Kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi là thiết kế, sản xuất, lắp đặt và bảo trì điện cho các nhà máy và cửa hàng, như các thiết bị
đo lường, thiết bị điều khiển, và hệ thống dây điện trong nước.
Chúng tôi đang tích cực làm việc như là một doanh nghiệp lắp đặt các cơ sở tiện nghi hướng tới môi trường sinh thái.

Bộ phận về máy móc

Bộ Phận về môi trường

Thi công điện thông thường

Lưu trữ,nắm giữ các kĩ thuật,bí quyết
từ thiết kế,thi công
đến bảo trì để hỗ trợ cho các hoạt
động sản suất

Dốc sức cho viêc bảo vệ môi trường
trái đất,
xây dựng 「doanh nghiệp thân thiện

Thông qua các loại thi công kết hợp với
việc bảo vệ môi trường,
Và hơn thế nữa là giúp đỡ xây dựng
thành phố đáng sống với mọi người.

【Nội dung công việc chính】
- Thiết kế thiết bị,máy móc(thiết
kế,chế tạo tủ điện điều khiển)
- Hệ thống hỗ trợ cho đóng tàu
- Thiết bị biến áp.
- Thiết bị nguồn điện dự phòng UPS

Tên thương mại :

với môi trường」
Cống hiến cho việc xây dựng môi
trường sạch phù hợp
với yêu cầu của địa phương, thời đại
【Nội dung công việc chính】
- Hệ thống phát điện pin mặt trời.

【Nội dung công việc chính】
- Các thi công chống động đất, tiết
kiệm năng lượng
- Thực tế các thi công công cộng.
- Các loại thi công điện
- Duy trì, bảo hành bảo dưỡng.
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Mã bưu điện :
660-0893
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Người đại diện :

