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Nippon Express, SEIKO Electric, RECOMM, Albetta International, Fujitsu Computer Products, GS Battery, Hisamitsu 
Pharmaceutical, ISUZU Motors, Kewpie, KING JIM, Kirin Beverage, Nisshin Seifun, MARUICHI Sun Steel, LIXIL VINA, 
LOTTE, MHI Engine System, Mitsuba M-Tech, Sumiden Automotive Wire SVAW, Toyota TSUSHO, ...

Sharp, Panasonic, Mitsubishi, Omron, KEYENCE,...

- Kĩ thuật nhà máy
- Công nghệ sạch
- Công trình điện theo yêu cầu

(+84)28 6288 5136

Khách hàng chính:
Nhà cung cấp:

Mô tả kinh doanh:
Fax:
Điện thoại: 

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi là thiết kế, sản xuất, lắp đặt và bảo trì thiết bị điện cho các nhà máy, cửa hàng như thiết bị đo lường, thiết bị 
điều khiển, hệ thống phân phối điện, thiết bị chiếu sáng, điện lạnh, điện nhẹ...
Chúng tôi luôn tích cực sử dụng các thiết bị ECO với mục tiêu hướng tới một môi trường sinh thái bền vững.

BỘ PHẬN KĨ THUẬT NHÀ MÁY

Nắm vững các kĩ thuật từ thiết kế, thi công đến bảo trì 
bảo dưỡng để hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất 
được vận hành một cách tốt nhất .

【Nội dung công việc chính】
- Thiết kế thiết bị, máy móc (thiết
kế, chế tạo tủ điện nguồn, tủ điện điều khiển dây 

chuyền sản xuất...)
- Hệ thống hỗ trợ sản xuất.
- Thiết bị biến áp.
- Thiết bị nguồn điện dự phòng UPS.

CÔNG NGHỆ SẠCH

Với phương châm "Công ty thân thiện với môi 
trường", chúng tôi dốc sức cho việc bảo vệ môi 
trường, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch -
đẹp và phù hợp với xu hướng hiện đại.

【Nội dung công việc chính】
- Hệ thống điện mặt trời.
- Hệ thống điều hòa không khí tiết
kiệm năng lượng.

- Hệ thống chiếu sáng LED.
- Lò hơi, máy nén khí...công nghệ mới.

CÔNG TRÌNH ĐIỆN NÓI CHUNG

Thông qua các công trình xây dựng khác nhau, 
chúng tôi sẽ nỗ lực bảo tồn môi trường tự nhiên, 
cùng với mọi người tạo ra những thành phố đáng 
sống.

【Nội dung công việc chính】
- Thi công chống động đất, điều tra xử lý rò rỉ điện, 
đo đếm điện năng từ xa...
- Hệ thống cảnh báo cháy công nghệ mới (cảm 
biến lửa), hệ thống camera.
- Bảo trì bảo dưỡng sau thi công.
- Các công trình điện theo yêu cầu.


