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PUNGLIM
Product catalog

TƯ DUY
TIÊN PHONG
Punglim co., Ltd là chuyên gia trong lĩnh vực nhập khẩu và
phân phối các thiết bị điều khiển tự động, cảm biến, đầu nối
và đồng hồ đo, chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để cung cấp
dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với chính sách của chúng tôi
là tập trung vào sự trung thực, uy tín dựa trên tư duy nâng cao,
công nghệ cao, niềm đam mê và bí quyết tích lũy cho đến bây giờ
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OVERVIEW

Company History

PUNGLIM
Product catalog

PUNGLIM
xác định lại
sự tăng trưởng
Theo phương châm của chúng tôi, lợi nhuận của khách hàng là
lợi nhuận của công ty, chúng tôi cố gắng thiết lập hệ thống quản lý
bền vững đi kèm với khách hàng, tạo ra giá trị chung với tất cả những
người liên quan trong suốt quá trình kinh doanh thông qua quản lý
tăng trưởng minh bạch và đáng tin cậy trên tinh thần tôn trọng con người,
môi trường và sự hợp tác.
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Về phía
PUNGLIM

PUNGLIM
Ấn phẩm quảng cáo

Triết lý quản lý
và tầm nhìn công ty
Punglim co., Ltd là chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và phân phối
thiết bị điều khiển tự động công nghiệp, cảm biến, đầu nối và đồng hồ đo, kể từ
khi thành lập vào tháng 10 năm 1982, chúng tôi đã mở và vận hành các chi nhánh
tại Seoul, Daegu và Pohang, chúng tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình để cung cấp dịch vụ
tốt nhất cho khách hàng với chính sách của chúng tôi tập trung vào sự trung thực, uy tín.

BÀN TAY VÔ HÌNH
Làm cho thế giới thoải mái tại những nơi vô hình

Punglim co., Ltd góp phần vào sự phát triển của
tự động hóa nhà máy bằng cách tạo ra các sản phẩm
và dịch vụ tốt nhất dựa trên sự trung thực, uy tín

Đạt được doanh thu
100 triệu đô la Mỹ

Tầm nhìn
Mở rộng danh mục
kinh doanh .
Phân phối thiết bị
điều khiển tự động hóa
+
Chế tạo cơ sở
tự động hóa

2020

Thiết lập hệ thống
quản lý bền vững

Giá trị cốt lõi và nguyên tắc quản lý

Head office of PUNGLIM

Quản lý
công bình

Theo đuổi
chiến thắng

Thay đổi
hàng đầu

Định hướng
tài năng

Quản lý
bền vững
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PUNGLIM
Ấn phẩm quảng cáo

Lịch sử
của
PUNGLIM

Guro
Seoul
2000

Ansan
Gyeonggi-do
2009

Youtong
Daegu
1999

Pohang
Gyeongbuk
2002

Gyodong
Daegu
2001

Tình trạng bán hàng (USD)

88

80

72

70

95

100

Seongseo

TRIỆU

Daegu

TRIỆU

1982~

TRIỆU

TRIỆU

1982

1982~

1990~

1982~

1990~

2000~

2010~

2000.12.

2018.10

TRIỆU

TRIỆU
1982. 10.
Punglim co., ltd
founded

1997. 12.

Relocation of head office building
2000~

1999. 11.

Established distribution complex
of Punglim industry.

Punglim autopia Guro co., ltd founded

2001.10.
Punglim Jeonjae Gyodong co., ltd founded

2002.08.
Punglim auto Pohang co., ltd founded

2009.11.
Punglim autotech Ansan co., ltd founded

Punglim VINA (Hà Nội, Việt Nam)
2000~
2018.10
Koangyeok-si-Buszan
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Mô tả sản phẩm

LSIS

GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI SỨC MẠNH THÔNG MINH / GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG THÔNG MINH

PUNGLIM
Catalog sản phẩm
Product catalog

Tương lai:

Thông minh:

Năng lượng:

Dẫn đầu tương lai mới
với sự đổi mới vượt xa sự
mong đợi của khách hàng

Theo đuổi tương lai hiệu quả
và thuận tiện của ICT,
công nghệ cao hợp nhất

Tạo ra tương lai giàu mạnh
bằng cách cung cấp năng
lượng sạch và an toàn

Futuring

Smart Energy

GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG THÔNG MINH

GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI SỨC MẠNH
THÔNG MINH
Thiết bị áp suất thấp
Thiết bị áp suất thấp của LS cung cấp giải pháp tối ưu cho việc sử dụng điện an toàn từ
các thiết bị gia dụng như TV, tủ đông đến các cơ sở công nghiệp. Aptpmat khối (MCCB),
thiết bị chống dòng rò (ELCB), máy cắt không khí (ACB), cái tiếp xúc điện tử (MC),
công tắc (MS), Aptpmat khối bảo vệ động cơ (MMS), bộ bảo vệ mạch (CP), thiết bị
chống sét (SPD), rơle bảo vệ động cơ điện tử (EMPR)

Thiết bị áp suất cao
LS cung cấp tất cả các thiết bị áp suất cao bao gồm máy cắt chân không có chặn cao, bộ ngắt
chân không, là bộ phận cốt lõi của VCB, đầu nối điện tử cao, cầu chì loại giới hạn dòng,
công tắc tải khí áp suất cao, công tắc ngắt tải cho tự động phân phối.

GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG THÔNG MINH
BỘ ĐỔI ĐIỆN
Ổ đĩa AC của LS cung cấp giải pháp nhận ra hệ thống tự động hóa và cung cấp hiệu ứng
tiết kiệm năng lượng tiên tiến bằng cách cho phép điều khiển tốc độ tối ưu trong nhiều lĩnh vực
công nghiệp khác nhau

Rơle / thiết bị đo lường

HMI

Seri GIMAC, GIPAM do LS cung cấp các chức năng bổ sung khác nhau như rơle toàn diện
kỹ thuật số cho bảng phân phối điện tử, đo lường. Màn hình bảo vệ nguồn kỹ thuật số
đa chức năng (GIPAM), rơle bảo vệ kỹ thuật số (DPR), IMC-III (Bộ điều khiển động cơ
thông minh), thiết bị điều khiển chỉ báo chuyên sâu kỹ thuật số (GIMAC)

Cho phép người dùng xem trạng thái hoạt động của các thiết bị sản xuất khác nhau
thông qua đồ họa tại chỗ, cung cấp cho sản xuất màn hình cảm ứng được áp dụng cho
hoạt động thích hợp ngay lập tức nếu cần
.

SERVO

Thiết bị đo lường
Đồng hồ giờ watt kỹ thuật số của LS nâng cao khả năng sử dụng không gian do
kích thước nhỏ gọn, cho phép cài đặt tối ưu với nhiều lựa chọn, cũng cung cấp độ tin cậy
do chức năng dễ dàng thêm, bảo trì và sửa chữa Kỹ thuật số watt-giờ mét, tối đa nhu cầu điện
điều khiển (SDC-500), hệ thống đo lường từ xa /AMRS

Dựa trên các nhóm sản phẩm khác nhau được trang bị chức năng trung tâm mạnh mẽ
của người dùng và kích thước tối ưu như vector chức năng, độ chính xác và tốc độ cao,
nó cung cấp giải pháp hệ thống chuyển động phù hợp nhất cho từng ứng dụng
công nghiệp.

PLC
Cung cấp dòng sản phẩm GLOFA-GM phù hợp với các ứng dụng vừa và lớn, dòng Master-K
phù hợp với ứng dụng máy đơn vị nhỏ và dòng PLC XGT khái niệm mới cho thế hệ tiếp theo,
định hướng giải pháp mạng mở.
.
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Product
Descriptions

AUTONICS

Bộ cảm biến / bộ điều khiển / công tắc điều khiển / khối thiết bị đầu cuối IO, đầu nối, cáp / thiết bị chuyển động

GIẢI PHÁP ORANGE

Tối ưu hóa • Đáng tin cậy • Nâng cao • Mới • Toàn cầu • Hiệu quả

Sensors & Controllers
Bộ cảm biến

Bộ điều khiển

Giải pháp mới được tối ưu hóa cho lĩnh vực công nghiệp, một bước nâng cao hơn so với
các giải pháp khác, Giải pháp Autonics tối đa hóa hiệu quả cho lĩnh vực công nghiệp

PUNGLIM
Product Brochure

giải pháp
ORANGE
Autonics cung cấp giải pháp ORANGE
cho thế giới để trở thành một công ty
tự động hóa hàng đầu ngành tự động

Là sản phẩm cơ bản nhất, thường được sử dụng, cung cấp các cảm biến khác nhau như
cảm biến tiệm cận, cảm biến sợi quang và cảm biến áp suất.

Điều chỉnh, duy trì bộ xử lý cụ thể thành đầu ra mong muốn trong phạm vi mong muốn,
Sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều khiển công nghiệp, cung cấp điều khiển rất chính xác
và đáng tin cậy.

Khối thiết bị đầu cuối I/O/ kết nối / cáp

Công tắc điều khiển

Thiết bị đầu cuối

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm công tắc điều khiển với nhiều tùy chọn khác nhau để người dùng
lựa chọn, xử lý tốt và độ bền của nó tiếp tục tối đa hóa hiệu quả của bộ điều khiển.

Kiểm soát & Đo lường
Bao gồm bộ điều khiển chuyển động, điều khiển động cơ bước và động cơ bước, cung cấp
các giải pháp phù hợp với các ứng dụng chuyển động khác nhau

Làm cho cấu hình của hệ thống thuận tiện hơn, tối đa hóa năng suất của khu vực làm việc
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Product
Descriptions

SAMWONACT

Hệ thống tiết kiệm dây IO

IOLINK / QPORT / ECOFLEX / UFLEX

PUNGLIM
Product Brochure

Chất lượng tốt nhất

Cởi mở/Tiếp thu cái mới

Tạo sự đổi mới

Chúng tôi sẽ thể hiện sự khác
biệt với chất lượng cấp khác.

Chúng tôi sẽ cởi mở
mở ra tất cả các khả năng
và thể hiện nhiều hơn nữa.

Từ khung hình hiện có với
tâm trí cởi mở, chúng tôi tạo
ra sự thay đổi từ quan điểm mới.

Giải pháp dây điện tốt nhất

Đạo luật Samwon theo đuổi
hạnh phúc của khách hàng
dựa trên ý tưởng nâng cao và
công nghệ tiên tiến
Đạo luật Samwon cung cấp giải pháp
tiết kiệm dây tối ưu phù hợp với nhu cầu
của khách hàng.

Khối thiết bị đầu cuối giao diện
Bảng rơle
Cáp I / O PLC
Khối phân phối điện
Kẹp dễ dàng
SCR / rơle phổ quát AHN
Đầu nối chân không kèm theo
Các bộ phận dây dẫn khác nhau
cáp FA

Hệ thống cáp điều hành chuyên dụng
trong phòng sạch

Giải pháp làm sạch

Thiết bị quy trình sản xuất LCD
Thiết bị quy trình sản xuất bán dẫn
Thiết bị phòng sạch khác

Cảm biến, giải pháp kết nối
thiết bị truyền động

Thành phần sản phẩm tùy thuộc vào điều kiện

Đổi mới dây khu vực

của thiết bị sử dụng

Bảng chi tiết kết nối M12 / M8
Cáp chính M23
M12 / M8 Cáp kết nối thiết bị truyền động cảm biến
Cáp kết nối cảm biến M8
Cáp nối loại M12
Phụ kiện kết nối phích cắm
Phụ kiện kết nối M12
Hệ thống đầu vào cáp
Cáp fieldbus

Hệ thống cáp kết nối
hoạt động

Hệ thống dây Uni
TAIYO EXT-FE/EXT-XL /
HITACHI RBT-2
Seri SAB 787/776 vv
Cáp hoạt động CC-Link
(KURAMO FANC-110SBZ-5)
Mitsubishi J4/J3 servo SSCNET
Cáp hoạt động MR-J3BUS M-B
Air Tube (SMC, NITTA MOORE vv)
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Product
Descriptions

SCHNEIDERELECTRIC

Micromini và áp suất thấp ngắt mạch / ngắt mạch không khí / áp suất thấp điều khiển động cơ và
thiết bị bảo vệ / EOCR / đa chức năng đồng hồ điện / tự động hóa và điều khiển

Công nghệ của Schneider Electric nhận ra
‘Cuộc sống đang diễn ra’ cho mọi người ở mọi nơi
trong mọi thời điểm

PUNGLIM
Product Brochure

ECO Struxure
Cấu trúc ECO là kiến trúc và nền tảng kiểu mở của Schneider Electric,
trong đó hỗ trợ IoT và hoạt động chung là có thể.
Cải thiện giá trị về độ an toàn, độ tin cậy, hiệu quả và
tính bền vững và khả năng kết nối

Micro Mini và máy cắt áp suất thấp

Máy cắt không khí
Đồng hồ điện kỹ thuật số đa chức năng

Điều khiển động cơ áp suất thấp và
thiết bị bảo vệ

EOCR

Tự động hóa và điều khiển
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Product
Descriptions

HANYOUMGNUX

Thiết bị điện / thiết bị cung cấp điện / bộ điều khiển nhiệt độ / bộ đếm, thiết bị bấm giờ / đồng hồ bảng / bộ mã hóa
vòng quay trung tâm / tháp báo hiệu, đèn cảnh báo / công tắc hoạt động / bảng điều khiển chạm / máy ghi / còi chíp,
khối thiết bị đầu cuối, các thiết bị khác / công tắc giới hạn chuyển đổi

Đứng đầu thế giới về điều khiển và đo lường

Thiết bị điện

Bộ điều chỉnh nguồn (TPR)

Rơ le không tiếp xúc (SSR)

PUNGLIM
Product Brochure

Management
innovation
Tháp báo hiệu/ đèn cảnh báo

Đối với khả năng cạnh tranh về chất lượng, công nghệ và giá cả, chúng tôi tiếp tục
nỗ lực vì sự hài lòng của khách hàng thông qua các cải tiến quản lý như dây chuyền
sản xuất sáng tạo, nghiên cứu và phát triển liên tục, thiết lập hệ thống quản lý
chất lượng và hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

Tháp báo hiệu

Đèn báo rẽ

Chỉ báo rẽ loại vuông

Đèn cảnh báo

Chỉ báo treo tường

Thiết bị cung cấp điện

DPS (Lặp đặt đường ray DIN)

Loại đường ray công suất nhỏ

Công tắc hoạt động

TPS (Lắp đinh vít)

Bộ điều khiển nhiệt đô,
độ ẩm

Bộđiềukhiểnnhiệtđộ,độẩm

BẬT -TẮT / bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển thử sốc nhiệt

theo tỷ lệ

Bộ điều khiển nhiệt độ lập trình

Nhiệt kế kỹ thuật số

Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số PID

Thiết bị ngoại vi khác

Bảng điều khiển chạm

Công tắc điều khiển

Công tắc chính

Chỉ báo đặt

Công tắc cần gạt

Công tắc nguồn

Công tắc nâng kéo

Công tắc có vấu

Công tắc động cơ bước

Bảng điều khiển chạm (HMI)

Bộ điều khiển nhiệt độ theo tỷ lệ

Bộ đếm/ thiết bị bấm giờ

Đồng hồ bảng

Kết hợp bộ đếm/ thiết bị bấm giờ

bộ đếm kỹ thuật số

Bộ đếm LCD nhỏ

Đồng hồ hẹn giờ

đồng hồ bảng đo công suất

Máy đo tốc độ

Đồng hồ đo kỹ thuật số

Bộ cảm biến / bộ mã hóa vòng quay

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến khu vực

Cảm biến hình ảnh

Bộ điều khiển không khí

Cảm biến sợi quang / cáp

Bộ mã hóa vòng quay

Máy ghi

Còi chíp/ Khối thiết bị đầu cuối/
thiết bị khác

Công tắc giới hạn/chuyển đổi

Máy ghi đồ họa

Máy ghi nhiệt nhỏ

Còi chíp

Hộp điều khiển

Khối thiết bị đầu cuối

Đầu nối cáp

Cầu chì

Phòng dữ liệu chung

Công tắc giới hạn

Công tắc chuyển đổi
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WEIDMULLER

Bộ nguồn chuyển mạch cung cấp điện / rơ le / khối giao diện PLC / chống sốc điện /
Ethernet công nghiệp / Điều khiển vào ra từ xa / điều phối tín hiệu tương đồng / công cụ

Phát triển công nghệ thiết kế
chủ động trong lĩnh vực tự
động hóa công nghiệp

Bộ nguồn chuyển mạch

Rơ le

Đối phó với sự thay đổi của
thị trường trong giai đoạn đầu
với ý tưởng và cải tiến mới

Cung cấp giải pháp kỹ thuật
phản ánh các yêu cầu của
khách hàng, đáp ứng nhu
cầu của khách hàng

PUNGLIM
Product Brochure

Chức năng công nghệ cao và
công nghệ khác biệt
Đổi mới và dịch vụ

Cung cấp môi trường đáng tin cậy và bảo vệ mạch ổn định bằng cách nhận được sự chấp thuận
quốc tế, cung cấp giải pháp bao gồm các thành phần được điều chỉnh chính xác.

Trong ứng dụng công nghệ tự động hóa, việc chuyển đổi và khuếch đại tín hiệu kỹ thuật số
cung cấp nhiều lớp cách điện khác nhau và cho phép các điểm tiếp xúc được nhập khác nhau
có thể được sử dụng tại điểm đầu ra

Ethernet công nghiệp

Thiết lập thành phần hệ thống tự động hóa mạng lưới thông tin dễ dàng hơn và
hiệu quả hơn, là mục tiêu chung của cả nhà sản xuất và người sử dụng

Khối giao diện PLC

Giảm thiểu cách làm thất bại bằng cách cắt giảm vật liệu và nỗ lực thông qua việc thực hiện
dây đơn giản cũng như đảm bảo kết nối không tiếp xúc bên trong. Các khối này góp phần
tiết kiệm chi phí một cách tích cực, đảm bảo độ tin cậy về an toàn hệ thống

Điều khiển ra/vào từ xa

Cung cấp giải pháp rất chặt chẽ thông qua thiết kế hệ thống linh hoạt và
hệ thống dây điện, độ tin cậy của tín hiệu và gửi dữ liệu

Điều phối tín hiệu tương đồng

Bộ chuyển đổi tín hiệu chuyển đổi, linh hoạt trong môi trường tự động hóa
công nghiệp và quy trình, tối đa hóa tính minh bạch và tính khả dụng của quy trình

Chống sốc điện

Các sản phẩm chống sét và chống sốc điện thu được vô số trong một giải pháp mặc dù
kết nối hoặc kết hợp với rơle và công tắc bán dẫn cũng như tất cả
Ethernet công nghiệp Weidmuller, thiết bị cung cấp điện và bộ xử lý tín hiệu tương đồng.

Công cụ

Tiết kiệm thời gian bằng cách thực hiện các công việc lặp đi lặp lại liên tục dễ dàng hơn
thông qua việc sử dụng hiệu quả các công cụ khác nhau bao gồm các công cụ đặc biệt
và các công cụ thủ công phù hợp với cách sử dụng để cắt, bóc, uốn và thử nghiệm
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PILZ

Công nghệ cảm biến / rơ le / bộ điều khiển nhỏ / bộ điều khiển PLC / ổ đĩa / hoạt động và giám sát / mạng lưới

PUNGLIM
Product Brochure

CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA
SÁNG TẠO / AN TOÀN / SINH THÁI / KINH TẾ

CHÚNG TÔI TỰ ĐỘNG HÓA
AN TOÀN

Công nghệ cảm biến

Cung cấp các sản phẩm khác nhau, từ vị trí và công tắc an toàn giám sát bảo vệ,
màn chiếu sáng và hệ thống camera đến cảm biến quang học để giám sát bề mặt
và không gian

Rơ le

Rơ le an toàn PNOZ sáng tạo cung cấp giải pháp lý tưởng giám sát và kiểm soát các
nhà máy và máy móc, đáp ứng từng yêu cầu

Ổ đĩa

Bộ điều khiển nhỏ

Công nghệ ổ đĩa servo cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả và an toàn
cho việc tự động hóa máy móc từ phạm vi hoạt động của bộ điều khiển và vận
chuyển ổ đĩa động

PNOZmulti được sử dụng để thực hiện nhiều chức năng an toàn của nhà máy và máy móc.
Bộ điều khiển nhỏ có thể điều khiển kể cả máy móc nhỏ một cách hoàn hảo

Điều hành và giám sát

Cung cấp các giải pháp phù hợp với từng cách sử dụng từ nút nhấn dừng khẩn cấp
đơn giản, thiết bị điều khiển, thao tác vận hành cố định đến thiết bị phổ dụng cho
các công việc khó khăn

Bộ điều khiển PLC

Kiểm soát an toàn, vận hành ổn định mang lại sự an toàn thông qua bộ điều khiển
cải tiến và hệ thống ra vào. Nó cung cấp giải pháp an toàn và tự động nhanh chóng,
dễ dàng và đáng tin cậy

Mạng lưới

Cung cấp thành phần hệ thống linh hoạt phù hợp với trạng thái tối ưu cho ray dẫn
điện trường an toàn và hệ thống Ethernet và hệ thống chẩn đoán thiết bị
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WOONYOUNG

Điều khiển cung cấp điện / thiết bị tự động hóa cung cấp điện / thiết bị điện bảng điện / bộ lọc cải thiện
chất lượng điện

PUNGLIM
Product Brochure

KACON / KACON SENSOR / KASYS

KACON

TẦM NHÌN 2020

5'S

NHÀ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU cung cấp giải pháp tổng thể cho ngành điện

HỆ THỐNG
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
Một tập đoàn giúp cuộc sống
của con người được thuận
tiện và hạnh phúc bằng cách
làm cho điện sạch và an toàn

Giải pháp kiểm soát nguồn điện

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI
Đổi mới /
truyền thông /
thách thức

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI
NHÀ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU
cung cấp giải pháp tổng
thể cho ngành điện

THÔNG MINH
Có được sự tương tác giữa
con người và máy móc
bằng cách thiết lập hệ
thống tự động hóa

THỎA MÃN
Cung cấp sự hài lòng tối
đa thông qua hoạt động
hữu cơ của tất cả các
hệ thống

Giải pháp thiết bị tự động hóa
điều khiển điện

Giải pháp thiết bị điện bảng điện

SENSOR
Giải pháp bộ lọc cải thiện
chất lượng điện

KASYS

DỊCH VỤ
Đáp ứng nhu cầu
của địa phương
và thị trường thông qua
dịch vụ hợp tác

TIẾT KIỆM

AN TOÀN

Thực hiện tiết kiệm
chi phí đáng kể
và tạo ra hiệu quả
lớn nhất.

Đặt sự an toàn của
khách hàng lên ưu tiên
hàng đầu, hỗ trợ hệ thống
vì sự an toàn của tất cả
các doanh nghiệp
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GCP / Công tắc giới hạn / rơ le
Công tắc điều khiển / công tắc chống thấm/ công tắc nâng kéo / còi chíp giai điệu / công tắc nâng/ đèn cảnh báo
/ hộp điều khiển

HONETWELL /

PUNGLIM
Product Brochure

QLIGHT/ PATLITE

Bảo vệ mạch

Đèn tháp báo hiệu / đèn-chỉ báo cảnh báo /điện thoại báo hiệu / thiết bị nặng tàu / Đèn LED / giới hạn /
đèn cảnh báo / đèn báo rẽ / chuông báo động bằng giọng nói / Đèn LED

Cải tiến trong chuông BÁO ĐỘNG & BÁO HIỆU

Cung cấp chức năng ổn định, ứng dụng đa dạng,

Tương lai của khách hàng, Q-light của chúng tôi sẽ chiếu sáng

chi phí hiệu quả và giải pháp đáng tin cậy.
Tiêu chuẩn chứng nhận UL, CSA, CE

Đèn tháp tín hiệu

Đèn chỉ báo cảnh báo

Điện thoại báo hiệu

Thiết bị hạng nặng

Đèn LED

Công tắc giới hạn

Công tắc giới hạn
Các loại công tắc giới hạn đa dạng, độ bền cơ học cao, chịu dầu,
chống thấm nước, cấu trúc chống bụi
Loại đòn bẩy trục lăn, loại đòn bẩy đường
tiêu chuẩn chứng nhận UL, CSA, CE

Rơ le
Rơ le nhỏ được sử dụng rộng rãi nhất từ trình tự đến nguồn điện
Độ tin cậy cao, độ bền tuyệt vời, tiêu thụ điện năng thấp, độ nhạy cảm
cao Tốc độ vận hành tuyệt vời, khả năng chống rung / chống va đập
hoàn hảo

“Biên giới mới về an toàn, an ninh và tiện nghi”
là sứ mệnh của PATLITE

“Công tắc cảm xúc”
Niềm tự hào của chúng tôi đó là, chúng tôi là KGAUTO tốt nhất là đối tác của bạn

Công tắc điều khiển

Còi chíp giai điệu

Công tắc chống thấm

Công tắc nâng kéo

Đèn cảnh báo

Công tắc đòn bẩy

Hộp điều khiển

Đèn cảnh báo

Đèn báo rẽ

Độ tin cậy cao, khả năng
hiển thị thiết kế thanh lịch
Chức năng thông minh
Giá cả hợp lý có thể là
do chính sách giá cả
nội địa hóa

Chu kỳ dịch vụ kéo dài
thông qua kỹ thuật ban đầu
Sản phẩm đáng tin cậy cao,
dòng sản phẩm đa dạng
bằng cách áp dụng đèn
LED có độ chiếu sáng cao

Chuông báo động bằng giọng nói

Đèn LED

Phát triển và cung cấp sản phẩm
cao cấp chức năng cao vượt ra ngoài
ranh giới của còi chíp đơn giản,
âm thanh đa dạng, chất lượng
âm thanh rõ ràng, tạo âm thanh
bằng cách sử dụng chức năng MP3

Chống nước, chống bụi, chồng dầu
và chức năng chống rung cần thiết
đối với môi trường tự động hóa,
bộ phận lâu bền, áp dụng kính
cường lực
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ORIENT/ DIT

SMPS / FAN / Noise Filter / SSR
EMI / EMC

PUNGLIM
Product Brochure

Đầu tư chiều sâu
vào kiểm soát
chất lượng

Thiết lập hệ
thống quản lý
tiên tiến

SMPS

FAN

Máy lọc tiếng ồn

SSR

Gia nhập thị
trường nước ngoài
tăng tốc

FIBOX/ BOXCO/ SEGIBIZ

FIBOX bao gồm các sản phẩm chất lượng cao và các loại sản phẩm đa dạng, nó đáp
ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách bình thường hóa vỏ bọc được sử dụng trong
tất cả thiết bị bảo vệ điện và điện tử.

Việc bổ sung chất ổn định UV đảm bảo ít biến đổi màu và tẩy trắng trong theo
thời gian sử dụng ngoài trời lâu dài. Việc sử dụng vật liệu có chưa vật liệu chống
tĩnh điện đảm bảo sự bảo vệ cho các thiết bị điện, thiết bị điện điện tử và việc
sử dụng vật liệu hấp thụ sốc cho phép xử lý dễ dàng mà không bị nứt vỡ trong
quá trình xử lý hố và gia công sức nén.

HIGH TECHNOLOGY DONG IL TECH
Sáng tạo giá trị cho con người

EMI / EMC
Loại bỏ sóng điện từ có hại không cần thiết được tạo ra từ nhiều
thiết bị điện-điện tử khác nhau
Ngăn chặn lỗi sóng điện từ của sản phẩm.
Dễ dàng kết nối và cài đặt

Được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như dây

Nhiều tiếp địa hiện tại

chuyền sản xuất máy móc công nghiệp, thiết bị điện và thiết bị tự động hóa, nó đã nhận

Kết hợp với các ứng dụng

được phê duyệt cho các vật liệu và thiết bị thông qua quy tắc và tiêu chuẩn liên quan.
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OMRON/ FUJIELECTRIC/

PUNGLIM
Product Brochure

MITSUBISHI/ YASKAWA

Cảm biến

Công tắc

An toàn

Rơ le

s
BIẾN TẦN

CÔNG TẮC/BẢNG ĐIỀU
KHIỂN ĐIỆN ÁP THẤP

HMI

Biến tần áp cao

Bộ tiếp xúc điện tử /

PLC

Biến tần áp thấp

công tắc điện tử

HMI (Bảng điều khiển
chạm)

Cầu dao kiểu khối/
Cầu dao chống rò
Bộ bảo vệ mạch/ cầu chì
hạn chế dòng điện hạ áp

PLC

BIẾN TẦN

Thiết bị hạ áp

Chuỗi MELSEC-Q

Chuỗi FREQROL-A700

Hạ áp

Chuỗi MELSEC-L

Chuỗi FREQROL-P700

Công tắc hạ áp

Chuỗi MELSEC-F

Chuỗi FREQROL-E700

BIẾN TẦN

회생에너지 절약 장치

A1000

U1000

V1000

R1000

J1000

D1000

Truyền động biến tốc
Tùy chọn
Biến tần ngừng
hoạt động

우진전기
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(주)새빛맥스
SAVE -IT MAX INC.

대한콘트롤

런전자

아림전기

SYSTECH

삼우전자정밀(주)

sh 신화 OPTRON

영신프라텍(주)
YOUNG SHIN PLA-TEC OC., LTD

상진전선(주)
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