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Kính gửi: QÚY KHÁCH HÀNG
Trước hết, Công ty CP Tư Vấn ĐT và TM Thiên An gửi tới quý khách hàng lời chúc sức khỏe và
lời chào trân trọng!
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Thiên An được thành lập ngày 18 tháng 5 năm 2009

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN

- Tên giao dịch: THIEN AN TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: THIEN AN TRAINVES.,JSC

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thiết bị ngành nước dân dụng và công nghiệp, Van,
đồng hồ nước,phụ kiện ngành nước, ống mềm, Thiết bị PCCC, thiết bị điện, Dây và cáp điện...

Thiên An là nhà nhập khẩu, phân phối và cung cấp các thiết bị công nghiệp và dân dụng,
chúng tôi chuyên kinh doanh trong các lĩnh vực:

1. Các loại van và thiết bị ngành nước:

- Van dân dụng: van cổng,van bi,vòi,van 1 chiều,rọ bơm,đồng hồ áp lực,van xả khí, van giảm
áp, van cân bằng,van an toàn, van điện từ, van điện...bằng đồng hoặc Inox

- Van công nghiệp hiệu SJV: PN10,PN16,PN20(tiêu chuẩn JIS,BS,DIN...)Korea/Malaysia/Taiwan
( van cổng, van 1 chiều lá
lật, van 1 chiều lò xo, van an toàn, van xả khí, van cứu hỏa, van giảm áp, van phao thủy lực,
van bướm tay gạt, van bướm tay quay,khớp nối mềm cao su, van búa nước ( water hummer
cushion),van bướm tín hiệu điện
,
khớp nối Inox, khớp nối mở rộng. Các loại van báo động, van báo động dạng ướt ALARM
VALVE, Van tràn DELUGE VALVE(dạng màng, dạng đòn bẩy) Van tràn phản ứng nhanh
DELUGE PRE-ACTION VALVE van vòi cứu hỏa, trụ cứu hỏa, van góc cứu hỏa...
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- Van động cơ SJV: van điện từ, van điều khiển bằng động cơ điện, van điểu khiển bằng khí
nén,...

- Hiệu SEUNG JIN: Khớp nối mềm cao su, khớp nối Inox, khớp nối mở rộng, búa nước, khớp bù
trừ,ống mềm nối đầu phun sprinkler...

- Phụ kiện áp lực SJV: phụ kiện kẽm nối ren(côn, cút, tê, măng xông, zacco, kép...) và phụ
kiện thép hàn SCH40 ( côn thép hàn, cút thép hàn, tê thép hàn, mặt bích thép tiêu chuẩn JIS,
BS, ANSI), đồng hồ đo lưu lượng nước cấp B, cấp A, Đồng hồ đo áp lực nước, Các loại van tiêu
chuẩn UL/FM

2. Thiết bị phòng cháy chữa cháy:

- Ống mềm kết nối đầu sprinkler hiệu: SJV/SEUNGJIN/DAEJIN/YOUNGJIN/REALFLEX áp
lực làm việc:14kg/cm2-16kg/cm2,
Áp lực Test: 21bars-24bars,
Áp lực nổ được đảm bảo là: 7.0MPa(70bars/875psi) tương đương 70kg/cm2

Được sản xuất theo tiêu chuẩn UL/FM/ANAB/NFPA/LPCB/VDS/CE/KFI/Quatest1

- Đầu phun sprinkler: SJV/REALFLEX, VIKING(UL/FM), TYCO(UL/FM), van báo động(Alarm
Valve)
SJV,VIKING(
UL/FM), TYCO(UL/FM)
, van tràn(Deluge Valve)
:
SJV,VIKING(UL/FM), TYCO(UL/FM)

- REALFLEX: Thiết bị báo cháy,đầu báo cháy, đầu báo khói, tiêu lệnh chữa cháy, nút nhấn
khẩn, đèn báo cháy, đèn exit, đèn thoát hiểm, còi báo cháy, nút nhấn báo cháy, nút nhấn khẩn,
hộp chữa cháy, tủ trung tâm báo cháy,
bình chữa cháy, đầu phun Sprinkler...
hiệu Realflex
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- Van PCCC: SJV, REALFLEX, TRIFLO, APC,TYCO,VIKING(UL/FM): ống mềm nối đầu phun,
van cổng, van 1 chiều, Y lọc, van bướm, trụ chữa cháy....

3. Máy bơm nước:

Máy bơm công nghiệp và dân dụng

Thưa Quý khách hàng! Hiện nay cùng với việc phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, Việt
Nam đang dần trở thành một quốc gia có nền kinh tế phát triển vững mạnh, xu hướng xây dựng
các tòa nhà cao ốc văn phòng và chung cư cao tầng, các khu công nghiệp, các nhà máy...đang
dần trở nên phổ biến. Do vậy
công ty Thiên An mong muốn mang
đến cho các công trình những sản phẩm có chất lượng góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo
chất lượng cho các công trình.

Các sản phẩm có xuất xứ: Korea/Taiwan/Malaysia/Italia/China/VN

Chúng tôi tin tưởng sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu của quý khách hàng với phương châm“ Nỗ lực
làm hài lòng khách hàng”.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
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