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GIƠÍ THIÊU
̣ CHUNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ HẢI ANH là đơn vị phân phối
thiết bị nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, chuyên cung cấp Thiết bị y
tế - Thiết bị kiểm nghiệm - Hóa chất & Vật tư tiêu hao cho các chuyên ngành như
Xét nghiệm, Chống nhiễm khuẩn, Vi sinh, Hóa lý, Thực phẩm, ... Các sản phẩm và
dịch vụ do chúng tôi cung cấp phục vụ chủ yếu cho các lĩnh vực gồm: Y tế - Giáo
dục - Nghiên cứu - Môi trường - Sản xuất Công-Nông nghiệp (Công nghệ Sinh
học, Thực phẩm, Mỹ phẩm, Dầu khí,…).

Với đội ngũ kỹ sư kinh doanh có chuyên môn được đào tạo chính qui cùng với
tinh thần cầu tiến, năng động và tận tâm, chúng tôi luôn cố gắng tư vấn và đem
đến cho Quý khách hàng các giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, công ty chúng tôi còn có đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, được
đào tạo trực tiếp từ các hãng sản xuất, kết hợp với việc không ngừng trang bị các
loại máy móc kiểm tra đáp ứng kịp thời các yêu cầu thực tiễn mới phát sinh.
Chúng tôi sẵn sàng cung cấp Dịch vụ lắp đặt, Bảo trì và Sửa chữa tất cả các trang
thiết bị theo nhu cầu của Quý khách hàng.
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THÔNG TIN CHUNG
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Tên công ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ HẢI ANH
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Tên tiếng Anh

HAI ANH EQUIPMENT & TECHNOLOGY CO., LTD.
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Logo công ty
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Ngày thành lập

29/10/2008
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Trụ sở chính

127/33 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: 08. 3812 0208 - Fax: 08. 3810 8030

6

Chi nhánh

* Văn phòng đại diện tại Hà Nội:
179/30/2/1 Vĩnh Hưng, P.Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
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Email

haianhcovn@gmail.com
info@haianh.net.vn
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Website

www.haianh.net.vn
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Lĩnh vực kinh
doanh chính

-

Thiết bị phân tích, kiểm nghiệm (Hóa lý, Vi sinh, Thực phẩm,
Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Dầu khí,…)

-

Thiết bị y tế (Xét nghiệm, Chống nhiễm khuẩn, Ngân hàng
máu,…)

-

Hóa chất tinh khiết, dụng cụ, vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm

-

Philipp KIRSCH – Đức: tủ lạnh / tủ đông bảo quản máu,
dược phẩm, sinh phẩm, hóa chất

-

KERN & Sohn – Đức: cân phân tích, cân kỹ thuật, cân sấy
ẩm, quả cân chuẩn…

-

HETTICH – Đức: máy ly tâm, tủ ấm, micropipet,…

-

AHN biotechnologie – Đức: micropipet, đầu tip, ống ly tâm,
đĩa PCR,…

-

AIR SCIENCE – Mỹ: tủ cấy vi sinh, tủ an toàn sinh học, tủ hút
khí độc,…

-

BENCHMARK – Mỹ: máy lắc (vortex, ngang, tròn,…), thiết bị
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Đại diện phân phối
chính thức của các
hãng sản xuất:

gia nhiệt, máy khuấy từ, máy khuấy từ gia nhiệt,…
-

CONSORT – Bỉ: thiết bị phân tích điện hóa, điện di, sinh học
phân tử…

-

Daeyang ETS – Hàn Quốc: tủ ấm, tủ sấy, bể cách thủy, tủ
môi trường,…

-

Environmental Devices (HAZ-DUST) – Mỹ: thiết bị đo bụi,
phân tích bụi

-

FUNKE Gerber – Đức: thiết bị và vật tư ngành sữa

-

HERMLE – Đức: máy ly tâm

-

KRUSS – Đức: phân cực kế, khúc xạ kế, kính hiển vi,...

-

LABCOLD – Anh: thiết bị ngân hàng máu

-

MEDSOURCE – Đài Loan: nồi hấp tiệt trùng

-

PALINTEST – Anh: thiết bị và vật tư phân tích nước thải,
nước cấp

-

SEWARD – Anh: máy dập mẫu vi sinh chuyên dụng
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
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THIẾT BỊ BẢO QUẢN LẠNH
Hãng sản xuất: Philipp KIRSCH
Nước sản xuất: Đức
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485,
CE, DIN
PHILIPP KIRSCH – Nhà sản xuất hàng đầu thiết bị bảo
quản lạnh trong y tế, dược phẩm, phòng thí nghiệm từ năm
1865
 Tủ lạnh / Tủ đông bảo quản máu
 Tủ lạnh / Tủ đông bảo quản dược phẩm
 Tủ lạnh / Tủ đông bảo quản hóa chất
 Tủ lạnh / Tủ đông chống cháy nổ

1.1 TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU
Model: BL series / ESSENTIAL series
-

-

Khả năng bảo quản lạnh với nhiều lựa chọn dung tích
khác nhau từ 95 đến 700 Lít.
Nhiệt độ bảo quản có thể điều chỉnh từ 0 - 20oC hoặc cố
định tại 4oC.
Hệ thống xả đông tự động, có kiểm soát nhiệt độ và giới
hạn thời gian.
Lớp cách nhiệt dày, làm bằng vật liệu đúc nén, thân
thiện với môi trường.
Tủ có nhiều lựa chọn tính năng phù hợp với các yêu cầu
sử dụng khác nhau:
• Loại khay chứa mẫu, vật liệu khay
• Hệ thống ghi dữ liệu (loại cơ, điện tử,…), khả năng
kết nối máy vi tính
• Cảnh báo qua GMS
• Chống đông đá
Hệ thống phát cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh khi
có sai lệch nhiệt độ hoặc mất nguồn điện. Khi mất

Tủ lạnh bảo quản máu 280 lít
Model BL-300

-

nguồn, thiết bị có thể duy trì phát cảnh báo trong thời
gian hơn 70 giờ.
Hệ thống làm lạnh vận hành êm, tiết kiệm năng lượng,
tuổi thọ cao và dễ dàng bảo trì.

1.2 TỦ LẠNH BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM
Model: MED series
-

-

-

Khả năng bảo quản lạnh với nhiều lựa chọn dung tích
khác nhau từ 80 đế 600 Lít.
Nhiệt độ bảo quản có thể điều chỉnh từ 2 - 20oC.
Hệ thống xả đông tự động, có kiểm soát nhiệt độ và giới
hạn thời gian.
Lớp cách nhiệt dày, làm bằng vật liệu đúc nén, thân
thiện với môi trường.
Tủ có nhiều lựa chọn tính năng phù hợp với các yêu cầu
sử dụng khác nhau:
• Loại khay chứa mẫu, vật liệu khay
• Hệ thống ghi dữ liệu (loại cơ, điện tử,…), khả năng
kết nối máy vi tính
• Cảnh báo qua GMS
• Chống đông đá
Hệ thống phát cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh khi
có sai lệch nhiệt độ hoặc mất nguồn điện. Khi mất
nguồn, thiết bị có thể duy trì phát cảnh báo trong thời
gian hơn 70 giờ.
Hệ thống làm lạnh vận hành êm, tiết kiệm năng lượng,
tuổi thọ cao và dễ dàng bảo trì.

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 280 lít
Model MED-288

1.3 TỦ LẠNH BẢO QUẢN CHỐNG CHÁY NỔ
Model: LABEX series / FROSTER-LABEX series
-

Khả năng bảo quản lạnh với nhiều lựa chọn dung tích
khác nhau từ 70 đế 460 Lít.
Nhiệt độ bảo quản có thể điều chỉnh từ -5 đến -25oC, 2
đến 20oC.
Hệ thống xả đông tự động, có kiểm soát nhiệt độ và giới
hạn thời gian.
Lớp cách nhiệt dày, làm bằng vật liệu đúc nén, thân
thiện với môi trường.
Tủ có nhiều lựa chọn tính năng phù hợp với các yêu cầu
sử dụng khác nhau:
• Loại khay chứa mẫu, vật liệu khay
• Hệ thống ghi dữ liệu (loại cơ, điện tử,…), khả năng
kết nối máy vi tính
• Cảnh báo qua GMS

Tủ đông chống cháy nổ 95 lít
Model FROSTER-Labex-96

-

-
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Hệ thống phát cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh khi
có sai lệch nhiệt độ hoặc mất nguồn điện. Khi mất
nguồn, thiết bị có thể duy trì phát cảnh báo trong thời
gian hơn 70 giờ.
Hệ thống làm lạnh vận hành êm, tiết kiệm năng lượng,
tuổi thọ cao và dễ dàng bảo trì.

MÁY LY TÂM
Hãng sản xuất: HETTICH
Nước sản xuất: Đức
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE

2.1 MÁY LY TÂM
Model: EBA 200
-

Máy lý tưởng để sử dụng ly tâm lượng mẫu nhỏ.
Máy được cung cấp một rotor góc 8 ống. Có thể chứa
các loại ống khác nhau với thể tích tối đa là 15ml.
Công suất tối đa: 8 ống x 15 ml.
Tốc độ ly tâm tối đa: 6000 vòng/phút.
Công suất tiêu thụ: 60VA.

Máy ly tâm
Model EBA 200

2.2 MÁY LY TÂM MÁU
Model: HAEMATOKRIT 200
-

Máy có thiết kế nhỏ gọn, hoạt động hiệu quả, lý tưởng
sử dụng cho việc xác định tỷ lệ hồng cầu trong máu.
Sử dụng rotor 24 ống mao quản.
Tốc độ ly tâm tối đa: 13000 vòng/phút.
Công suất tiêu thụ: 270VA.

Máy ly tâm máu
Model Haematokrit 200

