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DAT Group là Tập đoàn công nghệ – thương mại dịch 
vụ có quy mô, uy tín dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực tự 
động hóa công nghiệp và năng lượng tái tạo. Trong đó, 
DAT Solar chuyên về mảng Điện năng lượng mặt trời – 
Lưu trữ điện, đã cung cấp và triển khai hàng chục ngàn hệ 
thống điện mặt trời trên khắp cả nước. DAT Solar không 
ngừng tiên phong kiến tạo Hệ sinh thái, gia tăng sự hiệu 
quả, mang đến giá trị tối ưu cho khách hàng, đối tác.

CHẶNG ĐƯỜNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2017
______
Trở thành đối tác  Ủy quyền 
của Canadian Solar.

2019
______
Nhà phân phối xuất sắc nhất 
toàn cầu của INVT.

2020
______
Trở thành đối tác Thương mại 
của SMA, đối tác Ủy quyền của 
Sungrow.

2022
______
Chính thức là đối tác Độc quyền 
của Sokoyo tại Việt Nam.

Trở thành đối tác Ủy quyền của 
Pylontech.

Nâng tầm vị thế, trở thành Công 
ty Cổ phần Tập đoàn DAT.

2023
______
DAT Solar phân phối Độc quyền 
Hybrid Inverter của GoodWe tại 
Việt Nam.

2007
______
Trở thành Đại lý phân phối của 
INVT.

2013
______
Phát triển Điện năng lượng 
mặt trời.

2012
______
Đại diện độc quyền của INVT tại 
Việt Nam.

Thành lập Trung tâm Dịch vụ Kỹ 
thuật của INVT.

2006
______
Thành lập
Công ty TNHH Kỹ Thuật Đạt

GIỚI THIỆU
VỀ DAT SOLAR
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HỘI TỤ NĂNG LƯỢNG SẠCH HÔM NAY
CHO NGÀY MAI TỐT ĐẸP HƠN
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Triết lý kinh doanh
DAT Group tin vào triết lý “Nhân - Quả”: Gieo trồng đúng và Công bằng cao.

Sứ mệnh
DAT Group tiên phong kiến tạo hệ sinh thái gia tăng hiệu quả, mang đến giá trị tối ưu cho khách hàng, đối tác, nhân viên, 
cổ đông, đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Tầm nhìn
DAT Group phấn đấu trở thành tập đoàn công nghệ – thương mại dịch vụ có quy mô, uy tín dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh 
vực tự động hóa công nghiệp và năng lượng tái tạo thông qua giải pháp toàn diện và hiệu quả.

5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tiên phong: Chủ động, đi đầu, chinh phục những thử thách mới. 

Sáng tạo: Liên tục cải tiến, nghiên cứu phát triển sáng kiến mới để tạo ra các giá trị khác biệt. 

Cam kết: Nói là làm, hứa là thực hiện, giữ uy tín và nỗ lực hành động để gia tăng sự hiệu quả. 

Tận tâm: Luôn tâm huyết làm đến cùng, làm mọi thứ đơn giản và dễ dàng cho người khác. 

Chia sẻ: Gắn kết, hợp tác, gieo trồng, tạo giá trị và có trách nhiệm với cộng đồng.
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Nhân sự

Nhân viên phát triển sẽ tạo nên một công ty phát triển. Trong thế giới công nghệ không ngừng phát triển và biến đổi 
từng ngày, con người chính là nguồn lực quan trọng nhất tạo ra giá trị khác biệt của công ty.
Tại DAT Group, chúng tôi tự hào có đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và làm việc tận tâm. Các thành viên DAT Group 
không ngừng nỗ lực nghiên cứu, kiến tạo hệ thống sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, hiệu quả, hữu ích, thông minh để 
thỏa mãn mong đợi, gia tăng sự hiệu quả cho khách hàng và đối tác.

AM HIỂU SÂU CÔNG NGHỆ
ĐỂ GIA TĂNG SỰ HIỆU QUẢ

4%
Trung cấp 3%
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Đã đến lúc năng lượng sạch có thêm một vai trò mới, là tạo nên hiệu quả kinh tế thiết thực cho nhà đầu tư. Chúng tôi có 
thể khẳng định điều này thông qua hệ thống số liệu được ghi nhận lại ở nhiều dự án mà DAT Solar triển khai tại Việt Nam.

Với nguồn quang năng dồi dào trên dải đất chữ S, cùng những công nghệ mới nhất được tinh chọn, kết hợp với những giải 
pháp kỹ thuật do DAT Solar nghiên cứu phát triển, giờ đây, điện mặt trời không chỉ mang đến những giá trị tích cực cho môi 
trường và xã hội, mà còn tạo ra hiệu quả kinh tế rất cao cho nhà đầu tư.

VỚI DAT SOLAR
NĂNG LƯỢNG SẠCH PHẢI HIỆU QUẢ
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GIẢI PHÁP
ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Công nghệ điện mặt trời đã vượt qua 
những ranh giới không tưởng và mang đến 
vô vàn lợi ích thiết thực. Để giảm chi phí 
đầu tư và nâng cao sản lượng điện một 
cách hiệu quả hơn, chúng tôi đã tinh chọn 
những công nghệ tối tân toàn cầu (từ tấm 
pin, inverter cho đến tủ điện...) cùng với đó 
là những giải pháp kỹ thuật chuyên biệt mà 
DAT Solar đã ứng dụng vào từng dự án cụ 
thể. Đó là cách chúng tôi tạo ra một giải 
pháp điện mặt trời hòa lưới toàn diện với 
sản lượng cao nhất.

Chúng tôi thấy được tất cả yếu tố có thể 
ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của khách 
hàng, đó là nền tảng quan trọng để thiết kế 
nên hệ thống tối ưu nhất, phù hợp nhất với 
kết cấu mái nhà/mái xưởng của bạn và vị trí 
địa lý nơi hệ thống được lắp đặt.

Nguyên lý hoạt động chung

1. Các tấm pin hấp thu quang năng và chuyển hóa thành dòng điện một chiều.
2. Inverter chuyển dòng điện một chiều này thành điện xoay chiều, hòa vào điện lưới để cấp cho tải tiêu thụ điện.
3. Nếu lượng điện từ hệ thống điện mặt trời tạo ra thấp hơn công suất của các thiết bị điện đang sử dụng, thì hệ thống điện 
lưới sẽ bù bổ sung phần còn thiếu cho tải tiêu thụ. 
4. Nếu nguồn điện từ hệ thống điện mặt trời tạo ra lớn hơn công suất của các thiết bị điện đang sử dụng, hệ thống sẽ đẩy 
lượng điện thừa từ điện mặt trời này lên lưới để bán lại cho EVN, giúp chủ đầu tư có thêm một khoản tiền lớn hàng tháng.

Nhờ đó, chúng tôi hoàn vốn trong vòng 5 năm. Và sau đó, sử dụng điện sạch miễn phí trong hơn 25 năm tiếp theo. Đồng 
thời, với việc sử dụng nguồn năng lượng thân thiện, doanh nghiệp chúng tôi cũng góp phần giảm phát thải hàng tấn CO2 
ra môi trường, giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu công ty.

BÀI TOÁN ĐẦU TƯ

Tôi có một trụ sở kinh doanh

Tôi đang điều hành một nhà máy

Trụ sở đang tiêu thụ
50 triệu tiền điện mỗi tháng

Nhà máy tiêu thụ
500 triệu tiền điện mỗi tháng

Đầu tư hệ thống Điện mặt trời hòa lưới: 200 kWp
Hệ thống tạo ra sản lượng điện 800 kWh/ ngày
Thời gian hoàn vốn: 4 - 5 năm

Đầu tư hệ thống Điện mặt trời hòa lưới: 1 MWp.
Hệ thống tạo ra sản lượng điện 4 MWh/ ngày
Thời gian hoàn vốn: 5 - 6 năm

Trung bình sản lượng điện mặt trời phát ra trong khung giờ 
cao điểm chiếm khoảng 25% tổng sản lượng phát ra trong 
ngày. Tương đương mỗi kWh điện mặt trời tạo ra giúp chủ 
đầu tư tiết kiệm 3,146 VND/kWh đối với điện kinh doanh và 
2,033 VND/kWh đối với điện sản xuất.

c) giờ cao điểm

b) giờ thấp điểm
c) giờ cao điểm

1,100

a) giờ bình thường

GIÁ ĐIỆN SẢN XUẤT

2,666

b) giờ thấp điểm

a) giờ bình thường 1,685

1,622

4,587

3,076

BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN EVN 2022

GIÁ ĐIỆN KINH DOANH đồng/kWh
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Tăng sản lượng điện lớn hơn với cùng chi phí
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GIẢI PHÁP
LƯU TRỮ ĐIỆN CHO HỘ GIA ĐÌNH (HYBRID)

GIẢI PHÁP
LƯU TRỮ ĐIỆN CHO DOANH NGHIỆP (ESS)

MÔ HÌNH HỆ THỐNG LƯU TRỮ ĐIỆN HYBRID
CHO HỘ GIA ĐÌNH

A

E

F

G

C

H D

B

:DC
:AC

A. Tấm pin NLMT
B. Inverter Hybrid
C. Smart Energy Meter

D. Lưới điện
E. Pin lưu trữ điện
F. Thiết bị điện quan trọng

G. Thiết bị điện
H. Wifi

DC AC Communication

PV Inverter

PV Module
ST129CP-50HV 

Load

Meter
Meter

400V
iSolarCloud

EMS
Grid

SCADA

PCS UnitBattery Unit

MÔ HÌNH HỆ THỐNG LƯU TRỮ ĐIỆN ESS VỚI GIẢI PHÁP AC COUPLING

       LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI CỦA GIẢI PHÁP

       Hệ thống có thể sử dụng được vào ban đêm hay khi mất điện.

      Sử dụng tối đa nguồn điện năng lượng mặt trời, giảm tiền điện.

      Đảm bảo an ninh năng lượng, duy trì nguồn điện liên tục 24/7 cho các thiết bị điện quan trọng.

      Cung cấp điện cho các khu vực không có lưới điện (miền núi, huyện đảo...) và giảm chi phí vận hành máy phát   
                   

      Cài đặt thông minh, sạc giờ bình thường, phát ra vào giờ cao điểm giúp tiết kiệm chi phí tiền điện.

      Đảm bảo an toàn nhờ tích hợp bộ bảo vệ quá điện áp, bảo vệ dòng điện rò.

      Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động.

       LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI CỦA GIẢI PHÁP

       Kinh doanh chênh lệch giá điện giờ cao điểm và thấp điểm. Sạc pin lưu trữ điện ở thời gian thấp điểm và xả pin 
       lưu trữ điện ở thời gian cao điểm để sinh lợi nhuận.
       Ví dụ: 
              • Điện kinh doanh: chênh lệch 2.965 đồng/kWh
              • Điện sản xuất: chênh lệch 1.976 đồng/kWh ( Cấp điện áp dưới 6kV).

      Đảm bảo an ninh năng lượng, duy trì nguồn điện
      liên tục 24/7 cho các thiết bị điện quan trọng.

      Thay thế hoàn toàn máy phát điện với các khu vực 
      đảo chưa có điện khi kết hợp cùng hệ thống Solar.

điện khi kết hợp cùng hệ thống Solar.

“Thiết bị điện hoạt động ổn định ngay cả khi 
mất lưới điện”

Giải pháp lưu trữ điện Hybrid là hệ thống điện mặt trời 
có kết hợp pin lithium lưu trữ điện, giúp cung cấp nguồn 
điện liên tục, ổn định cho các thiết bị điện quan trọng như 
camera giám sát, tủ lạnh, tủ đông, hệ thống máy tính, wifi, 
hệ thống báo cháy, cửa cuốn điện, hồ cá Koi...
Đồng thời, lưu trữ lượng điện mặt trời dư vào ban ngày để 
sử dụng vào buổi tới hoặc khi mất điện.

“Dễ dàng đầu tư và lắp đặt, tối ưu nguồn 
điện tự dùng để sinh ra lợi nhuận.”

Giải pháp lưu trữ điện ESS là hệ thống lưu trữ năng lượng 
bằng pin lưu trữ điện với dung lượng lớn cho doanh nghiệp 
và nhà máy điện, giúp sử dụng tối đa lượng điện mặt trời, 
lưu trữ điện vào giờ thấp điểm để phát ra sử dụng vào thời 
gian cao điểm. Hệ thống cung cấp nguồn điện kể cả khi điện 
lưới gặp sự cố và có thể sử dụng trên các huyện đảo, khu vực 
chưa có điện lưới.
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GIẢI PHÁP
ĐIỆN MẶT TRỜI CHO BƠM NƯỚC

Lợi ích
Về kinh tế:
• Chủ động nguồn nước bơm tưới.
• Chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả kinh tế cao.
• Tiết kiệm chi phí xăng, dầu của máy nổ, tăng thu nhập cho 
nông dân địa phương.
• Cải thiện cơ hội quảng bá và sức cạnh tranh (hình thành 
chuỗi cung ứng/sản xuất bền vững).
• Đạt tiêu chuẩn xanh trong sản xuất.

Về môi trường
• Giải quyết xung đột trong sử dụng tài nguyên đất giữa 
phát triển năng lượng và sản xuất nông nghiệp.
• Giảm nhu cầu năng lượng, giảm phát thải CO2 và các phát 
thải gây nguy hại khác ra môi trường.
• Không gây ô nhiễm tiếng ồn.

Nguyên lý hoạt động 
• Hệ thống tấm pin nhận bức xạ mặt trời và chuyển hóa 
thành điện năng cung cấp cho biến tần năng lượng mặt 
trời để điều khiển trực tiếp máy bơm nước 1 pha hoặc 3 
pha (220V/380V) mà không cần điện lưới.

• Đối với những nơi có điện lưới, hệ thống ưu tiên sử 
dụng 100% năng lượng mặt trời, đồng thời tự động 
luân chuyển sử dụng nguồn điện lưới khi nguồn điện 
mặt trời không đủ cung cấp cho bơm nhằm đảm bảo 
hoạt động bơm tưới không bị gián đoạn.

Ưu điểm của giải pháp:
• Hệ thống đơn giản, lắp đặt nhanh chóng.
• Phù hợp với tất cả các loại bơm thông dụng.
• Không phụ thuộc điện lưới, máy nổ.
• Không tốn chi phí vận hành.
• Hoạt động ổn định, tuổi thọ cao.
• Giảm chi phí bảo trì, sửa chữa.

DỰ ÁN NỔI BẬT DO DAT SOLAR VÀ ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI

Tấm pin NLMT

Biến tần bơm NLMT (GD100-PV, BPD)

Bơm

Tủ điện bảo vệ đóng/ngắt

Bộ giám sát từ xa

Bồn chứa

1. Hệ thống điện mặt trời cho bơm nước tại trang trại rau sạch
Địa điểm: Quảng Ngãi Công suất: 2.2kW – 220V

2. Hệ thống điện mặt trời cho bơm nước tại nông trường mía đường
Địa điểm: Ninh Thuận Công suất: 2.2kW – 220V

3. Hệ thống điện mặt trời cho bơm nước tại trang trại chanh dây và bơ
Địa điểm: Đắk Nông  Công suất: 5.5KW – 380V và 4KW – 380V

Giải pháp điện mặt trời cho bơm nước xóa nỗi lo thiếu 
điện tưới tiêu, giá xăng dầu tăng cho nông dân tại các 
trang trại vùng sâu, vùng xa. 
Trong khi đó, các trang trại nông nghiệp công nghệ cao 
hướng đến giải pháp điện mặt trời cho bơm nước nhằm 
tận dụng quỹ đất để vừa sản xuất điện vừa phát triển 
nông nghiệp. 
Giải pháp này còn giúp chủ đầu tư hoàn thiện mô hình 
sản xuất “nông nghiệp xanh” và nhận được nhiều chính 
sách hỗ trợ của nhà nước.

Mô hình giải pháp

Hệ thống tận dụng nguồn điện từ mặt trời để điều khiển 
trực tiếp máy bơm nước. Nước được bơm trực tiếp từ 
sông, suối, ao, hồ, giếng để tưới cho cây trồng hoặc được 
dự trữ vào các hồ chứa để sẵn sàng cho việc tưới tiêu bất 
kỳ thời điểm nào trong ngày.

CÀNG NẮNG TO, CÀNG NHIỀU NƯỚC“ ”

1

2

3
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Giải pháp thiết kế chiếu sáng chuyên nghiệp
• Thiết kế theo tiêu chuẩn của Bộ xây dựng.
• Sử dụng phần mềm Dialux chuyên nghiệp.
• Ánh sáng đồng đều, tiêu chuẩn chiếu sáng phù hợp với mỗi loại đường giao thông tại Việt Nam.
• Kết quả tính toán chính xác, tin cậy.
• Tối ưu chi phí đầu tư.
• Khách hàng có thể thấy trước được mô hình dự án 3D.
• Xuất ra được báo cáo thông số chiếu sáng của dự án.

Giao thức truyền thông 4G và truyền thông Zigbee

Giải pháp chiếu sáng thông minh năng lượng mặt trời:
• Cần có Gateway và bộ điều khiển không dây.
• Mỗi bộ đèn cần một bộ điều khiển không dây để điều 
khiển đèn.
• Bộ điều khiển không dây kết nối với Gateway thông 
qua Zigbee, tối đa 100 bộ điều khiển cho một cổng 
Gateway (thông thường là 50-75).
• Cổng Gateway kết nối với máy chủ qua mạng 4G.
• Khoảng cách giữa mỗi bộ đèn dưới 200m, khoảng 
cách giữa bộ đèn và Gateway tối đa 3000m.

GIẢI PHÁP
CHIẾU SÁNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Lợi ích vượt trội

• Sử dụng 100% năng lượng sạch, không tốn tiền điện, thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng.
• Vận hành hoàn toàn tự động, không cần đấu nối điện lưới, không tốn chi phí đi dây điện, đào đường, chỉ cần cắm trụ, 
lắp đặt đèn là có thể sử dụng ngay.
• Có bộ điều khiển thông minh tùy chỉnh độ sáng, giám sát hoạt động của đèn. Giúp đèn tự sáng khi trời tối, tắt khi trời 
sáng.
• Tính ứng dụng cao, phù hợp cho các công trình chiếu sáng nông thôn, đô thị, nội khu nhà máy sản xuất, quảng trường, 
công viên…
• Dễ dàng kết nối với hệ thống giám sát IoT.
• Có thể sử dụng ở những khu vực có địa hình hiểm trở, vùng sâu vùng xa, huyện đảo chưa có điện lưới. 
• Tăng tính thẩm mỹ cho cho các công trình chiếu sáng.
• Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật như CE, UL, IEC, ISO… để tham gia vào các dự án lớn.
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TINH CHỌN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU
VÀO DỰ ÁN CỦA BẠN

Những công nghệ, sản phẩm vốn chỉ được triển khai tại những dự án là niềm tự hào của những quốc gia như Ý, Đức, Hà 
Lan, Đan Mạch… nay sẽ được tích hợp bên trong hệ thống của bạn. 
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SUPER HIGH POWER POLY PERC MODULESUPER HIGH POWER MONO PERC MODULE

Thương hiệu của những flagship trong lĩnh vực điện mặt trời

Với nền tảng công nghệ hơn 22 năm trong lĩnh vực điện mặt trời, cùng đội ngũ hơn 250 nhà khoa học và 14.000 kỹ sư, 
chuyên gia công nghệ và nhân sự trên toàn cầu,                                    hiện là một trong những nhà sản xuất tấm pin ứng 
dụng nhiều công nghệ tối tân nhất. Đặc biệt, họ đã đưa nhiều công nghệ lên một tầm cao mới và tiên phong sản xuất, 
cung cấp ra thị trường như Black Silicon, PERC, Half-cut cells, 9 Busbars, Bifacial, Double glass. Ngoài ra, công nghệ Module 
N-type TOPCon được kế hoạch sản xuất đại trà vào cuối năm 2022.

Những dòng flagship cao cấp của thương hiệu đến từ Canada đang giúp các nhà đầu tư tạo ra sản lượng điện cao hơn với 
cùng chi phí đầu tư, là hình mẫu mà nhiều hãng khác luôn khao khát và hướng đến trong nhiều năm qua.

Những con số ấn tượng về

1 Top 1 về hiệu suất trong điều kiện thực tế PTC

3 Top 3 nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới

22 Năm tiên phong phát triển công nghệ điện mặt trời

75 GW Tổng công suất của các dự án đang hoạt động

3096 Bằng sáng chế độc quyền trên toàn cầu

Chứng chỉ an toàn chất lượng

12 năm bảo hành sản phẩm. 25 năm bảo hành khấu hao hiệu suất.
Cam kết hiệu suất trên 84.8% sau 25 năm sử dụng.

DAT GROUP LÀ ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN CỦA

CANADIAN SOLAR TẠI VIỆT NAM

PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
CANADIAN SOLAR
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Canadian Solar Inc., 
101 Thomson Road #15 03 United Square Singapore 
vietnam@csisolar.com 
www.csisolar.com  
 

  

    

AAuutthhoorriizzeedd  RReesseelllleerr  

DAT TECHNOLOGY CO., LTD 

Date: February 3, 2021 

 

We, Canadian Solar Inc, are pleased to confirm that: 
 
DAT TECHNOLOGY CO., LTD 

Head Office Address:  B163 Nguyen Van Qua Street, Distric 12, Ho Chi Minh city, Vietnam 

Is authorized to resell and distribute, in the Socialist Republic of Vietnam, on a non-exclusive and non-
transferrable basis, our proprietary photovoltaic module products and auxiliary equipment and service, 
designed and made for the generation and output of electricity in integrated or stand-alone systems, 
on-grid or off grid. 

This certificate is subject to the term of reseller or distributor agreement between the authorized reseller 
and our company and shall expire at the earlier of 1) Dec.31, 2021; and 2) the expiration or termination 
of the reseller or distributor agreement. 

 
 
 
 

Eugene Chong 
General Manager 

Canadian Solar South East Asia Pte. Ltd. 

Canadian Solar Inc., 
101 Thomson Road #15 03 United Square Singapore 
vietnam@csisolar.com 
www.csisolar.com  
 



24 | DAT SOLAR PROFILE DAT SOLAR PROFILE | 25

t

5 năm bảo hành toàn cầu. Dịch vụ bảo trì trọn đời.

Inverter được tin dùng trên 90 quốc gia

                 là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, hoạt động trong những lĩnh vực như Biến tần - tự 
động hóa, năng lượng mặt trời, điều khiển thang máy thông minh, hệ thống robot, điều khiển xe điện, tàu điện cao tốc, hệ 
thống sạc cho xe điện và lưu trữ điện thông minh. 

Với hơn 12 trung tâm nghiên cứu, 800 kỹ sư R&D, 9 nhà máy sản xuất hiện đại, 820 phát minh và 220 bản quyền phần mềm, 
INVT đã tạo ra các sản phẩm inverter hòa lưới năng lượng mặt trời cao cấp, có hiệu suất chuyển đổi gần như tuyệt đối lên 
đến 98,6%.

Những con số ấn tượng về

90 Sản phẩm được sử dụng trên 90 quốc gia

98.6 Hiệu suất chuyển đổi gần như tuyệt đối lên đến 98,62%

100 Tỷ lệ đạt chuẩn nối lưới bán điện cho EVN là 100%

Chứng chỉ an toàn chất lượng

BỘ INVERTER HÒA LƯỚI
INVT

DAT GROUP LÀ TỔNG ĐẠI DIỆN

VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ INVT TẠI VIỆT NAM
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Inverter hàng đầu được tín nhiệm bởi các ngân hàng trên thế giới

269 GW+

Đã triển khai trên toàn cầu

150+

Quốc gia đã lắp đặt
Inverter Sungrow

15%+

Thị phần toàn cầu

No.1
Đội nghiên cứu R&D về 
Inverter NLMT lớn nhất

99%+

26+

Hiệu suất Inverter NLMT

Năm trong ngành
Điện năng lượng mặt trời

Nhà cung cấp hàng đầu trong các dự án tài chính
100% tín nhiệm bởi các ngân hàng trên thế giới.

Chứng chỉ an toàn chất lượng

DAT GROUP LÀ ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN 
VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ UỶ QUYỀN CỦA SUNGROWBỘ INVERTER HÒA LƯỚI

SUNGROW

Inverter hòa lưới Sungrow

Công ty      là thương hiệu sản xuất bộ Inverter năng lượng mặt trời hòa lưới hàng đầu và được tín nhiệm 
bởi các ngân hàng trên toàn thế giới với hơn 269GW được lắp đặt trên toàn cầu tính đến tháng 6/2022.

Được thành lập vào năm 1997 bởi Giáo sư Đại học Cao Renxian, Sungrow là công ty hàng đầu trong nghiên cứu và phát 
triển bộ Inverter cho Điện năng lượng mặt trời với đội ngũ R&D chuyên nghiệp, danh mục sản phẩm phong phú cung cấp 
các giải pháp Điện năng lượng mặt trời hòa lưới và hệ thống lưu trữ năng lượng cho các dự án quy mô thương mại, công 
nghiệp và dân dụng, cũng như các giải pháp nhà máy nổi được quốc tế công nhận. Với thành tích 26 năm phát triển mạnh 
mẽ trong lĩnh vực Điện năng lượng mặt trời, các sản phẩm của Sungrow được lắp đặt tại hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới.

Là công ty dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực Điện năng lượng mặt trời, Sungrow sở hữu một đội ngũ R&D năng động bao 
gồm hơn 3.100 nhân viên. Công ty đã đầu tư trung tâm thử nghiệm nội bộ của riêng mình được phê duyệt bởi UL, CSA, TV 
Rheinland và TÜV SÜD.

Sungrow có nhà máy biến tần lớn nhất thế giới, với công suất sản xuất hàng năm trên toàn cầu là 145 GW, bao gồm 25 GW 
bên ngoài Trung Quốc.

Với các giải pháp và dịch vụ Sungrow đang cung cấp, Sungrow cam kết mang đến nguồn năng lượng sạch cho tất cả mọi 
người và kiên định trong nỗ lực trở thành công ty hàng đầu thế giới về công nghệ chuyển đổi năng lượng sạch.
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Thương hiệu Inverter hàng đầu thế giới. Hiệu suất cao đến 98,4%. 

Thương hiệu Solar Inverter hàng đầu từ Đức

Công ty Inverter SMA Solar Technology AG – nhà sản xuất Inverter hòa lưới hàng đầu thế giới, được thành lập 
tại Đức vào năm 1981. SMA hiện có hơn 3.500 nhân viên làm việc tại các chi nhánh của 20 quốc gia. Những 

giải pháp cải tiến của SMA cho từng loại ứng dụng của điện mặt trời giúp người dân và các doanh nghiệp ngày càng ít 
phụ thuộc hơn vào việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của họ.

Chứng chỉ an toàn chất lượng

DAT GROUP LÀ ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI CỦA SMA

Với những công nghệ nổi bật, SMA đã giành được nhiều giải thưởng và bảo vệ thành công 1.700 bằng sáng chế và mô hình 
tiện ích. Danh mục giải thưởng SMA đã đạt được trong 10 năm gần đây:

• 2008: Top 10 nơi làm việc tốt nhất tại châu Âu, Top 5 

nơi làm việc tốt nhất tại Đức.

• 2010: Nhà máy Inverter lớn nhất thế giới, giải thưởng 

Intersolar cho sản phẩm Inverter Sunny Central 800CP.

• 2011: Giải thưởng “Nhà cải cách tốt nhất”, hạng mục 
“Năng lượng tái tạo”.

• 2013: Giải thưởng Intersolar cho Inverter năng lượng 
thông minh Sunny Boy tích hợp bộ lưu trữ.

• 2014: Top nhà tuyển dụng kỹ sư.

• 2017: Giải thưởng Intersolar 2017 cho SMA Sunny 
Tripower CORE1, hạng mục “Điện mặt trời”.

• 2018: Đạt mốc doanh thu khoảng 761 triệu Euro.

• 2020: Top 100 Doanh nghiệp sáng tạo nhất 2020

• 2021: Giải thưởng bền vững của Đức 2022

BỘ INVERTER HÒA LƯỚI
SMA
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DANH MỤC SẢN PHẨM

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
SOKOYO

DAT GROUP LÀ ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN
VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ UỶ QUYỀN CỦA SOKOYO TẠI VIỆT NAM

                        thành lập từ năm 2008, nằm trong top 2 về sản phẩm đèn năng lượng mặt trời tại Trung Quốc.

Nhà sản xuất chuyên nghiệp về đèn đường năng lượng mặt trời với diện tích nhà máy hơn 80.000m2, có thể đáp ứng công 
suất hằng năm hơn 250.000 bộ cho thị trường.   

Phòng thí nghiệm, kiểm tra sản phẩm hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế có diện tích trên 1.000m2 với đầy đủ các thiết bị 
như máy đo quang học, đo cấp độ bảo vệ IP, máy kiểm tra nhiệt độ, mô phỏng môi trường khắc nghiệt đảm bảo an toàn 
về điện, quang học, cũng như hiệu suất của từng sản phẩm. 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế như: CE, RoHS, TUV, IEC, CQC, Golden Sun, CB… mang đến chất lượng và hiệu quả tốt 
nhất, cùng sự an tâm, hài lòng cho khách hàng.

ALL IN ONE SERIES ALL IN TWO SERIES SPLIT TYPE SERIES



32 | DAT SOLAR PROFILE DAT SOLAR PROFILE | 33

                        là một trong những nhà sản xuất Inverter điện mặt trời hàng đầu thế giới, được Cơ quan nghiên cứu năng 
lượng Wood Mackenzie đánh giá số 01 thế giới về Hybrid Inverter phân khúc dân dụng năm 2020, top 03 nhà cung cấp 
Hybrid Inverter toàn cầu năm 2021, đa dạng về sản phẩm cho các dự án hộ gia đình, thương mại, các hệ thống quy mô 
công nghiệp lớn.

GoodWe là doanh nghiệp hàng đầu với tư duy chiến lược về nghiên cứu và sản xuất biến tần điện năng lượng mặt trời và 
các giải pháp lưu trữ năng lượng. Với công suất lắp đặt tích lũy 23 GW thực hiện trên hơn 100 quốc gia, biến tần năng lượng 
mặt trời GoodWe thường xuyên có mặt trên các mái nhà dân dụng và thương mại, các hệ thống quy mô công nghiệp và 
công suất lớn, với công suất đa dạng từ 0,7kW đến 250kW. Biến tần GoodWe chạy bền, ổn định với hiệu năng cao, được 
khách hàng trên toàn thế giới tin dùng. 

Triết lý của GoodWe là luôn tạo ra mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi với khách hàng bằng cách xác định và tích hợp 
các kỹ thuật tiên tiến nhất cho sản phẩm, đồng thời cung cấp dịch vụ hậu mãi chu đáo. 

Với đội ngũ hơn 500 nhân viên tại 2 trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, GoodWe có thể cung cấp danh mục sản 
phẩm và giải pháp toàn diện cho các hệ thống điện mặt trời và lưu trữ năng lượng theo đủ loại quy mô: dân dụng, thương 
mại và công suất lớn, đảm bảo hiệu suất và chất lượng luôn song hành ở mức cao nhất. 

HYBRID INVERTER
GOODWE

DANH MỤC SẢN PHẨM

DAT GROUP LÀ ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM
HYBRID INVERTER VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ UỶ QUYỀN CỦA GOODWE

GoodWe ESA series
(Inverter + Battery)
5kW - 10 kWh | 1 pha

GoodWe ETC series
50 kW MPPT module I 3 pha

ALL IN ONE 
( Inverter + Battery)

PHÂN KHÚC HỘ GIA ĐÌNH

PHÂN KHÚC DỰ ÁN C&I

04 GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD.

GOODWE FAMILY

DOANH THU TOÀN CẦU

4000 +
Nhân viên toàn cầu Đội ngũ R&D Nhân viên ngoài

Trung Quốc

700 + 100 +

200

100

Turnover (Millions USD)

2016 2017 2018 2019 2020

200

200

65.34

161.57 128.83 145.44

244.44

420.05

2021

GoodWe ES G2 series
3 – 6 kW | 1 Pha

GoodWe EH PLUS+ series
3.6 – 6 kW | 1 Pha

GoodWe ET PLUS+ series
5 – 10 kW | 3 Pha

GoodWe EH series
3.6 – 6 kW | 1 Pha

HỆ THỐNG SẢN PHẨM – HYBRID INVERTER

GoodWe ET series
15 – 30 kW I 3 pha
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BP SERIES

Telecom Residential ESS C&I ESS

US/FORCE L SERIES PELIO SERIES POWERCUBE X
FORCE H SERIES

POWERCUBE X/H/M;
OPTIMUS SERIES

PIN LƯU TRỮ ĐIỆN LITHIUM
PYLONTECH

ĐIỆN ÁP THẤP ĐIỆN ÁP CAO

Thành lập năm 2009,    là một trong những nhà sản xuất pin lưu trữ điện Lithium hàng đầu trên thế giới.
Với hơn 13 năm kinh nghiệm cung cấp sản phẩm pin lưu trữ điện Lithium, hệ thống lưu trữ BESS, Pylontech làm chủ công 
nghệ toàn diện về sản xuất từ Cathode, Cell, Module, BMS và tích hợp hệ thống. Các sản phẩm pin lưu trữ điện Lithium của 
Pylontech được tin dùng trên 100 quốc gia, lắp đặt hơn 360.000 hệ thống ESS trên khắp thế giới và đây cũng là thương hiệu 
Top 2 nhà cung cấp hệ thống lưu trữ dân dụng toàn cầu năm 2020 (theo IHS Market Survey).

• 13+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất battery.
• 3 nhà máy sản xuất, 1 trung tâm nghiên cứu phát triển.
• Sản phẩm đạt đầy đủ các chứng nhận: UL, TUV, CE…
• Sản phẩm có khả năng tương thích với phần lớn các hãng 
inverter. 
• Đa dạng sản phẩm: 12V - 1500V pin lưu trữ điện; 2kWh đến 
hàng chục MWh, đáp ứng toàn diện nhu cầu theo quy mô và 
ứng dụng cho hộ gia đình, doanh nghiệp, nhà máy điện.
• Một trong những thương hiệu phổ biến nhất tại Ý, Tây Ban 
Nha, Úc (2020, 2021).

Container
ESS Solution

DAT GROUP LÀ ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN CỦA PYLONTECH

7.34%
Đầu tư cho R&D

10+
Năm tuổi thọ đã được chứng minh

5.5GWH
Năng lực sản xuất

60+
Bằng sáng chế
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Chúng tôi phát triển đội ngũ nhân sự không chỉ có kinh nghiệm chuyên sâu mà còn luôn mang đến sự tận tâm trong 
công việc. Chúng tôi giúp chủ đầu tư an tâm hơn thông qua chính sách cam kết dịch vụ hậu mãi nhanh chóng và hỗ trợ 
kỹ thuật trọn đời. Ngoài ra, DAT Group còn hỗ trợ đào tạo tư vấn kỹ thuật miễn phí nhằm tối ưu hiệu suất và tiết kiệm 
chi phí cho chủ đầu tư.

DỊCH VỤ
VƯỢT TRỘI VÀ HỖ TRỢ TOÀN DIỆN
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Sứ mệnh của chúng tôi là tạo nên hệ sinh thái giá trị để 
đồng hành hữu ích cùng khách hàng. Vì thế hơn 17 năm 
qua, DAT Group luôn cam kết đồng hành với 100% khách 
hàng trong trọn vòng đời sản phẩm bằng các dịch vụ của 
mình. Nguyên tắc của chúng tôi là luôn tận tâm với khách 
hàng, cả trước khi mua hàng và sau khi hoàn thành dự 
án, để giúp khách hàng an tâm ứng dụng các sản phẩm 
của DAT Group và toàn tâm vào việc kinh doanh cốt lõi.

MỘT LẦN KẾT NỐI
DAT GROUP SẼ ĐỒNG HÀNH TRỌN ĐỜI

TƯ VẤN ĐÚNG NHU CẦU
Chúng tôi luôn lắng nghe để hiểu sâu về nhu cầu của khách hàng trước khi đưa ra những tư vấn hợp lý. Việc 
này nhằm tránh cung cấp cho khách hàng những giải pháp chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu hoặc nằm thừa 
ngoài nhu cầu.

THIẾT KẾ ĐÚNG KỸ THUẬT
Đặc trưng của điện năng lượng mặt trời là không có thiết kế nào phù hợp cho tất cả. Vì thế kỹ sư của chúng tôi cần 
khảo sát kỹ lưỡng để đưa ra thiết kế phù hợp với tọa độ địa lý, kết cấu phần mái và môi trường xung quanh để giúp 
hệ thống có hiệu suất tối đa và giảm chi phí đầu tư do tối ưu về khung giàn, các thiết bị ngoại vi.

THI CÔNG ĐÚNG THỜI HẠN
Với kho hàng quy mô lớn và hơn 400 chuyên gia, kỹ sư thiết kế, giám sát có chuyên môn cao, chúng tôi luôn có 
sẵn hàng và nguồn nhân lực để thi công dự án cho khách hàng đúng thời hạn hoặc nhanh hơn. Vì chúng tôi biết, 
khách hàng rất mong chờ từng ngày được dùng loại năng lượng sạch này cho gia đình/doanh nghiệp của mình.

BẢO HÀNH ĐÚNG CAM KẾT
Bàn giao dự án không phải là lúc chúng tôi hoàn thành công việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và hỗ trợ khách 
hàng bảo hành chính hãng nếu có phát sinh. DAT Group là đối tác chiến lược lớn của các thương toàn cầu, do đó 
sản phẩm sẽ được bảo hành, bảo trì một cách nhanh chóng, giúp giảm thời gian dừng hoạt động của hệ thống 
khi xảy ra sự cố.
Bên cạnh đó, khách hàng còn được bảo vệ kép với hãng bảo hiểm từ bên thứ 3, PICC cho sản phẩm tấm pin.

BẢO TRÌ TRỌN ĐỜI
Đôi lúc, có những sự cố ngoài mong muốn khi dự án đang hoạt động, điều này khiến khách hàng có nhiều lo lắng. 
Tuy nhiên, DAT Group đã có dịch vụ bảo trì trọn đời, cam kết đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời sản 
phẩm, kể cả sau thời hạn bảo hành.
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DỰ ÁN
DAT SOLAR TRIỂN KHAI

DỰ ÁN 4M GREEN POWER (4 MWp)

Tại Công ty CP May Nhà Bè, Hậu Giang
Tổng công suất: 2MWp

Ngày hoàn thành: T12/2020

Tại nhà máy may Vinatex, Kiên Giang
Công suất: 1MWp

Ngày hoàn thành: T12/2020

Tại nhà máy may Vinatex, Bạc Liêu
Công suất: 1MWp

Ngày hoàn thành: T12/2020
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DỰ ÁN
DAT SOLAR TRIỂN KHAI

Tại ICD Tân Cảng - Long Bình, Đồng Nai
Công suất toàn hệ thống: 19MWp                     DAT Solar tổng thầu EPC: 8MWp

Ngày hoàn thoành: T1/2021

Tại Công Ty TNHH Phong Thạnh Phát, Bình Dương
Công suất: 3MWp

Ngày hoàn thoành: T1/2021

DỰ ÁN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XANH THÁI BÌNH DƯƠNG (19 MWp)

DỰ ÁN CÔNG TY TNHH PHONG THẠNH PHÁT (3 MWp)

Tại Nhất Tín Logistics - KCN Sóng Thần 2, Bình Dương
Công suất: 2,7MWp

Ngày hoàn thoành: T1/2021

Tại Nhà máy giày Đại Lộc, KCN Rạch Bắp, Bình Dương
Công suất: 1MWp

Ngày hoàn thoành: T1/2021

DỰ ÁN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÀI GÒN SCTI (2,7 MWp)

DỰ ÁN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÀI GÒN SCTI (1MWp)
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DỰ ÁN
DAT SOLAR TRIỂN KHAI

Tại Công ty TNHH SX - TM & XNK Thiên Minh, Long An
Công suất: 1,2MWp

Ngày hoàn thành: T1/2021

Tại Công ty cao su Phương Hậu, Bình Phước
Công suất: 1MWp

Ngày hoàn thành: T8/2019

DỰ ÁN CÔNG TY TNHH GREENYELLOW VIỆT NAM (1,2 MWp)

DỰ ÁN CÔNG TY CAO SU PHƯƠNG HẬU (1MWp)

Tại Sở Công thương và UBND Quận 3
Tổng công suất: 50kWp 

Ngày hoàn thành: T1/2021

Tại 9 hệ thống điện mặt trời cho Công ty Điện lực Cần Thơ
Tổng công suất: 324,8kWp
Ngày hoàn thành: T7/2019

DỰ ÁN SỞ CÔNG THƯƠNG VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 (50kWP)

DỰ ÁN CÔNG TY ĐIỆN LỰC CẦN THƠ (324,8kWp)
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DỰ ÁN
DO ĐỐI TÁC CỦA DAT SOLAR TRIỂN KHAI 

Dự án Công ty CP đầu tư khu đô thị Nam Cường, Đà Nẵng
Công suất: 511kWp

Dự án Trang trại chăn nuôi Phạm Văn Dương, Bình Dương
Công suất: 600kWp

Dự án Công ty gỗ Xuân Mạnh, Bình Dương
Công suất: 997kWp

DỰ ÁN
ĐIỆN MẶT TRỜI CHO BƠM NƯỚC

GD100-PV + mạch boost áp

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI CHO BƠM NƯỚC Ở NÔNG TRƯỜNG TẠI CAMPUCHIA

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI CHO BƠM NƯỚC 
TẠI NÔNG TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG

NINH THUẬN

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI CHO BƠM NƯỚC 
TẠI TRANG TRẠI CHANH DÂY VÀ BƠ 

Ở ĐẮK NÔNG
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DỰ ÁN
ĐIỆN MẶT TRỜI KẾT HỢP LƯU TRỮ

Hệ thống Hybrid Sungrow 5kW 1 pha
Battery Sungrow SBP 4,8kWh

Hệ thống Hybrid Sungrow 10kW 3 pha
Battery Sungrow SBR 25,6kWh

Hệ thống Hybrid Sungrow 10kW 3 pha
Battery Sungrow SBR 16kWh

3 Dự án Hybrid hộ gia đình khác

Hệ thống điện mặt trời kết hợp lưu trữ điện Hybrid 25,6kWh
Lắp đặt tại: Biệt Thự BT19 KĐT Nam Cường, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian hoàn thành: T7/2021 

LÂM ĐỒNG
Điện năng lưu trữ: 4,8kWh

HÀ NỘI
Điện năng lưu trữ: 16kWh

DAT DEMO
Điện năng lưu trữ: 4,8kWh

HÀ NỘI
Điện năng lưu trữ: 25,6kWh
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DỰ ÁN
CHIẾU SÁNG ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Lắp đặt tại: 2,2km đường vành đai sân bay Phú Quốc
Thời gian hoàn thành: T8/2021

Lắp đặt tại: Thôn Bồng Lai, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Thời gian hoàn thành: T8/2022

Lắp đặt tại: Bãi Dinh Cậu và công Viên Bạch Đằng
Thời gian hoàn thành: T3/2022

Lắp đặt tại: Xã Quỳnh Phương, Xã Quỳnh Lập và Xã Quỳnh Lộc, Tỉnh Nghệ An
Thời gian hoàn thành: T10/2022

DỰ ÁN ĐÈN SOKOYO Ở PHÚ QUỐC DỰ ÁN TÀI TRỢ ĐÈN TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

DỰ ÁN TÀI TRỢ ĐÈN SOKOYO Ở DINH CẬU
VÀ CÔNG VIÊN BẠCH ĐẰNG, PHÚ QUỐC DỰ ÁN ĐÈN TRÊN 03 TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

DỰ ÁN
CHIẾU SÁNG ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
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DAT Solar hiện có hơn 1800 đối tác và nhà phân phối chính thức trên toàn quốc. Để chất lượng giải pháp điện mặt trời 
đến với khách hàng luôn đạt hiệu quả tối ưu, các chuyên gia của DAT Solar thường xuyên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, 
huấn luyện kỹ thuật... để đối tác có thể hoàn thiện, chuyên nghiệp hóa mô hình kinh doanh điện mặt trời của mình.

Trọng tâm của chương trình huấn luyện là những kiến thức về kỹ thuật chuyên biệt để tối ưu hệ thống, giúp đối tác có 
thể triển khai những hệ thống điện năng lượng mặt trời có sản lượng cao, an toàn tuyệt đối và đảm bảo tính thẩm mỹ 
cho công trình. 

1800 ĐỐI TÁC
MỘT CHẤT LƯỢNG ĐỒNG NHẤT

DAT SOLAR
Thể hiện vai trò là nhà cung cấp tin cậy – sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng, đối tác

Nguồn cung ứng dồi dào
Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật

Thiết kế / Giám sát thi công
Bảo hành chính hãng tại Việt Nam
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DAT SOLAR
TỔNG THẦU EPC - BIỂU TƯỢNG CHO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ

Trong suốt hơn 17 năm hình thành và phát triển, DAT Solar tự hào vì có hơn 1.800 đối tác, đại lý rộng khắp cả nước tin tưởng 
và hợp tác. Cung cấp, lắp đặt hơn 10.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 800MWp trong năm 2022.

Là chuẩn mực tổng thầu EPC - DAT Solar hướng đến biểu tượng cho chất lượng và hiệu quả. DAT Solar được tin chọn làm 
tổng thầu EPC uy tín, chuyên nghiệp bởi nhiều tập đoàn tài chính quốc tế và ngân hàng như: 

Triển khai nhiều dự án có tổng công suất hàng chục MWp cho ngành điện, các doanh nghiệp trong nước và FDI. 

Bằng kinh nghiệm, năng lực và tầm nhìn chiến lược đúng đắn, DAT Solar làm chủ công nghệ, đem đến những giải pháp 
chuyên biệt trong từng thiết kế, giúp giảm chi phí đầu tư và tối ưu hiệu quả cho khách hàng, đối tác.

DAT SOLAR 
HỆ SINH THÁI CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ LƯU TRỮ ĐIỆN 

QUY MÔ LỚN, ĐỒNG HÀNH TOÀN DIỆN BỀN VỮNG 

Là đối tác chiến lược của các tập đoàn công 
nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện mặt 
trời như: Canadian Solar, Sungrow, SMA, INVT, 
Sokoyo, Pylontech, GoodWe; DAT Solar nỗ lực trở 
thành nhà cung cấp toàn diện thiết bị điện mặt 
trời, lưu trữ điện, đèn năng lượng mặt trời quy 
mô lớn và hàng đầu tại Việt Nam. 

DAT Solar đầu tư kho hàng hàng ngàn m² tại trụ 
sở chính TP. HCM và ở các chi nhánh Hà Nội, Cần 
Thơ; luôn có sẵn số lượng lớn pin, inverter và đầy 
đủ các thiết bị ngoại vi sẵn sàng cung cấp ngay khi 
khách hàng có yêu cầu triển khai dự án. Điều này, 
giúp khách hàng, đối tác không phải tốn thời gian, 
chi phí nhập hàng, lưu kho vật tư, đảm bảo dự án 
hoàn thành đúng tiến độ, gia tăng sự hiệu quả.

Ngoài ra, DAT Solar còn ứng dụng nền tảng công 
nghệ ERP để quản lý bảo hành điện tử đến từng 
mã hàng. Đại diện các hãng bảo hành sản phẩm, 
thay thế, đổi trả trực tiếp tại Việt Nam, mang đến 
sự an tâm và hài lòng cao nhất.

Với mục tiêu kiên định, sự tin tưởng trọn vẹn từ khách hàng, cùng nền tảng Hệ sinh thái giá trị toàn diện, DAT Solar sẽ ngày 
càng phát triển bền vững, không ngừng lớn mạnh, kiến tạo một tương lai xanh cho Việt Nam và thế giới.
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT 

www.datsolar.com  Hotline: 1800 6567 | Email: info@datgroup.com.vn

• Trụ sở chính

12 Đông Hưng Thuận 10, Khu phố 3, 
P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, TP. HCM
Phone: (+84) 283 715 7567
Fax: (+84) 283 891 6586

• Chi nhánh Hà Nội

Lô 05-10A, KCN Hoàng Mai,
P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Phone: (+84) 243 252 5000
Fax: (+84) 243 253 5000

• Chi nhánh Cần Thơ

45 - 47 Bùi Quang Trinh, P. Phú Thứ,
Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ 
Phone: (+84) 292 391 7137
Fax: (+84) 292 391 7337


