Solar
Năng lượng mặt trời

PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Là lĩnh vực mũi nhọn của DIS, “Điện năng lượng mặt
trời” được đầu tư mạnh để cung cấp trọn gói các giải
pháp, sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện
một cách tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.
DIS là đại diện phân phối của các thương hiệu nổi tiếng
về sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời. Cùng với đội
ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm, chúng tôi

tự tin về quá trình tư vấn, lắp đặt, thi công và hướng
dẫn sử dụng cho khách hàng sử dụng nguồn lượng sạch
để đa dạng ứng dụng vào đời sống như:
- Điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình hay tòa nhà
- Lưới điện độc lập quy mô nhỏ, trạm cấp điện cho một
khu vực
- Các nhu cầu về lắp đặt, hòa lưới điện thương mại cho
các hộ kinh doanh, cơ sở công nghiệp.

Nhà phân phối chính hãng

TP. HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ RỒNG
Số 86A, Đường 79, Phường Tân Quy
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SHOWROOM & TỔNG KHO
Số H12- H13 lô H1, Đường Trường Chinh,
Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Hotline: 0913 199 588

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ RỒNG

SHOWROOM

THẾ GIỚI THIẾT BỊ

Website:
www.dis.com.vn

Email:
info@dis.com.vn

Hotline:
+84 (0)913 199 588

Giới Thiệu
DIS là nhà thầu chuyên nghiệp chuyên
thi công & cung cấp thiết bị điện công
nghiệp- dân dụng, thiết bị cơ khí, cho
các công trình công nghiệp và dân dụng
lớn phạm vi Việt Nam cũng như xuất
khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Được
thành lập từ năm 2017 tại thành phố Hồ
Chí Minh, DIS liên tục phát triển về quy
mô, kinh nghiệm, chất lượng và sự
chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của các đối tác trong và ngoài
nước.

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ( Sỉ & Lẻ )
Thiết bị điện công nghiệp & dân dụng
Tủ điện hạ thế, trung thế & tủ điều khiển. Cáp
điện, máng cáp & phụ kiện ngành điện
Motor, hộp số truyền động, băng tải, máy nén
khí....
Thiết bị điện tự động hóa & đo lường hiệu
chuẩn
Thiết bị năng lượng mặt trời cho công nghiệp
& dân dụng
Máy móc, dụng cụ thi công & trang thiết
bị BHLD
Cửa cuốn Austdoor, thiết bị PCCC & Camera...

NHÀ THẦU CHUYÊN NGHIỆP M&E

Cung cấp, lắp đặt các hệ hệ thống điện cho các
nhà máy: Điện, Dầu khí, Thép, Giấy, Bột mỳ,
Hóa Chất, Sử lý nước... tại các cụm khu CN toàn
quốc.
Gia công- Chế tạo thiết bị, cấu kiện cơ khí.
Dịch vụ Bảo trì, sửa chũa Cơ- Điện cho các nhà
máy, dịch vụ bảo trì trạm điện, máy biến áp,
motor, máy phát điện...
Lắp đặt, lập trình hệ thống điện tự động hóa
Cung cấp nhân lực lắp đặt, bảo trì các nhà máy.

Thi công & Lắp đặt thiết bị M&E

Nhà máy Nhiệt điện
Thermal Power Plant

Nhà máy chế biến thực phẩm
Food processing plant

Chính sách chất lượng
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Đầu Tư Rồng là nhà thầu chuyên nghiệp
và uy tín trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi có những cam kết về chất
lượng như sau:
1. Đáp ứng những yêu cầu của khách hàng theo hợp đồng đã ký kết và phù hợp với luật định
2.Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn mới để đảm bảo chất lượng sản
phẩm, dịch vụ, hạ giá thành, hoàn thành đúng tiến độ.
3. Không ngừng cải tiến máy móc thiết bị, đào tạo nhân lực nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu ngày
càng cao của khách hàng.
4. Đảm bảo thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO.
5. Phổ biến chính sách chất lượng đến mọi cấp trong công ty để cùng thấu hiểu và thực hiện
thống nhất, hiệu quả

n

Nhà máy Giấy
Vina kraft paper

Nhà máy Hóa chất
Chemecal plant

Nhà máy Xi măng
Cement plants

Công trình dầu khí
Oil project

Các dự án dân dụng
Civil project

Các dự án công nghiệp khác
Other project

Thế Giới Thiết Bị

Đại Lý Phân Phôi Sỉ - Lẻ
Website: www.dis.com.vn
Các tủ điện: Hạ thế, trung thế, điều khiền, PLC
& phụ kiện. Máy biến áp, máy phát điện,
motor, biến tần... Hộp số truyền động,
băng tải, máy trộn, máy khuấy... Thang
máng cáp, cáp điện CN & dân dụng.
Thiết bị năng lượng mặt trời, thiết
bị chiếu sáng, công tắc, cổ cắm
CN & dân dụng. Thiết bị đo
lường, đóng cắt, chống dò
điện. Thiết bị PCCC,
thiết bị bảo vệ, chống
sét...

Máng cáp, thang máng cáp &
phụ kiện
Cable tray, ladder & accessories

Nhà máy Mỹ phẩm
Dụng cụ cầm tay
Chemical-cosmetic plant
Hand tools

Máy
Các
loạinén
máykhí,
nénmáy
khí phát điện &
máy móc công cụ
Airmáy
Compressor
Air compressor, Generators,
machine tools

Motor/ Inverter

Các loại thiết bị đo lường, hiệu
chuẩn
Measuring and calibration equipment

Biến tần, thiết bị tự động hóa
Inverter, automation equipment

Cáp điện các loại hạ thế,
trung thế
All cable LV, MV Cable

Hộp số truyền động motor
và bơm
Gear box of motor & pump

Máy biến áp hạ thế, trungcao thế các loại...
LV, MV, HV Transformers

Máy hàn tự động, máy hàn
các loại
Auto Welding machine, electric
welding machine

Thiết bị đóng cắt, khởi động
từ, MCCB
Switchgear, magnetic starter,
MCCB

Thiết bị chống sét
Lightning protection equipment,
earthing

