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TẦM NHÌN 
Bằng uy tín, sự chuyên nghiệp và khát vọng được mang đến cho khách hàng những sản 
phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất, BKAII phấn đấu trở thành chuỗi hệ thống cung cấp giải 
pháp và phân phối các sản phẩm truyền thông trong công nghiệp hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH 
BKAII là công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và thiết bị truyền thông 
trong công nghiệp. Sứ mệnh của BKAII sẽ luôn luôn là: “không ngừng cải tiến công 
nghệ, giải pháp, chất lượng dịch vụ, con người để đáp ứng nhu cầu và gia tăng giá trị 
cho khách hàng, giúp BKAII phát triển mạnh mẽ trong kinh doanh đồng thời mang lại 
giá trị tốt nhất cho mọi thành viên BKAII.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Giới thiệu công ty

Mô hình và giải pháp 
Hệ thống điều khiển và giám sát từ xa các I/O qua Modem/Router 4G/5G

Mô hình và giải pháp 
Giải pháp kết nối các Recloser với hệ thống SCADA bằng Router 4G/5G

Mô hình và giải pháp 
Router công nghiệp Four-Faith 4G/5G giúp thiết bị y tế kết nối mạng thông minh

Modem/Router 4G/5G

Bộ chuyển đổi Serial sang Ethernet

Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi Serial sang Quang 
Bộ chuyển đổi Quang điện

Bộ lặp tín hiệu RS485/422 
Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Các bộ chuyển đổi khác

Switch, máy tính công nghiệp

Remote I/O - Bộ điều khiển thu thập dữ liệu

Bộ dò vòng từ phát hiện xe

Cam kết chất lượng: Chất lượng sản phẩm theo tiêu 
chuẩn quốc tế, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp là ưu 
tiên hàng đầu của công ty.

Luôn lấy chữ Tín làm nền tảng: BKAII hiểu rằng, niềm 
tin của khách hàng về uy tín, chất lượng sản phẩm là 
sự sống còn của Công ty. Do vậy, mọi hoạt động kinh 
doanh của chúng tôi đều được định hướng bởi một kim 
chỉ nam UY TÍN nhằm đảm bảo tính công bằng, minh 
bạch và sự tôn trọng đối với tất cả những khách hàng, 
đối tác của Công ty.

Hiệu quả là thước đo: Hiệu quả là tiêu chí, là thước đo 
giá trị chính xác nhất của mọi hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của BKAII.

Đề cao tinh thần doanh nghiệp: Tinh thần doanh 
nghiệp là niềm tự hào của tập thể BKAII, đồng thời đó 
cũng là động lực để mỗi cá nhân trong Công ty có mong 
muốn gắn bó lâu dài và tận tâm với vai trò của mình. 
Chúng tôi tin rằng, một tập thể đoàn kết nhất trí cùng 
phấn đấu cho một mục đích chung, sẽ là nguồn sức 
mạnh truyền cảm hứng lâu dài đến khách hàng và giúp 
Công ty vững tâm vượt qua mọi thử thách trên thương 
trường.

Gắn kết sứ mệnh với cộng đồng: Phát triển BKAII theo 
hướng nhân văn, khoa học và hiệu quả không chỉ trong 
kinh doanh mà còn trong các hoạt động trách nhiệm với 
xã hội, cộng đồng.
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MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP

Cung cấp cho các kỹ sư điện thêm một giải pháp giúp 
điều khiển và giám sát từ xa các I/O qua mạng viễn 
thông 4G/5G
 • Sử dụng cổng truyền thông RS485/Ethernet, giao 

thức Modbus RTU/TCP
 • Hoạt động độc lập, không cần PLC, vi xử lý,…
 • Không giới hạn bởi phạm vi địa lý
 • Không giới hạn số lượng I/O tại mỗi điểm

Giải pháp được sử dụng để kết nối các Recloser vào hệ thống Trung tâm điều khiển xa của các công ty điện 
lực trực thuộc EVN.
 • Đối với các vị trí Recloser có hỗ trợ giao thức truyền thông IEC 60870-5-104, sử dụng thiết bị Router 4G/5G, 

kết nối qua giao thức IEC 60870-5-104 theo chuẩn truyền thông TCP/IP (cổng Ethernet/RJ45). Đối với các vị 
trí Recloser có hỗ trợ giao thức truyền thông IEC 60870-5-101, sử dụng thiết bị Router 4G/5G (phiên bản hỗ 
trợ chuyển đổi IEC101 sang IEC104), kết nối với recloser qua cổng RS232 theo chuẩn IEC 60870-5-101. 

 • Với giải pháp sử dụng mô hình VPN IPsec: Router 4G/5G sẽ thiết lập đường truyền VPN với thiết bị VPN Server 
tại trung tâm theo cơ chế VPN IPsec. Router sẽ đóng vai trò VPN IPsec client, phía trung tâm sẽ là VPN IPSec 
server.

 • Với giải pháp sử dụng SIM APN (sim không có internet): Địa chỉ IP của Router sẽ là địa chỉ IP của sim. Phía 
trung tâm chỉ việc kết nối theo IP Sim là sẽ kết nối vào Recloser, LBS,... một cách dễ dàng.

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TỪ XA CÁC I/O QUA 
MODEM/ROUTER 4G/5G

GIẢI PHÁP KẾT NỐI CÁC RECLOSER VỚI HỆ THỐNG SCADA BẰNG 
ROUTER 4G/5G
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MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP

Đáp ứng xu thế IoT, công nghiệp 4.0 hiện nay, trong lĩnh vực y tế hãng Four-Faith đã cung cấp trọn 
bộ sản phẩm ứng dụng công nghệ Zigbee và công nghệ 4G/5G. Với các sản phẩm y tế thông minh tại 
nhà như các cảm biến siêu nhỏ tích hợp công nghệ zigbee gắn trên người cho phép truyền dẫn tức 
thì các bất thường trong đo lường cơ thể tới máy tính trung tâm tại các bệnh viện. Theo đó, ngay lập 
tức các bác sỹ có thể được cảnh báo, theo dõi và đưa ra các khuyến nghị cho người bệnh mà không 
cần đến bệnh viện như trước đây. 
Cảm biến thông minh, công nghệ truyền dẫn không dây Zigbee kết hợp với Modem, Router 4G/5G, 
trí tuệ nhân tạo AI,... đã góp phần nâng cao khả năng dự đoán bệnh y tế, theo dõi tình trạng bệnh 
nhân, giúp cho y bác sĩ làm việc hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian, năng suất lao động, bệnh nhân 
được chăm sóc một cách tốt hơn.

ROUTER 4G F3425 
(hãng Four-faith)

F3836: 
FDD-LTE 4G ROUTER 
(hãng Four-faith)

F7746
GPS+LTE/TD-SCDMA 
DUAL-SIM WIFI ROUTER 
(hãng Four-faith)

F-DPU100: 
INTERFACE PROTOCOL 
CONVERTER 
(hãng Four-faith)

F2816 V2: LTE IP MODEM 
(hãng Four-faith)

ROUTER CÔNG NGHIỆP FOUR-FAITH 4G/5G GIÚP 
THIẾT BỊ Y TẾ KẾT NỐI MẠNG THÔNG MINH

MODEM/ROUTER 4G/5G



MGATE MB3480
Bộ chuyển đổi Modbus 
Gateways 4 cổng 
RS232/422/485 sang Ethernet
(hãng Moxa)
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BỘ CHUYỂN ĐỔI SERIAL SANG ETHERNET

NPORT 5150A
Bộ chuyển đổi 10/100M 
Ethernet sang 1 cổng 
RS232/485/422 
(hãng Moxa)

MGATE MB3180
Bộ chuyển đổi Modbus 
Gateways 1 cổng 
RS232/422/485 sang Ethernet 
(hãng Moxa)

ATC-3000
Bộ chuyển đổi tín hiệu TCP/IP 
sang RS232/485/422 
(hãng ATC)

ATC-3002
Bộ chuyển đổi tín hiệu từ 
Modbus RTU/ASCII sang 
Modbus TCP/IP 
(hãng ATC)

ADAM-4571
Bộ chuyển đổi tín hiệu 1 
cổng RS232/422/485 sang 
Ethernet 
(hãng Advantech)

ADAM-4572
1-port Modbus Gateway  
(hãng Advantech)

USR-TCP232-410S 
Bộ chuyển đổi RS232, RS485 
sang ethernet
(hãng USR)

IOLAN SDS2
2-Port Device Server 
EIA/232/422/485, RJ45 10/100 
(hãng Perle)

NP301
Bộ chuyển đổi 1 cổng 
RS232/485/422 sang Ethernet 
(hãng 3onedata)

GW1101-1D(RS-485)
1-port RS-485/422 to 
Ethernet Modbus Gateway 
(hãng 3onedata)

IOLAN DG1 DB9
Bộ chuyển đổi tín hiệu 1 
cổng RS232/422/485 sang 
Ethernet
(hãng Perle)

MODBUS GATEWAY



ADAM-4510
RS422/485 Repeater 
(hãng Advantech)

ATC-109N
Industrial Class Wall-mounted 
RS485/422 Photoelectric 
Isolation Data Repeater
(hãng ATC)

SW485GI
Bộ chuyển đổi tín hiệu 
RS232 sang RS485/422, hỗ 
trợ bộ lặp cho RS485/422 
(hãng 3onedata)

ATC-107N
Bộ chuyển đổi RS232 sang 
RS485/422 hỗ trợ cách ly quang
(hãng ATC)

TCC-100
Bộ chuyển đổi tín hiệu 
RS232 sang RS422/485 
(hãng Moxa)

ADAM-4520
Bộ chuyển đổi RS232 sang 
RS422/485 biệt lập
(hãng Advantech)

BỘ LẶP TÍN HIỆU RS485/422
BỘ CHUYỂN ĐỔI RS232 SANG RS485/422
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ADAM-4542+
Single-mode Fiber Optic to 
RS232/422/485 Converter
(hãng Advantech)

IMC-21-S-SC
Industrial 10/100BaseT(X) to 
100BaseFX Media Converter, 
single-mode, SC connector 
(hãng Moxa) 

MODEL277
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 
sang sợi quang
(hãng 3onedata)

IMC101B-1F
Bộ chuyển đổi quang điện công 
nghiệp cung cấp 1 cổng quang 
100Base-FX và 1 cổng Ethernet 
10/100Base-TX (RJ45) 
(hãng 3onedata)

TCF-142
Bộ chuyển đổi tín hiệu 
RS232/422/485 sang quang 
(hãng Moxa)

IMC102GT-1GS
Bộ chuyển đổi quang điện công 
nghiệp 2 cổng Ethernet tốc độ 
10/100/1000Base-T(X), RJ45 và 1 
cổng SFP tốc độ 1000Base-SFP
(hãng 3onedata)

BỘ CHUYỂN ĐỔI SERIAL SANG QUANG
BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN



ARK-6322
Intel Celeron Quad Core 
J1900 SoC with 6 COM and 
8 USB Fanless Box PC 
(hãng Advantech)

IPC-7132
Cost-effective Wallmount 
Chassis for ATX/mATX 
Motherboard and 10-slot 
Backplane
(hãng Advantech)

PPC-3060S
6.5” Fanless Panel PC with 
Intel® Celeron® N2807 
Processor 
(hãng Advantech)

EDS-208/EDS-208A
Switch công nghiệp 8 cổng 
Ethernet 
(hãng Moxa)

IES618-2F
Switch công nghiệp Quản Lý 
6*10/100M (RJ45) + 2 cổng 
Quang tốc độ 100M 
(hãng 3onedata)

EKI-2528
8FE Unmanaged Ethernet 
Switch 
(hãng Advantech)

ATC-1000WF
Bộ chuyển đổi 2 chiều RS232/422/485 qua sóng Wifi (hãng ATC)

MGATE 5102-PBM-PN
Bộ chuyển đổi Gateways 
1 cổng PROFIBUS sang 
PROFINET (hãng Moxa)

CAN232
Bộ chuyển đổi CAN sang 
RS232 (hãng 3onedata)

UPORT 1450
Bộ chuyển đổi tín hiệu USB 
sang 4 cổng RS232/422/485 
(hãng Moxa)

ADAM-4561
Bộ chuyển đổi 1 cổng USB 
sang RS232/422/485 cách ly 
(hãng Advantech)

EKI-1242BNMS
Modbus RTU/TCP to BACnet 
IP/MSTP Fieldbus Gateway 
(hãng Advantech)

EKI-1242PNMS
Modbus RTU/TCP to 
PROFINET Protocol Gateway 
(hãng Advantech)

SWITCH, MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆPCÁC BỘ CHUYỂN ĐỔI KHÁC
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REMOTE I/O -  BỘ ĐIỀU KHIỂN 
THU THẬP DỮ LIỆU

HÃNG SẢN XUẤT: PROCON/AUSTRALIA
 • PM8AO: Module 8 AO tín hiệu dòng 0-20mA, hỗ trợ 

Modbus RTU và cổng RS485
 • PM8DIO: Module mở rộng 8 DI, 8 DO hỗ trợ Modbus RTU
 • PM8AI/I: Module 8 AI (tín hiệu dòng 4-20ma), hỗ trợ 

Modbus RTU và cổng RS485
 HÃNG SẢN XUẤT: ADVANTECH/TAIWAN
 • ADAM-6060: Module ngõ vào số 6 kênh, ngõ ra Relay 6 

kênh, hỗ trợ Modbus TCP
 • ADAM-6017: Module ngõ vào analog 8 kênh, ngõ ra số 2 

kênh cách ly, hỗ trợ Modbus TCP
 • Adam-4017+: Module ngõ vào analog 8 kênh hỗ trợ 

Modbus RTU
HÃNG SẢN XUẤT: MOXA/TAIWAN
 • ioLogik E1210: Bộ chuyển mạch I/O từ xa 16 DI, 2 cổng 

Ethernet
 • ioLogik E1213: Bộ chuyển mạch I/O từ xa 8 DI, 4 DO, 4 DIO, 

2 cổng Ethernet
 • ioLogik E1242: Bộ chuyển mạch I/O từ xa 4 DI, 4DIO, 4AI, 2 

cổng Ethernet
HÃNG SẢN XUẤT: YOTTACONTROL/TAIWAN
 • A-1860: Bộ điều khiển dữ liệu Ethernet từ xa 8DI, 4DO,1 

cổng Ethernet, hỗ trợ Modbus TCP/IP
 • A-1019+: Isolation RS-485 Analog I/O Remote Modules

HÃNG SẢN XUẤT PROCON/AUSTRALIA 
 • LD100: Bộ dò vòng từ phát hiện xe một kênh 220VAC
 • LD102: Bộ dò vòng từ phát hiện xe một kênh 12-24 VDC
 • LD160: Bộ dò vòng từ phát hiện xe một kênh cho ứng 

dụng giao thông
 • LD200: Bộ dò vòng từ phát hiện xe hai kênh 220VAC
 • LD202: Bộ dò vòng từ hai kênh phát hiện xe 12-24 VDC
 • LD400: Bộ dò vòng từ phát hiện xe bốn kênh 220VAC

BỘ DÒ VÒNG TỪ PHÁT HIỆN XE

Được hiểu là các Bộ chuyển đổi tín hiệu từ AI, AO, DI, DO, RTD,… sang Modbus 
RTU, Modbus TCP cổng RS485/RJ45 (cổng LAN). Đáp ứng các bài toán điều khiển, 
giám sát độc lập theo mô hình kết nối điểm - điểm hoặc điểm - đa điểm (tức không 
cần bộ điều khiển để xử lý dữ liệu). Hoặc các bài toán muốn mở rộng hệ thống IO 
mà PLC có hỗ trợ cổng truyền thông RS485/LAN và chế độ Modbus RTU/Modbus 
TCP master

BKAII cung cấp các bộ dò vòng từ phát hiện xe của hãng Procon - Australia, có đầy 
đủ các loại một kênh, hai kênh, bốn kênh,… phù hợp trong các ứng dụng bãi đỗ xe 
thông minh, trạm thu phí tự động, trạm thu phí ETC, MTC, trạm cân tải,…

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:
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