
 

 

 
Các giải pháp dùng bộ điều 
khiển thông minh cho ngành 
công nghiệp nước 
 
 
 
Công suất lên đến 1.9MW 
 
110V/200V/400V/575V/690V 



 

 

Hệ thống điều khiển bơm hiệu suất cao 

Các công ty trong ngành nước đang đước trước áp lực rất 
lớn do giá thành năng lượng lên cao cũng như sự thay đổi 
về khí hậu và các luật lệ. Chiến lược phát triển để giảm năng 
lượng tiêu thụ trong khi vẫn tối ưu hóa tài sản là nhiệm vụ 
vố cùng quan trọng và cấp thiết. Control Techniques cung 
cấp các giải pháp để cải thiện khả năng kết nối, giảm năng 
lượng tiêu hao, giảm tối thiểu thời gian ngừng máy và phản 
ứng thông minh đối với các vấn đề thực sự khi chúng xảy 
ra. 
 
 
Các giải pháp tối ưu dành cho bộ điều khiển cho 
ngành công nghiệp nước. 
 
Là nhà sản xuất dẫn đầu thế giới về bộ điều khiển thông minh, 
Control Techniques trình bày một phương hướng mới để quản lý 
tài sản của khách hàng. Sản phẩm của chúng tôi có độ tin cậy 
rất cao , kích thước nhỏ gọn và độ linh hoạt cộng với các chức 
năng phụ trợ chẳng hạn như điều khiển bơm thông minh, các 
đầu vào/ ra cho các thiết bị đo và các giải pháp hệ thống thông 
tin dựa trên TCP/IP tích hợp bên trong bộ điều khiển.   

Chứng chỉ UVDB Achilles 
 
Control Techniques là nhà cung cấp 
đã được cấp toàn bộ chứng chỉ theo 
cơ sở dữ liệu của các nhà cung cấp 
phục vụ cộng đồng Achilles (UVDB) 
cho các sản phẩm sau/ phân loại dịch 
vụ 
 
1.08.18 Bộ điều khiển logic lập trình  
được (PLC).
1.24.13 Switchgear - Bộ điều khiển tốc độ/ Điều khiển mềm. 
1.24.13 Switchgear - Dòng DC ( DC) 
 



 

 

Hệ thống biến tần điều khiển bơm thông minh của Control Techniques

Hệ thống điều khiển bơm của thông minh của Control Techniques 
(IPC) cải thiện đáng kể độ tin cậy của hệ thống bơm, thời gian vận 
hành và tính năng của hệ thống. Thực tế lắp đặt đã giảm đáng kể 
giá thành liên quan đến hoạt động của các tài sản này đồng thời 
nâng cao năng suất và tính sẵn sàng. 
 
Các giải pháp giải quyết các vấn đề thực tế 
 
Các nhà máy nước luôn luôn bị hiện tượng tắc nghẽn do cặn trong 
hệ thống bơm đẩy trong hệ thống xử lý nước thải khi bơm dừng 
trong thời gian dài. Vấn đề này tiêu tốn tiền bạc cho việc làm sạch 
thông thường được thực hiện bằng lao động tay chân và là nhiệm 
vụ không được yêu thích khi yêu cầu đội ngũ nhân viên bảo trì thực 
hiện và thông thường là cần dùng đến cầu trục. Thời gian ngừng 
thực hiện là kéo dài nhiều ngày và điều này gây thêm áp lực lên hệ 
thống dự phòng. Toàn bộ hệ thống hư hỏng sẽ là rò rỉ ảnh hưởng 
đến môi trường, sức khỏa con người, chi phí làm sạch và vi phạm 
đến các luật lệ. 
 
Hệ thống điều khiển bơm thông minh ( IPC) của Control Techniques 
sẽ giám sát chính xác tình trạng vận hành của bơm ,liên tục đo 
momen tạo ra dòng, cùng với đo lưu lượng và tốc độ bơm ở nơi cần 
thiết.  

Dữ liệu thực tế này sẽ so sánh với dữ liệu trong quá trình 
cài đặt và vận hành cùng với đặc tính mong đợi của hệ 
thống bơm. Vì chương trình giám sát chính xác  tình trạng 
của bơm ,nên bất kỳ một phản hồi vận hành này nằm ngoài 
dữ liệu đã ghi nhận thì xuất ra cảnh báo về khả năng có thể 
bơm bị kẹt hay bị cặn . Lúc này nó sẽ khởi động bộ điều 
khiển dựa trên chương trình chu kỳ xúc rửa tự động để giúp 
làm sạch hệ thống đẩy của bơm. Hệ thống này có khả năng 
thực hiện theo thời gian thực, phát hiện sự suy giảm của 
dòng chảy và sự hư hỏng tiềm tàng trong hệ thống đẩy. 
 
Hệ thống điều khiển bơm thông minh của Control 
Techniques (IPC) được tích hợp bên trong bộ điều khiển , 
không cần yêu cầu thêm các thiết bị ngoài. 
 
Giám sát từ xa 
 
Hệ hống IPC của chúng tôi cho phép giám xát từ ra sử 
dụng bằng cách gắn thêm module Ethenet trên bộ điều 
khiển. Công cụ phần mềm của Control Techniques cho 
phép truy cập thực tế tình trạng vận hành và thu nhập dữ 
liệu không cần tới hiện trường. 



 

 

Giảm chi phí năng lượng và cải thiện quá trình sử lý 

Việc lắp đặt bộ điều khiển tốc độ để điều khiển lưu lượng của bơm 
phù hợp theo yêu cầu vận hành, đóng góp đáng kể vào việc giảm 
năng lượng tiêu thụ và cải thiện điều khiển quá trình. Trong một vài 
ứng dụng, hệ thống thông minh cho phép giảm năng lượng nhiều hơn 
nữa bằng ách hoạt động trong giờ thấp điểm. Các bộ điều khiển của 
Control Techniques hỗ trợ việc ghi chép thông số điện năng tiêu thụ 
kWh để dễ dàng kiểm soát lượng điện năng tiết kiệm. 
 
 
Kỹ thuật chuyên sâu thỏa mãn các tiêu chuẩn về sóng hài cho 
nguồn cung cấp và các tiêu chuẩn EMC. 
 
Trong rất nhiều trường hợp, cần phải đáp ứng được các yêu cầu về 
sóng hài và EMC, đặc biệt là các vùng dân cư hay các địa điểm xa 
các trạm cung cấp. Control Techniques có thể cung cấp nhiều giải 
pháp để thỏa mãn cho cả  về nhiễu EMC và sóng hài, chẳng hạn như 
bộ lọc, hệ thống nhiều xung và kỹ thuật điều khiển hãm tái sinh  
( Active front end). 
 
 
 
Bộ điều khiển cực gọn với khả năng dự phòng 
 
Các bộ điều khiển của hãng Control Techniques thực sự cực kỳ gọn 
nhờ hiệu suất cao (lên đến 98%) và cấu trúc khung sườn sáng tạo. 
Điều này giúp chúng có thể được sử dụng trong các ứng dụng nâng 
cấp sử dụng các tủ điện hiện hữu và rất dễ dàng di chuyển thuận tiện 
cho việc lắp đặt và bảo trì. Điều này cũng đúng cho các bộ điều khiển 
công suất trên 132 kW được chế tạo theo từng module , lắp ghép và 
nối song song nhiều bộ điều khiển. Điều này dễ dàng và thuận tiện 
hơn cho phép tính đến khả năng dự phòng.. 

Hỗ trợ trực tiếp mọi lúc, 24 h trong ngày. 
 
Tất cả các chi nhánh của Control Techniques đều cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ  kỹ thuật  24 giờ. Các kỹ sư của chúng tôi có 
nhiều kinh nghiệm để giải quyết nhiều vấn đề trong rất 
nhiều các ứng dụng. Khi cần thiết, chúng tôi có khả năng 
chuyển giao các bộ điều khiển trong vòng 24h trong ngày. 
 
Đo đạc từ xa và quản trị tài sản một cách đơn giản 
 
Các bộ điều khiển của Control Techniques hỗ trợ giao tiếp 
truyền thông cho nhiều kiểu giao thức phổ biến. Truyền 
thông theo phương thức Ethernet TCP/IP chắc chắn là lựa 
chọn hứng thú nhờ vào khả năng linh hoạt, băng thông cao 
và trên nền tảng hạ tầng internet giá thấp, dùng để đo đạc 
từ xa. Việc sử dụng thêm module Ethernet, Control 
Techniques OPC server có thể dùng để nối từ xa cho các 
giao diện SCADA, hay các công cụ phần mềm chuẩn của 
chúng tôi cho phép giám sát các bộ điều khiển , chẩn đoán 
và giải quyết các sự số. 
 



 

 

Bộ điều khiển cấp cao 
Unidrive SP
0.37 -1.9mW 
200V/400V/575V/690V 
 
Unidrive SP là bộ điều khiển cho 
các giải pháp AC hàng đầu của 
Control Techniques, cho toàn bộ 
giải công suất  và khả năng hỗ 
trợ lập trình thông minh gắn trên 
bộ điều khiển và sự linh hoạt 
trong truyền thông. 

Trường hợp học tập - Điều khiển bơm thông minh 

 
Hệ thống điều khiển bơm thông minh (IPC) của Control Techniques 
đã được lắp đặt tại Seaton Sluice , gần vịnh  Whitley thuộc Vương 
Quốc Anh. Trước đây trạm bơm này thường hay bị nghẽn và thông 
thường 1 tuần cần phải tiến hành bảo trì. Trên 12 tháng sau khi lắp 
đặt, thì không còn hiện tượng nghẽn nữa. Trong ứng dụng này gồm 
có hai bơm 132 kW , cả hai đều được lắp đặt hệ thống IPC và kết 
nối với nhau qua mạng các bộ điều khiển tốc độ cao.  

Để biết thêm chi tiết xin xem catalogue  
Unidrive SP 

Commander SK 
0.25 -132 kW 
100 V /200V /400V /575V / 690V 

Mỗi bộ điều khiển một bơm 
và được thiết kế theo cấu 
hình chạy và chế độ dự 
phòng chờ. Các bộ điều 
khiển được kết nối qua hệ 
thống đo đạc từ xa hiện 
hữu của trạm nước 
Northumbrian vì vậy có thể 
giám sát hoạt động từ xa. 
 

Bộ điều khiển Commander SK của Control 
Techniques là giải pháp đơn giản, giá thành 
hạ với 1 phần giải công suất. Commander 
SK với giao diện đơn giản chỉ cần cài đặt 10 
thông số phù hợp cho hầu hết các ứng 
dụng. 

Nó hoạt động cực tốt. Trạm bơm Saton Sluice 
cực kỳ quan trọng và phải có mặt ngay lập tức khi 
có bất kỳ nghẹt hay tắc nghẽn. Trước khi nâng 
cấp, chi phí rất cao không chấp nhận được. 
Control Techniques đã đem tới một giải pháp thực 
sự hiệu quả. 

Bob Dixon, giám đốc  Northumbrian Water Để biết thêm chi tiết xin xem catalogue  
Commander SK 



 

 

Các bộ điều khiển cho các bơm nước thải và nước sạch 
Các bộ điều khiển của Control Techniques có thể sử dụng để điều khiển các bơm, quạt và nhiều các động cơ khác trong chu trình nước để 
cải thiện hiệu suất năng lượng và điều khiển quá trình. Giản đồ sau đây mô tả một vài nơi mà Control Techniques đem đến các lợi ích  

Điều khiển trung tâm 
• Giảm sát và quản lý nguồn nước thông minh. 
• Đo đac từ xa tốc độ cao dùng cho phần điều khiển và giám sát hệ 

thống các bộ điều khiển. 

Khử muối 

Lỗ khoan 
Sử 
dụng 
nhà ở Trạm điều 

khiển và giám 
sát lọc 

Lỗ khoan 

Tháp nước 

Làm lắng ,đông  

Hồ 

Sông 



 

 

Sử lý nước 
 
• Bộ điều khiển tốc độ cung cấp hoạt động năng lượng hiệu quả. 
• Lưu lượng thay đổi cho phép tối ưu quá trình. 
• Các bộ điều khiển tốc độ điều khiển lượng hóa chất chính xác. 

Thu bùn và chất cặn 

Các kênh lọc sỏi 
Nước thải 

Lối vào 

Lọc tinh Nước thải 
Trạm bơm 

Sử dụng trong công nghiệp 

Trạm sử lý đầu 
tiên – lắng cặn Lọc 

Nước thải 
 

Ống thoát nước mưa, nước tràn 



 

 

Trạm bơm sử lý nước thải 
• Bộ điều khiển tốc độ hỗ trỡ hoạt động năng lượng hiệu quả. 
• Hệ thống bơm thông minh phát hiện cặn và ngăn cản bị kẹt, nghẹt . 
• Hệ thống đo từ xa trên nền nền tảng Internet TCP/IP để giám sát và điều khiển từ xa. 

Ép nước khô bùn & nhà máy điện  
sử dụng khí Metan 

Đến các nhà mát phân bón nông nghiệp hay ra đất 

Xử lý lần thứ hai 

Xử lý cuối cùng 

Điều khiển giám sát và xử lý lần 3 
 

Đầu  ra 



 

 

Phần mềm máy tính và công cụ thẻ nhớ thông minh giúp cho cài đặt vận hành nhanh chóng. 

CTOPCServer 
 
CTPCServer là server tương thích cho phép các máy tính có thể 
kết nối với các bộ điều khiển của Control Techniques. Server này 
hỗ trợ truyền thông sử dụng Ethernet, CTNet, RS485 và USB. 
OPC là giao diện chuẩn cho rất nhiều phần mềm SCADA và được 
hỗ trợ rộng rãi trong các sản phẩm của Microsoft. Tải miễn phí các 
Server này trên mạng của Control Techniques theo địa chỉ : 
www.controltechniques.com 

Các phần mềm của Control Techniques cho phép dễ dàng truy 
cập tất cả các thông số của bộ điều khiển. Nó cho phép tối ưu 
khi cài đặt cho bộ điều khiển, lưu trữ các cấu hình và cài đặt 
mạng truyền thông. Các công cụ phần mềm có thể kết nối  sử 
dụng Ethernet, giao tiếp nối tiếp, USB hay mạng các bộ điều 
khiển với nhau, CTNet. 

CTSoft 
 
CTSoft là công cụ cấu 

hình cho bộ điều khiển để 

cài đặt, tối ưu và giám sát 

các bộ điều khiển. Nó cho 

phép khách hàng thực 

hiện. 

Thẻ Thông Minh

• Sử dụng các hướng dẫn thông minh cài đặt cho bộ 
điều khiển. 

• Đọc, lưu trữ và tải cài đặt cấu hình của bộ điều khiển. 
• Quản lý các dữ liệu trong thẻ nhớ thông minh. 
• Xem và sửa chữa các cầu hình với các giản đồ động. 
 

CTScope 
 
CTScope là phần mềm với chức năng như giao động ký 

cho phép xem và phân tích các giá trị thay đổi trong bộ 

điều khiển. Thời hằng có thể cài đặt để cho phép theo kịp 

việc tinh chỉnh hay cho các đường cong dài.  
Thẻ thông minh là thiết bị nhờ được cung cấp kèm theo mỗi sản 

phẩm Unidrive SP. Nó có thể dủng để lưu trữ các thông số cài 

đặt và các chương trình PLC và ghi chép từ bộ điều khiển này 

sang bộ điều khiển khác. 

 
• Lưu trử các chương trình và thông số. 
• Giúp bảo trì và cà9 đặt bộ điều khiển đơn giàn. 
• Cài đặt nhanh cho nhiều máy tiếp theo. 
• Việc nâng vấp máy móc có thể cất giữ trong thẻ nhớ và gửi 

đến cho khách hàng để cài đặt. 

Giao diện người tiêu 

dùng dựa trên nền tảng 

dao động ký ( máy hiện 

sóng), thân thiện và 

quen thuộc với tất cả 

các kỹ sư trên toàn thế 

giới. 
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Control Techniques Drive & Application Centres

AUSTrAliA
Melbourne Application Centre
T: +613 973 81777
controltechniques.au@emerson.com

Sydney Drive Centre
T: +61 2 9838 7222
controltechniques.au@emerson.com

AUSTriA
Linz Drive Centre
T: +43 7229 789480
controltechniques.at@emerson.com

BelgiUM
Brussels Drive Centre
T: +32 1574 0700
controltechniques.be@emerson.com

BrAzil
Emerson do Brazil Ltda
T: +5511 3618 6569 
controltechniques.br@emerson.com

CAnADA
Toronto Drive Centre
T: +1 905 201 4699
controltechniques.ca@emerson.com

Calgary Drive Centre
T: +1 403 253 8738
controltechniques.ca@emerson.com

ChinA
Shanghai Drive Centre
T: +86 21 5426 0668
controltechniques.ch@emerson.com

Beijing Application Centre
T: +86 10 856 31122 ext 820
controltechniques.ch@emerson.com

CzeCh rePUBliC
Brno Drive Centre
T: +420 541 192111
controltechniques.cz@emerson.com

DenMArK
Copenhagen Drive Centre
T: +45 4369 6100
controltechniques.dk@emerson.com
FrAnCe*
Angoulême Drive Centre
T: +33 5 4564 5454
controltechniques.fr@emerson.com

gerMAnY
Bonn Drive Centre
T: +49 2242 8770
controltechniques.de@emerson.com

Chemnitz Drive Centre
T: +49 3722 52030
controltechniques.de@emerson.com

Darmstadt Drive Centre
T: +49 6251 17700
controltechniques.de@emerson.com

greeCe*
Athens Application Centre
T: +0030 210 57 86086/088
controltechniques.gr@emerson.com

hOllAnD
Rotterdam Drive Centre
T: +31 184 420555
controltechniques.nl@emerson.com

hOng KOng
Hong Kong Application Centre
T: +852 2979 5271
controltechniques.hk@emerson.com

inDiA
Chennai Drive Centre
T: +91 44 2496 1123/ 
2496 1130/2496 1083
controltechniques.in@emerson.com

Pune Application Centre
T: +91 20 2612 7956/2612 8415
controltechniques.in@emerson.com

New Delhi Application Centre
T: +91 11 2 576 4782/2 581 3166
controltechniques.in@emerson.com

irelAnD
Newbridge Drive Centre
T: +353 45 448200
controltechniques.ie@emerson.com

iTAlY
Milan Drive Centre
T: +39 02575 751
controltechniques.it@emerson.com

Reggio Emilia Application Centre
T: +39 02575 751
controltechniques.it@emerson.com

Vicenza Drive Centre
T: +39 0444 933400
controltechniques.it@emerson.com

KOreA
Seoul Application Centre
T: +82 2 3483 1605
controltechniques.kr@emerson.com

MAlAYSiA
Kuala Lumpur Drive Centre
T: +603 5634 9776
controltechniques.my@emerson.com

rePUBliC OF 
SOUTh AFriCA
Johannesburg Drive Centre
T: +27 11 462 1740
controltechniques.za@emerson.com

Cape Town Application Centre
T: +27 21 556 0245
controltechniques.za@emerson.com

rUSSiA
Moscow Application Centre 
T: +7 495 981 9811
controltechniques.ru@emerson.com

SingAPOre
Singapore Drive Centre
T: +65 6468 8979
controltechniques.sg@emerson.com

SlOvAKiA
EMERSON A.S
T: +421 32 7700 369
controltechniques.sk@emerson.com

SPAin
Barcelona Drive Centre
T: +34 93 680 1661
controltechniques.es@emerson.com

Bilbao Application Centre
T: +34 94 620 3646
controltechniques.es@emerson.com

Valencia Drive Centre
T: +34 96 154 2900
controltechniques.es@emerson.com

SweDen*
Stockholm Application Centre
T: +468 554 241 00
controltechniques.se@emerson.com

SwiTzerlAnD
Lausanne Application Centre
T: +41 21 637 7070
controltechniques.ch@emerson.com

Zurich Drive Centre
T: +41 56 201 4242
controltechniques.ch@emerson.com

TAiwAn
Taipei Application Centre
T: +886 22325 9555
controltechniques.tw@emerson.com

ThAilAnD
Bangkok Drive Centre
T: +66 2962 2092 99
controltechniques.th@emerson.com

TUrKeY
Istanbul Drive Centre
T: +90 216 4182420
controltechniques.tr@emerson.com

UAe*
Emerson FZE
T: +971 4 8118100
ct.dubai@emerson.com

UniTeD KingDOM
Telford Drive Centre
T: +44 1952 213700
controltechniques.uk@emerson.com

USA
California Drive Centre
T: +1 562 943 0300
controltechniques.us@emerson.com

Charlotte Application Centre
T: +1 704 393 3366
controltechniques.us@emerson.com

Chicago Application Centre
T: +1 630 752 9090 
controltechniques.us@emerson.com

Cleveland Drive Centre
T: +1 440 717 0123
controltechniques.us@emerson.com

Florida Drive Centre
T: +1 239 693 7200
controltechniques.us@emerson.com

Latin America Sales Office
T: +1 305 818 8897
controltechniques.us@emerson.com

Minneapolis US Headquarters
T: +1 952 995 8000
controltechniques.us@emerson.com

Oregon Drive Centre
T: +1 503 266 2094
controltechniques.us@emerson.com

Providence Drive Centre
T: +1 401 541 7277
controltechniques.us@emerson.com

Utah Drive Centre
T: +1 801 566 5521
controltechniques.us@emerson.com

Control Techniques Distributors
ArgenTinA
Euro Techniques SA
T: +54 11 4331 7820
eurotech@eurotechsa.com.ar

BAhrAin
Emerson FZE
T: +971 4 8118100
ct.bahrain@emerson.com

BUlgAriA
BLS - Automation Ltd
T: +359 32 968 007
info@blsautomation.com

CenTrAl AMeriCA
Mercado Industrial Inc.
T: +1 305 854 9515
rsaybe@mercadoindustrialinc.com

Chile
Ingeniería Y Desarrollo 
Tecnológico S.A
T: +56 2741 9624
idt@idt.cl

COlOMBiA
Sistronic LTDA
T: +57 2 555 60 00
sistronic@telesat.com.co

CrOATiA
Zigg-Pro d.o.o 
T: +385 1 3463 000 
zigg-pro@zg.htnet.hr

CYPrUS
Acme Industrial Electronic 
Services Ltd
T: +3572 5 332181
acme@cytanet.com.cy

egYPT
Samiram
T: +202 7360849/
+202 7603877
samiramz@samiram.com

FinlAnD
SKS Control
T: +358 207 6461
control@sks.fi

hUngArY
Control-VH Kft
T: +361 431 1160
info@controlvh.hu

iCelAnD
Samey ehf
T: +354 510 5200
samey@samey.is

inDOneSiA
Pt Apikon Indonesia
T: +65 6468 8979
info.my@controltechniques.com

Pt Yua Esa Sempurna 
Sejahtera
T: +65 6468 8979
info.my@controltechniques.com

iSrAel
Dor Drives Systems Ltd
T: +972 3900 7595
info@dor1.co.il

KenYA
Kassam & Bros Co. Ltd
T: +254 2 556 418
kassambros@africaonline.co.ke

KUwAiT
Emerson FZE
T: +971 4 8118100
ct.kuwait@emerson.com

lATviA
EMT
T: +371 760 2026
janis@emt.lv

leBAnOn
Black Box Automation  
& Control
T: +961 1 443773
info@blackboxcontrol.com

liThUAniA
Elinta UAB
T: +370 37 351 987
sigitas@elinta.lt

MAlTA
Mekanika Limited
T: +35621 442 039
mfrancica@gasan.com

MexiCO
MELCSA
T: +52 55 5561 1312
melcsamx@iserve.net.mx
SERVITECK, S.A de C.V
T: +52 55 5398 9591
servitek@data.net.mx

MOrOCCO
Leroy Somer Maroc
T: +212 22 354948
Ismaroc@wanadoopro.ma

new zeAlAnD
Advanced Motor Control. Ph.
T: +64 (0) 274 363 067
info.au@controltechniques.com

PhiliPPineS
Control Techniques  
Singapore Ltd
T: +65 6468 8979
info.my@controltechniques.com

POlAnD
APATOR CONTROL Sp. z o.o
T: +48 56 6191 207
drives@apator.torun.pl

POrTUgAl
Harker Sumner S.A
T: +351 22 947 8090
drives.automation@harker.pt

PUerTO riCO
Powermotion
T: +1 787 843 3648
dennis@powermotionpr.com

QATAr
Emerson FZE
T: +971 4 8118100
ct.qatar@emerson.com

 SAUDi ArABiA
A. Abunayyan Electric Corp.
T: +9661 477 9111
aec-salesmarketing@
abunayyangroup.com

SerBiA & MOnTenegrO
Master Inzenjering d.o.o 
T: +381 24 551 605
master@eunet.yu

SlOveniA
PS Logatec
T: +386 1 750 8510
ps-log@ps-log.si

TUniSiA
SIA Ben Djemaa & CIE
T: +216 1 332 923
bendjemaa@planet.tn

UrUgUAY
SECOIN S.A. 
T: +5982 2093815 
secoin@secoin.com.uy

venezUelA
Digimex Sistemas C.A.
T: +58 243 551 1634

vieTnAM
N.Duc Thinh
T: +84 8 9490633
infotech@nducthinh.com.vn
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* Operated by sister company


