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Văn phòng nhà máy Nhà máy

LỊCH SỬ CÔNG TY

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH

Công ty cổ phần Thiết bị điện (tên thương mại 

THIBIDI) tiền thân là công ty vốn nhà nước chuyên 

sản xuất và cung cấp các loại máy biến áp. Công ty 

là thành viên của Tổng Công ty Thiết bị điện Việt 

Nam (GELEX), GELEX là tập đoàn hàng đầu trong 

ngành sản xuất thiết bị điện tại Việt Nam. Trụ sở 

chính tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy 

sản xuất đặt tại đường số 9, Khu Công nghiệp Biên 

Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nhà máy Chế tạo Thiết bị điện 4, tiền thân của công 

ty THIBIDI, được thành lập ngày 26 tháng 01 năm 

1980 bởi Bộ Cơ khí và luyện kim.

1985 Máy biến áp 3 pha công suất 75kVA đầu tiên 

được sản xuất với cánh tản nhiệt khô.

1989  Sản xuất máy biến áp 3 pha công suất 6,300 

kVA lắp đặt tại Tỉnh An Giang.

1994  Sản xuất máy biến áp đặc biệt với 03 cấp điện 

áp 1,200/600/600kVA-22/15/6/0.4kV dùng 

cho các lò nấu thép.

1995 Nhà máy Chế tạo Thiết bị điện 4 đổi tên thành 

Công ty Thiết Bị Điện (THIBIDI), sau đổi 

thành Công ty TNHH MTV Thiết Bị Điện

2000 Phòng thử nghiệm của Công ty đạt chứng 

nhận tiêu chuẩn quốc gia VILAS 054.

2003 Lần đầu tiên sản xuất máy biến áp trung gian 

công suất 10,000 kVA.

2005 Máy biến áp ngâm dầu lõi tôn silic công suất 

500kVA 22/0.4kV của công ty đạt thử nghiệm 

ngắn mạch sự cố tại phòng thử nghiệm KERI 

của Hàn Quốc.

2007 Từ tháng 09 năm 2007 Công ty TNHH MTV 

Thiết Bị Điện được đổi thành Công ty cổ phần 

Thiết bị điện.

2007 Để mở rộng sản xuất kinh doanh Công ty cổ 

phần Thiết bị điện đã xây dựng thêm cơ sở 2, 

đặt tại đường số 3, Khu Công nghiệp Biên 

Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2007 Hợp tác với Công ty Cooper Power System 

(CPS)-USA sản xuất máy biến áp hợp bộ 

Pad-mounted.

2009 Hợp tác với Công ty General Electric (GE)-

USA sản xuất máy biến áp khô.

2010 Máy biến áp trung gian 6,300kVA 35/22kV với 

bộ điều chỉnh dưới tải được xuất khẩu qua 

Campuchia.

2013 Nhận chuyển giao công nghệ sản xuất máy 

biến áp lõi tôn siêu giảm tổn thất của công ty 

HITACHI Metals (Nhật bản) 

2016  Đạt giải thưởng “Thương hiệu quốc gia” và 

giải thưởng “Chất lượng quốc tế Châu Á – 

Thái Bình Dương”

2018  Máy biến áp ngâm dầu lõi tôn amorphous 

công suất 560kVA 22/0.4kV của công ty đạt 

thử nghiệm ngắn mạch sự cố tại Phòng thử 

nghiệm KEMA (Hà Lan).
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   A.1 Máy biến áp lõi tôn silic (CRGO)
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- IEEE C57.12.01: Tiêu chuẩn IEEE cho các yêu cầu chung 
đối với máy biến áp và phân phối loại khô
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 C. Máy biến áp hợp bộ (PAD –mounted)
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