AUTOMATION CONTROL DEPARTMENT
We aim to become our customers' best partner.
With advanced sensing & control technologies, Panasonic provides customer a variety of automation devices
and solutions which is powerful, durable and in most of the industries (automotive, semiconductor, electricalelectric components, food processing, packaging,…) to agricultural & society automation.

FACTORY AUTOMATION DEVICES

APPLICATION

Light Curtain

Laser Displacement Sensor

Combines a high standard of
safety with productivity

Implements high precision measurement at a maximum resolution
of 0.025µm

Semiconductor & LCD
industry

Automobile industry

Servo motor and inverter
Provides more compact, faster and easy-touse motion solution that meet the demands
of the present age

Laser Marker
Provides high
quality marking &
processing at high
speed

Static Remover
Material Handling

Uses a high frequency AC
system to deliver exceptional
static removing capacity

Automatic assembly/
Mounting

Pharmaceutical & Food
processing/ Packing

Obstacle Detection
Sensor

Electronic products/
Electronic appliances

Helps prevent collisions
between automated guided
vehicles

Eco-Power Meter
Monitors power
consumption within
a facility and
generates tracking
data, helping
visualize
unproductive power
use

Ultra slim Photoelectric
sensor

Other industries (Plastic/
Metal/ Glass/ Printing)

Can be installed in extremely
confined spaces thanks to a
thickness of just 3.5mm

Temperature
Controller
Delivers a range of
functionality in a
compact package

Ultra compact PLC
Supports multi-axis
position control,
temperature control,
and networking.

Human Machine Interface
Combines elegant design with superior
operability.

ELECTRONIC MECHANICAL DEVICES
Relay

Connector

Panasonic has more than 3000 types

The

versatile

APPLICATION
Switch

in-device

connector

The wide selection of switches with

Refrigerators

of relay – from ultra- miniature SMD

product range offers the appropriate

solder, quick connect, PC board or

semiconductor

solution for practically any scenario.

cable connectors allow flexible use in

› Active optical connector

many different applications.

Slim-type TVs
Home video game

relays

to

robust,

compact industrial devices.

consoles

› FPC/FFC connectors

› Micro switch

› High-frequency relays

› Board-to-Board/ Board to FPC

› Miniature switch

› Power relays

connectors

› Toggle switch

› Automotive relays

› Board to wire connectors

› Interlock switch

Air conditioners
Rice cookers

Copiers
Multi-functional FAX

Industrial Equipment
Automobile Devices

› Micro coaxial connectors

› Snap-action and sliding contact

› PhotoMOS relays

› Products from HTK (Honda Tsushin

switch

› Solid-state relays

Kogyo)

Security Devices

Automation Control Department – Panasonic Vietnam Company Limited

ELECTRONIC MECHANICAL DEVICES:
Mr. Dat (HCM): phatdat.pham@vn.panasonic.com Phone: 84-90-2266-931

Blood pressure gauges

Security cameras

Medical ultrasound

Warning devices

equipment

Access control devices

Care beds

VISIT OUR PAGE

CONTACT US

Email: ac_inquiry@vn.panasonic.com

Packing machines

Anti-theft car devives

Security Devices

HO CHI MINH: Floor 7, Etown 1 Building, 365 Cong Hoa Street, Ward
13, Tan Binh Dist., HCM.
Phone: 84-28-38130613 (EXT: 6869)

Industrial robots
Working machines

Car navigation

Plot J1-J2, Thang Long Industrial Park, Dong Anh
District, Hanoi

Washing machines

machines

› Relays with forcibly guided contacts

GENERAL CONTACT:

Microwave ovens

OA Equipment

› Signal relays

HA NOI:

White Goods

Digital Household
Electrical Appliances

Website:
https://www3.panasonic.biz/ac/e/fasys/index.jsp

FACTORY AUTOMATION DEVICES:
› Japanese support:

Facebook Page:

Mr. Jin Kyosuke: kyosuke.jin@vn.panasonic.com Phone: 84-90-6226-158
› Local support:
Mr. Nhan: nhan.nguyen@vn.panasonic.com

Phone: 84-98-2805-030

Mr. Dang: haidang.tran@vn.panasonic.com

Phone: 84-97-3486-147

› Training & Product support:
Mr. Khanh: vietkhanh.ho@vn.panasonic.com Phone: 84-93-2588-639

https://www.facebook.com/PanasonicAutomationControlVietnam

PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HÓA
Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác tốt nhất của khách hàng.
Với công nghệ chuyên sâu về cảm biến & điều khiển, Panasonic mang đến cho khách hàng những giải pháp,
thiết bị tự động hóa mạnh mẽ và bền bỉ theo thời gian trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp (sản xuất ô tô,
chất bán dẫn, điện – điện tử, thực phẩm, đóng gói,…) cho đến tự động hóa nông nghiệp và môi trường xã hội.

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY

ỨNG DỤNG
Cảm biến đo Laser

Màn sáng an toàn

Thực hiện phép đo với độ chính xác cao ở độ phân giải lên đến
0.025µm

Dùng để đảm bảo an toàn cho
người lao động & tăng năng
suất vận hành

Sản xuất ô tô

Sản xuất chất bán dẫn &
LCD

Servo motor và biến tần
Mang đến giải pháp truyền động gọn nhẹ,
tốc độ nhanh & dễ sử dụng, đáp ứng phù
hợp cho mọi cấu hình hệ thống

Máy khắc Laser
Gia công ở tốc độ
cao với nét khắc
ổn định rõ nét

Thiết bị khử tĩnh điện

Xử lý vật liệu

Giúp phòng tránh những vấn
đề tĩnh điện ở nhiều quá trình
gia công khác nhau

Chuyền tự động/ Khuôn
mẫu

Chế biến thực phẩm/
Dược & Đóng gói

Cảm biến chướng ngại
vật
Hệ thống kiểm
soát năng lượng
Giám sát điện năng
tiêu thụ, quản lý dữ
liệu truy xuất giúp
giảm năng lượng
hao phí trong nhà
máy

Thiết bị điện/ Điện tử

Giúp ngăn ngừa các va
chạm trong xe tự hành

Cảm biến quang siêu nhỏ
Có thể lắp đặt ở không gian
cực kỳ hẹp nhờ vào độ dày
3.5mm của cảm biến

Điều khiển
nhiệt độ
Nhỏ gọn, nhiều tính
năng theo dõi

Bộ điều khiển
lập trình
Là “bộ não” của
chuyền tự động, hỗ
trợ điều khiển vị trí
đa trục, kiểm soát
nhiệt độ, networking

Màn hình giao diện Người - Máy
Là cầu nối giữa con người & hệ thống
máy, cho phép hiển thị & điều khiển
trực quan

LINH KIỆN CƠ ĐIỆN TỬ

ỨNG DỤNG

Relay

Connector

Switch

Panasonic cung cấp hơn 3000 loại

Dải sản phẩm connector đa đạng,

Nhiều lựa chọn công tắc (switch) với

relay, từ relay bán dẫn SMD siêu nhỏ

cung cấp giải pháp phù hợp & đáp ứng

chất hàn, kết nối nhanh, tấm PC hoặc

cho đến các thiết bị công nghiệp nhỏ

cho hầu hết nhu cầu thực tế. .

cáp connector cho phép sử dụng linh

gọn, mạnh mẽ.

› Active optical connector

hoạt trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Thiết bị gia dụng

Thiết bị điện
kỹ thuật số
Tủ lạnh
TV màn hình phẳng
Bảng điều khiển
thiết bị game video

Lò vi sóng
Máy giặt
Máy điều hòa
Nồi cơm điện

Thiết bị OA

› Signal relays

› FPC/FFC connectors

› Micro switch

› High-frequency relays

› Board-to-Board/ Board to FPC

› Miniature switch

› Power relays

connectors

› Toggle switch

› Automotive relays

› Board to wire connectors

› Interlock switch

› Relays with forcibly guided contacts

› Micro coaxial connectors

› Snap-action and sliding contact

› PhotoMOS relays

› Sản phẩm từ HTK (Honda Tsushin

switch

› Solid-state relays

Công nghiệp khác (Nhựa/
Kim loại/ Thủy tinh/ In)

Máy photocopy
Máy FAX đa chức năng

Thiết bị công nghiệp
Thiết bị di động
Định vị xe hơi
Thiết bị chống trộm

Robot công nghiệp
Máy móc công nghiệp
Máy đóng gói

xe hơi

Kogyo)

Thiết bị y tế
Thiết bị an ninh

Máy đo huyết áp

Camera an ninh

Thiết bị siêu âm y tế

Thiết bị cảnh báo

Giường chăm sóc y tế

Thiết bị truy cập hệ thống

TRUY CẬP ONLINE

LIÊN HỆ
Phòng Điều Khiển Tự Động Hóa – Cty TNHH Panasonic Việt Nam
THÔNG TIN CHUNG:
HÀ NỘI:

Lô J1-J2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông
Anh, Hà Nội.

HỒ CHÍ MINH: Lầu 7 Tòa nhà Etown 1, 365 Cộng Hòa, Phường 13,
Quận Tân Bình, TP.HCM.
Phone: 84-28-38130613 (EXT: 6869)
Email: ac_inquiry@vn.panasonic.com
LINH KIỆN CƠ ĐIỆN TỬ:
Mr. Dat (HCM): phatdat.pham@vn.panasonic.com Phone: 84-90-2266-931

Website:
https://www3.panasonic.biz/ac/e/fasys/index.jsp

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY:
› Japanese support:

Facebook Page:

Mr. Jin Kyosuke: kyosuke.jin@vn.panasonic.com Phone: 84-90-6226-158
› Local support:
Mr. Nhan: nhan.nguyen@vn.panasonic.com

Phone: 84-98-2805-030

Mr. Dang: haidang.tran@vn.panasonic.com

Phone: 84-97-3486-147

› Training & Product support:
Mr. Khanh: vietkhanh.ho@vn.panasonic.com Phone: 84-93-2588-639

https://www.facebook.com/PanasonicAutomationControlVietnam

