PICMG SBC
Module COM Express
Intel® Smart Display
Module
Card mở rộng & Thiết
bị ngoại vi

Máy tính công nghiệp
·
·
·
·

Tự động hóa công nghiệp

Bán lẻ thông minh

Máy tính nhúng
Máy tính công nghiệp
Bộ phát hình kỹ thuật
số quảng cáo (Digital
Signage Players)
Máy tính công nghiệp
chuyên dụng: Vận tải,
Quản lý mạng, Thu
thập dữ liệu, AI,
Vision

·
·
·

Máy
tính
công
nghiệp không quạt
màn hình cảm ứng
Màn hình cảm ứng
công nghiệp
Máy
tính
công
nghiệp màn hình cảm
ứng chuyên dụng cho
Y Tế, Vận tải

Phương tiện vận tải

Năng lượng

Giải pháp AIoT

Máy tính công nghiệp
màn hình cảm ứng
·
·
·
·
·

Phần mềm quản
lý IoT
AMS Starter Kit
AI Starter Kit
Bán lẻ
Tự động hóa

Giải pháp ngành Y Tế

Internet of Things (IoT)

Bảo mật mạng

MC&TT là nhà tư vấn và cung cấp hàng đầu về cảm biến đo Momen
Xoắn, cảm biến đo Lực, cảm biến đo tải trọng (Load Cells) - Nhà phân
phối Lorenz Messtechnik tại Việt Nam
Sản phẩm của chúng tôi bao gồm cảm biến đo Momne Xoắn, cảm biến đo Lực, Load Cells cũng như các
đơn vị kiểm tra, hiển thị dữ liệu đo tương ứng
Cảm biến đo Momen Xoắn
Chúng tôi cung cấp các cảm biến Momen xoắn chắc chắn và đáng tin cậy với nhiều phiên bản và dải đo
khác nhau phù hợp với từng yêu cầu ứng dụng. Sản phẩm của chúng tôi gồm cảm biến Momen Xoắn dạng
phản ứng, trục không quay; trục quay với vòng trượt hoặc trục quay không tiếp xúc; với tùy chọn tích hợp
đo tốc độ/ góc; rôto có ổ trục hoặc rôto không ổ trục; trục với thiết kế tròn, vuông, lục giác, mặt bích hoặc
đặc biệt...

Cảm biến đo Momen Xoắn loại
trục không quay

Cảm biến đo Momen Xoắn trục
quay với vòng trượt

Cảm biến đo Momen Xoắn trục
quay không tiếp xúc

Cảm biến đo Lực
Có 3 loại cảm biến đo Lực chính là cảm biến đo Lực Kéo, Lực Nén hoặc cảm biến kết hợp đo Lực Kéo và
Nén. Ngoài ra còn các cảm biến đặc biệt như chân tải, vòng bi tải, cảm biến ứng suất...

Cảm biến đo Lực Kéo

Cảm biến đo Lực Nén

Cảm biến đo Lực Kéo
và Nén

Cảm biến đo Lực đặc
biệt

Cảm biến đo Momen kết hợp đo Lực

Cảm biến đo Momen/ Lực
loại không tiếp xúc, trục quay

Cảm biến đo Momen/ Lực loại
cảm ứng, trục không quay

MC&TT là nhà tư vấn và cung cấp hàng đầu về cảm biến đo Momen
Xoắn, cảm biến đo Lực, cảm biến đo tải trọng (Load Cells) - Nhà phân
phối Lorenz Messtechnik tại Việt Nam

Cảm biến đo tải trọng (Load Cells)
Load Cells là một biến thể đặc biệt của cảm biến Lực. Tải trọng được đo bằng gam, kg hoặc tấn chứ không
phải bằng newton như các cảm biến lực "thông thường".
Chúng tôi cung cấp các Load Cells với các thiết kế và kích cỡ khác nhau như: Load cells điểm đơn, Load
cells dạng nén, Load cells dạng kéo và nén, Load cells dạng uốn và dạng thanh

Load Cells điểm đơn

Load Cells dạng uốn và dạng
thanh

Load Cells dạng nén

Load Cells dạng
nén và kéo

Phụ kiện

Phụ kiện cảm biến đo
Momen Xoắn và cảm biến
đo Lực như: khớp nối, cáp
kết nối, mặt bích...

Phụ kiện Load Cell

Bộ chuyển đổi, khuếch đại, hiển thị, lưu trữ tín hiệu đo Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge
Giao diện cảm biến, đồng hồ đo, Bộ khuếch đại, Bộ hiển thị bằng tay, Bộ ghi dữ liệu, Bộ chuyển đổi tín
hiệu Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge...

MC&TT rất hân hạnh được hợp tác và phục vụ!!!

