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❂ Là đơn vị trực thuộc Tập đoàn JAPAN 
GROUP - Tập đoàn đầu tư phát triển đa 
lĩnh vực lớn có vốn đầu tư nước ngoài - 
với công nghệ và kỹ thuật chế tạo tiên 
tiến hàng đầu thế giới từ Nhật Bản.
❂ Là một trong những đơn vị sở hữu nhà 
máy sản xuất lớn nhất Việt Nam nên nắm 
vững kỹ thuật chế tạo, sắp đặt cell solar 
tạo ra hiệu suất cao hơn hẳn sản phẩm 
cùng loại.
❂ Là đơn vị sở hữu thiết bị công nghệ 
cao của Nhật Bản cho phép chế tạo các 
tấm pin quang năng siêu chuẩn mực và 
chính xác tuyệt đối.
❂ Là đơn vị nghiên cứu và sản xuất trực 

VÌ SAO CHỌN 
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CATALOGE SOLAR PANEL



❂ Japan Group phát triển tại Việt Nam từ 2003, là Tập đoàn liên 
doanh sản xuất Sơn, đèn Led, hệ thống điện mặt trời, hệ thống 
chiếu sáng, đầu tư bất động sản, kinh doanh hệ thống cà phê, 
resort, xây dựng và thương mại…
❂ Nhà máy sản xuất điện năng lượng mặt trời là một trong những 
nhà máy thuộc hệ thống tập đoàn Nhật Bản Japan Group tại Việt 
Nam.
❂ Là một trong những nhà máy đầu tiên ở Việt Nam sản xuất pin 
năng lượng mặt trời, trạm điện năng lượng mặt trời và hệ thống đèn 
chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời.
❂ Dựa trên nền tảng nhà máy sản xuất đèn Led nên việc phát triển 
nhà máy điện năng lượng mặt trời là rất thuận lợi và đồng bộ.
❂ Hệ thống các thương hiệu hiện tại của JAPAN GROUP

SƠ LƯỢC VỀ JAPAN GROUP

❂ Sản xuất Pin năng lượng mặt trời solar panel 
khổ lớn
❂ Hệ thống chiếu sáng dùng năng lượng mặt 
trời (all in one)
❂ Hệ thống trạm phát điện mặt trời (solar 
electric station)
❂ Hệ thống các sản phẩm phụ trợ

LĨNH VỰC CHỦ ĐẠO

DỊCH VỤ CUNG CẤP

❂ Cung cấp vật tư, thiết bị
❂ Tư vấn lắp đặt, bảo hành, bảo trì
❂ Xây lắp trạm điện năng lượng mặt trời
❂ Xây lắp hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời
❂ Cung cấp giải pháp chiếu sáng và máy phát điện 
năng lượng mặt trời đồng bộ
❂ Tư vấn thiết kế tối ưu sơ đồ lắp đặt tấm panel và sơ 
đồ lắp đặt hệ thống panels solar.
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