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Business philosophy
With technology energy and creative passion,
we want to become a new type of organization
sustainable development, prosperity and respect for people.

We are never satisfied
with what are, and always strive, striving
satisfy customers with the new value to ensure
pioneering position in the embedded electronics industry @ Vietnam.

Triết lý kinh doanh
Bằng năng lực công nghệ và đam mê sáng tạo,
chúng tôi mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới
phát triển bền vững, thịnh vượng và tôn trọng con người.
Chúng tôi không bao giờ hài lòng
với những gì đang có và luôn nỗ lực, phấn đấu
làm hài lòng khách hàng bằng những giá trị mới để đảm bảo
vị trí tiên phong trong ngành công nghiệp điện tử nhúng @ Việt Nam.

ABOUT US

GIỚI THIỆU

THE DISTRIBUTOR OF QUALITY
TULA Solution Co., Ltd was established in March 2009 as the leading distributor of electronics
Components and Instruments for the embedded electronics industry and communication in Vietnam.
Công ty TNHH Giải pháp TULA được thành lập vào tháng 3 năm 2009, chuyên về kinh doanh phân phối
linh phụ kiện điện tử và công cụ chuyên dùng trong ngành công nghiệp điện tử & truyền thông @ Việt Nam.

Was founded by Mr. Le Anh TU (Tula, as Chief Technical Officer whom was in-charged in RND, Technology

and Quality Management at HANEL Corporation and he also coodinated many national embedded
projects. We are more than a distributor of electronics parts, we are the distributor of quality with
innovative solutions, saving cost for your embedded electronics projects as fast as possible.
Được thành lập bởi Ông Lê Anh TÚ (Tula, Nguyên Trưởng Bộ phận Công nghệ
phụ trách về Nghiên cứu & phát triển, Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý chất lượng của hãng điện tử HANEL,
Kỹ sư trưởng của nhiều dự án về phát triển sản xuất các sản phẩm điện tử nhúng của HANEL.
Vì vậy, không chỉ là nhà phân phối linh kiện & thiết bị, chúng tôi còn là một nhà tư vấn tổng thể
các giải pháp thiết kế ứng dụng và phát triển sản xuất theo cách sáng tạo,
tiết kiệm và nhanh nhất cho các dự án điện tử nhúng của bạn.

With the availability of our own management information system and e-commercial infrastructure
solution as well as global partners, we are able to keep connetced online to your requirements and do
marketing your products to the rest of the World efficiently.
Với việc sở hữu riêng các giải pháp hệ thống thông tin quản lý và hạ tầng thương mại điện tử,
chúng tôi đã gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu một cách trực tuyến và vì vậy chúng tôi có thể
cùng góp sức tìm đầu ra cho các sản phẩm của bạn trong kênh phân phối toàn cầu một cách hiệu quả.

Our advantages are innovation, quality control in the future of reliability. We are commited to go with our
customers as improving quality and relationship as our mission.
Thế mạnh của chúng tôi là sự sáng tạo, kiểm soát chất lượng để có một tương lai vững chắc.
Vì vậy, chúng tôi có niềm đam mê lớn là đồng hành cùng khách hàng, đối tác
đi tới một tương lai thân thiện và đảm bảo chất lượng.

Today, please don't hesitate to contact us for your reasonable ideas!
Ngay hôm nay, bạn hãy đừng ngần ngại chia xẻ cùng chúng tôi dự án của bạn!
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Off-board Device Programmers (Japan Technology)

A1

Universal | Gang Programmer | Auto-Handler  Mask Production
www.minato.co.jp

Máy nạp ROM đa năng, nạp kiểu Gang chuyên cho nhà máy điện tử

Off-board Universal Device Programmers

A2

Universal | Gang Programmer | Auto-Programming machines
www.hilosystems.com.tw

Máy nạp ROM đa năng, nạp kiểu Gang/ tự động nạp trình quy mô lớn

In-System Device Programmers & ICT Modules

A3

In-System Programming with Flash Runners Series & Quatro Series
www.smh-tech.com (Italy)

Máy nạp rom kiểu liền bo (in-system) lõi công nghệ Flash Runner

Device Programmers and Field Tools

A4

ROM Writer, UV Eraser, IC Tester, Logic Analyzer, DC power supply
www.leap.com.tw

Máy nạp rom, máy nạp tự động, máy xoá UV, bộ nguồn điện DC

SUPERPRO – Universal Device Programmers

A5

Universal & Gang & Stand-alone, Automatic, ISP Programmers
www.xeltek.com
www.xeltek.com.cn

Máy nạp rom đa năng, nạp in-system, nạp tự động và stand-alone

ELNEC - Universal Device Programmers & Adapters
Universal & Gang Programmers with IC Tester built-in;
High quality, cost effect and large Device list

A6
www.elnec.com (Slovakia)

Máy nạp rom đa năng, hỗ trợ cả nạp ISP, IC Tester

Weilei – Device Programmers & socket adapters

A7

Universal & In-system & stand-alone Programmers
www.weilei.com (China)

Máy nạp rom đa năng; Hỗ trợ cả nạp ISP, Stand-alone, IC Tester

CONITEC DATASYSTEMS – Univerrsal Programmers

A8

Universal Device Programmers with a built-in JTAG debugger
www.conitec.net (Germany)

Máy nạp rom đa năng, tích hợp debugger và nạp ISP

DediProg – Serial Flash/ Universal Device Programmers

A9

On-board programmer and auto-handler programming machines
www.dediprog.com (Taiwan)

Máy nạp ROM đa năng, Hệ thống nạp tự động cho SPI Flash

Phyton – Device Programmers & Development Tools

A10

Universal & Gang, ISP Programmers and MCU Development tools
www.phyton.com (USA)

Máy nạp rom đa năng, nạp In-system và công cụ phát triển nhúng

HSIO – Grypper & testing sockets for BGA/QFN/QFP

A11

Test sockets as Zero-Footprint for High-performance devices.
www.hsiotech.com (USA)

Đế IC và Grypper cho kiểm tra, thay chip mà không cần hàn

OWON Brand - Test & Measurement Equipments

B1

Oscilloscope, Multimeter, DC Power Supply, Waveform Generator
Máy hiện sóng, đồng hồ vạn năng, nguồn DC khả trình và máy phát xung

www.owon.com.hk

Pico Technology – PC Oscilloscope and data acquisition

B2

PicoScope PC Oscilloscopes, Data Loggers, Automotive Diagnostics
www.picotech.com (UK)

(Global Leading PC-based Solutions)

Máy hiện sóng, thiết bị ghi dữ liệu nền PC và chuẩn đoán lỗi xe hơi

Bench-top Test and Measurement Equipments
Oscilloscope, Waveform Generator, Spectrum Analyzer,
Digital Multimeter, DC Power Supply and RF Signal Generator

B1
www.rigol.com

Máy hiện sóng, đồng hồ vạn năng, phân tích phổ, nguồn DC, máy phát xung

Copper Mountain Technologies - Vector Networks Analyzer
PC based USB Vector Network Analyzers, full range of products

B3

Bộ phân tích mạng, kiểu nền PC, kết nối cổng USB. Toàn dải sản
phẩm, hàng chất lượng nằm trong Top 4 của Thế Giới, giá cạnh tranh.

www.coppermountaintech.com

FreeWave - RF Radio Industrial IoT / M2M Wireless Transport
Known for producing the most indestructible, durable, long-lasting
products used in the world’s most unforgiving environments

B4
www.freewave.com

Thiết bị truyền thông vô tuyến RF trong công nghiệp M2M / IoT

ZeroPlus – PC Base Logic Analyzers (LAP-x series)

B5

Thiết bị phân tích logic nền PC: Phân tích, giải mã các dòng truyền/ bus
tín hiệu số theo các giao thức truyền thông (IIC, I2S, 1-Wire, CAN, LIN, …)

www.ZeroPlus.com.tw

Test & Measurement Equipments - Thiết bị đo lường và kiểm tra

B6

LCR Meter, Multimeter, Components tmeter, Winding tester, Hipot tester
Máy đo LCR và các thiết bị cho lường kiểm tra linh kiện điện, biến áp

www.tonghui.com.cn

ARRAY - Instruments and Automatic control

B7

6 1/2 Digit Multimeter, DC Power supply, Electronics Load, 6GHz Generator
www.array.sh

High-Precicion products & competitive

Tải điện tử và thiết bị đo lường kiểm tra điện tử dải rộng, chính xác cao

Soldering tools, Power Supply and RF Instruments

B8
www.atten.com.cn
www.zhuomao.com.cn

Công cụ hàn thiếc, trạm hàn chip BGA; Máy sửa màn hình, làm sạch PCB;
nguồn cấp điện một chiều và các thiết bị đo lường & kiểm tra sóng RF.

Weller (Germany) & Puhui Solder Tools - Công cụ hàn thiếc
Soldering station/ gun, Infrared BGA Rework System, Mini Reflow Oven

B9
www.weller.de (Germany)
www.tech168.cn

Máy hàn thiếc, mỏ hàn xung, trạm hàn chip BGA, máy khò hồng
ngoại, máy hàn đối lưu để bàn và máy in kem hàn thủ công.

Chip Mounter of Mini SMT Line System - Máy dán chip

B10
www.neodentech.com

Dây chuyền công nghệ sản xuất SMT cỡ nhỏ, để bàn được; đáp ứng
nhu cầu sản xuất hàng mẫu, hàng chuyên dùng, sản lượng nhỏ

Electronics Assembly machines - Thiết bị sản xuất điện tử
SMD Parts Counter, Components Lead Cutting & Former, Paste Mixer

B11
www.renthang.com (Taiwan)
www.genitec.com.tw (Taiwan)

Máy đếm linh kiện, máy cắt và uốn chân linh kiện, máy cắt tách PCB,
máy trộn kem hàn, máy rửa mành Stencil, máy in kem hàn,…

CLASSIFYING, MIXING SOLUTIONS (Mixer & related machines)
Máy trộn, máy phân loại và máy bơm keo; Máy đo lường quang học

B12
www.kakuhunter.com

Trộn được nhiều loại vật tư có độ nhớt từ thấp đến cao trong thời
gian ngắn. Dung lượng trộn 300ml/ 300g -> 2000ml/3kg.

Electronics Assembly Machines – Các thiết bị gia công điện tử
Cleaning machine, PCB Separator, SMD Chip Counter, Solder Paste Mixer

B13
www.china-sam.com

Máy rửa PCB/ Stencil, Máy cắt tách PCB, Máy đếm chip SMD, Máy
lọc cặn thiếc, Máy trộn kem hàn, Máy đóng gói cuộn linh kiện,...

ULTRA-LOW HUMIDITY DRY CABlNETS (IC/ PCBA storage)

B14

Tủ sấy / Tủ chống ẩm (duy trì được độ ẩm cực thấp: 1~20%RH)
www.edry.com.tw

Các loại tủ chứa khử ẩm cho vật tư, linh kiện, bo mạch điện tử, đồ vật

DC/ AC Power Supply and e-Load – Bộ đổi nguồn và Tải điện tử

B15

High quality and Total Solution of DC Power Supply, DC Electronics Load
www.odacore.com (Korea)

Cung cấp trọn gói nhu cầu bộ đổi nguồn DC chất lượng; Tải điện tử DC

MCU 8051/ ARM Cortex-M, Voice & Audio ICs, ARM Soc
Chip phát nhạc; MCU lõi 8051/ ARM Cortex-M; Soc lõi ARM

C1
www.nuvoton.com (Taiwan)

MCU 8051 & ARM Cortex-M; ISD Voice & ADC ICs, Audio
CODEC & Amplifier; Computer I/O Controller & Power Management

Fabless IC designers for A/V and car security systems
Display driver, Power-Audio-RF ICs, Motor controller, Encoder / Decoder

C2
www.princeton.com.tw

Chip điều khiển hiển thị/ LED, Audio IC, IC nguồn, IC điều khiển
động cơ. các IC giao tiếp vô tuyến và các chip mã hoá/ giải mã

Throw-hole Power Resistors, Condenser Array and Diode Array

C3
www.fu-futaba.co.jp
www.thunderco.com.tw

Metal Plate Cement Resistor, High-Voltage Thick Film Resistor,
Metal Oxide Film Resistor; RDC Network and LED Module.
Linh kiện điện trở công suất chân xuyên lỗ (trở xi mạ kim, trở màng
dày cao áp và trở màng oxit kim loại), các mạng màng và mạng diode...

Consumer Voice ICs – Chip phát nhạc đa dụng, giá rẻ

C4

OTP / Recording voice ICs and multi-voice IC solutions
www.aplusinc.com.tw

Chip phát nhạc và các giải pháp tích hợp bộ phát nhạc điện tử

RF IC and Soc solutions – Chip RF và giải pháp Soc

C5

Radio frequency (RF) chips and Soc embedded solutions
www.amiccom.com.tw

Chip giao tiếp vô tuyến (RF) và các giải pháp hệ nhúng RF đơn chip

Solder past, Flux and Coating – Hoá chất hàn thiếc, tẩy, phủ
Targeted Applications: SMT Assembly, Wave soldering, LED, Repair,
Semiconductor Packaging, Coating, Cleaning, Solar Assembly

C6
www.inventec.dehon.com

Kem hàn thiếc, hoá chất tẩy rửa và chất phủ mạ bảo vệ bo mạch PCB

OUR MAJOR CUSTOMERS:
A partial list of well-known users below:

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Danh sách khách hàng nổi tiếng

DANH MỤC SẢN PHẨM

PRODUCTS CATALOGUE

Công ty TNHH Giải pháp TULA
Địa chỉ: Số 173 Tổ 15, Thị trấn Đông Anh, TP. Hà Nội
Văn phòng: Ngõ 23 Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Telephone & fax: +84-24.39655633, +84-912612693 (hotline)
E-mail: info@tula.vn, Website: www.tula.vn / www.tulaso.com

