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Công ty TNHH cung cấp thiết bị và giải pháp kỹ thuật thành lập ngày 06 tháng 04
năm 2001, chúng tôi là nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, cung
cấp, lắp đặt hệ thống cấp điện nguồn: máy phát điện, trạm biến áp, tủ điện và thực
hiện các công việc bảo hành, bảo dưỡng cho các lĩnh vực trên, là đại diện của nhà sản
xuất máy phát điện Perin – Italy tại Việt Nam và là nhà phân phối ủy quyền nhiều sản
phẩm nổi tiếng khác như biến áp Hà Nội, thiết bị ABB, ...

Trong hơn 20 năm qua cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên giàu kinh nghiệm, được đào
tạo từ chính hãng với sự tận tâm của mình chúng tôi luôn không ngừng nâng cao chất
lượng dịch vụ tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao nhất với giá thành hợp lý. Tôn chỉ
hoạt động của chúng tôi là luôn sáng tạo, đổi mới, chăm chỉ làm việc mỗi ngày để tạo
ra nhiều giá trị cho khách hàng, cho bản thân và cho toàn xã hội, đặt sự hài lòng của
khách hàng, và uy tín là tài sản lớn nhất của chúng tôi.

Trong thời gian qua chúng tôi đã vinh hạnh được phục vụ nhiều khách hàng lớn như
bệnh viện, ngân hàng, viễn thông, khách sạn các Tổng công ty xây dựng, và nhà máy
sản xuất (Toyota, Kyocera...),. 

Bằng những gì đã có và sự cố gắng cao nhất của toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân
viên, chúng tôi luôn mong muốn hợp tác với mọi Chủ đầu tư các nhà thầu trong và
ngoài nước trong thời gian tới.

Trân trọng!

GIỚI THIỆU VỀ SETS 
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NĂNG LỰC VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Giám đốc

TỔNG QUAN:
Đội ngũ cán bộ công nhân viên của chúng tôi trên 40 người, 60% đã tốt nghiệp đại
học và cao đẳng, có 02 người đã đào tạo thạc sỹ, công nhân thi công lắp đặt đều được
đào tạo chuyên ngành và cấp chứng chỉ nghề.

 Chúng tôi luôn hiểu con người là nền tảng căn bản nhất cho sự phát triển của công ty,
vì vậy kế hoạch đào tạo nhân lực luôn được chú trọng và thực hiện hàng năm. Luôn
đảm bảo lợi ích của cán bộ công nhân viên, và các hoạt động phúc lợi xã hội cho nhận
viên  là một phần trong hoạt động của chúng tôi, để cho mọi người có được tinh thần
tốt nhất, nâng cao hiệu quả công việc và gắn bó lâu dài với công ty

Phó 
Giám đốc

Phòng 
Hành chính,

Nhân sự

Phòng 
Kế toán 

Phòng
Kinh doanh 

Phòng
Kỹ thuật 

Bộ phận
phụ tùng,

vật tư

Bộ phận
nhập khẩu

Bộ phận
hỗ trợ 

kinh doanh 

Thi công
lắp đặt 

Bộ phận
bảo trì, bảo

dưỡng
Marketing 

4



NĂNG LỰC NHÂN SỰ
Kỹ thuật viên:
-   Tất cả nhân viên đều tốt nghiệp từ các trường chuyên ngành; tiếp tục được đào tạo,
tập huấn bài bản về hệ thống máy phát điện bởi Hãng sản xuất và các hãng động cơ
Perkins, Mitsubishi, John Deere, MTU...

-     Đặc biệt, kỹ thuật viên Sets là đội ngũ chuyên nghiệp, nhiệt tình và tâm huyết với
nghề (80% kỹ thuật viên Sets có kinh nghiệm từ 5-20 năm). 
Vị trí quản lý và điều hành được đảm nhiệm bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh
nghiệm với đầy đủ bằng cấp về chuyên môn và quản trị.

Đội ngũ bán hàng, quản lý dự án của chúng tôi luôn theo sát từng dự án nhằm đảm
bảo về chất lượng và tiến độ đối với khách hàng.

Toàn thể nhân viên Sets đồng lòng làm việc với sự sáng tạo và cống hiến hết mình 
 nhằm mang lại chất lượng cao cho sản phẩm của mình và sự hài lòng cho khách hàng.
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Perin thành lập từ năm 1952, có trụ sở chính đặt tại Italia, là nhà sản xuất tổ máy
phát điện uy tín tại Italy, Perin còn sản xuất động cơ và đầu phát điện cho riêng
mình để tạo ra hệ thống máy phát điện hoàn chỉnh.

GIỚI THIỆU VỀ PERIN

LĨNH VỰC KINH DOANH
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10 - 40 k VA 
1750 x750x1220 h mm

60 - 100 k VA 
2400 x1000x1600 h mm

100 - 200 k VA 
3100 x1000x1600 h mm

250 - 400 k VA 
4000 x1300x2000 h mm

500 - 800 k VA 
5000 x1800x2200 h mm

MÁY PHÁT ĐIỆN PERIN

7

Công suất từ 10 - 4000 KVA



TỦ ĐIỆN

TRẠM BIẾN ÁP
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ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA
MÁY PHÁT ĐIỆN PERIN

Chỉ 0.25% từ không tải đến đầy tải
Điều chỉnh điện áp chính xác.

ĐIỀU ÁP ĐIỆN TỬ KĨ THUẬT SỐ V/HZ

Điều chỉnh tần số chính xác.
Đặc tính động cơ tốt hơn, cho phép đáp
ứng tải nhanh hơn.

BỘ ĐIỀU TỐC ĐIỆN TỬ ĐẲNG THỜI

Khả năng chịu tải biến thiên nhanh.
Đáp ứng nhanh hơn khi tải thay đổi. 

ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO 8528-5

Khả năng khởi động nhanh và chịu dòng
ngắn mạch tốt hơn

ĐẦU PHÁT KÍCH TỪ NAM CHÂM
VĨNH CỬU (PMG)

Đáp ứng sáng tạo và linh hoạt theo nhu
cầu của khách hàng

CÁC GIẢI PHÁP LINH HOẠT NGOÀI
TIÊU CHUẨN PERIN

Tối ưu hóa khí thải 

ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG EPA TIER 2

Thời gian dài nhất trong lĩnh vực máy
phát điện. Được thiết kế để hoạt động
thời gian dài (trên 30,000 giờ)

02 NĂM BẢO HÀNH THEO TIÊU CHUẨN

Hệ số tải lên đến 85% cho công suất
dự phòng

HỆ SỐ CÔNG SUẤT CAO

Diện tích lắp đặt nhỏ hơn (tiết kiệm chi
phí đầu tư tính trên diện tích)

MẬT ĐỘ NĂNG LƯỢNG CAO

9



LÝ DO CHỌN SETS
Dịch vụ trọn gói của chúng
tôi cung cấp cho khách hàng 

Bảo hành cho thiết bị đã cung cấp,
bảo trì bảo dưỡng, thay thế phụ tùng,
hòa đồng bộ, chuyển từ hệ thống MTS
sang ATS. Đặc biệt Sets cung cấp
dịch vụ gia hạn Hợp đồng bảo trì bảo
dưỡng từ 5 – 10 năm.

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Vận chuyển, lắp đặt, thi công, nghiệm
thu, bà giao, hướng dẫn vận hành.

DỊCH VỤ BÁN HÀNG

Bao gồm khảo sát thực tế, tư vấn chọn
công suất, chọn máy, hỗ trợ thiết kế
phòng cách âm và cung cấp các giải
pháp tốt nhất về nguồn điện.

DỊCH VỤ TRƯỚC BÁN HÀNG
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SETS -  SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU

Sets là nhà phân phối chính thức của
Hãng sản xuất tổ máy phát điện PERIN
từ 2010. 

Chúng tôi đã trải qua 10 năm xây dựng
phát triển và khảng định uy tín. Hơn 500
tổ máy đã được phân phối và được
khách hàng phản hồi tích cực.

ĐỐI TÁC TIN CẬY

Chúng tôi có hệ thống phân phối tại 3 
miền Bắc – Trung – Nam để đáp ứng 
nhanh và tốt nhất nhu cầu riêng biệt của
từng khách hàng. 

Ngoài ra với hệ thống đại lý khắp cả
nước Sets đảm bảo sự hỗ trợ tối ưu nhất
cho từng dự án, trong từng lĩnh vực.

ĐỒNG HÀNH 3 MIỀN

Đội ngũ kỹ thuật Sets hiểu rõ từng chi
tiết của sản phẩm và sự phát triển của
các dòng máy theo thời gian. 

Sets hiểu rõ các nhu cầu về điều kiện
chung về cơ sở vật chất thực tế của
khách hàng tại Việt Nam

Kinh nghiệm lắp đặt trên các môi
trường, khu vực địa lý và ngành nghề
khác nhau.

CHUYÊN GIA NGÀNH

Không chỉ là bán hàng, Sets luôn luôn
nỗ lực để mang đến khách hàng các
giải pháp tiết kiệm và hiệu quả nhất
về nguồn điện dự phòng.

Sets mong muốn đưa đến khách hàng
dịch vụ tốt nhất để xây dựng uy tín,
niềm tin và phát triển quan hệ lâu dài.

GIÁ TRỊ GIA TĂNG
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DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Dự án và khách hàng của Sets rất đa dạng và nhiều ngành nghề

Chính phủ và ban ngành:
Ban cơ yếu chính phủ
Đài tiếng nói Việt Nam
Văn phòng thủ tướng
Trung tâm Hội nghị Quốc Gia
Bộ tư lệnh thủ đô

Ngân hàng và Bảo hiểm:
ACB
Agribank
An Bình Bank
Vietcombank
BIDV

Khai thác mỏ: 
Tập đoàn Than – Khoáng sản Vinacomin
Mỏ than Bàng Danh
Mỏ than Cọc 6
Mỏ than Mông Dương
Mỏ Than Hà tu

Bất động sản:
Gamuada
Ecopark
Nam Cường
Five Star
Bảo tàng Hồ Chí Minh
Sông Đà
Hadico
Tổng Công ty xây dựng Hà nội

Nhà máy:
Toyota
Kyocera
Yazaky
Sữa Mộc Châu
Nhiệt điện Phả lại

Bệnh viện Tokyo Nhật Bản 
Bệnh viện Than – Khoáng sản Vinacomin Hà Nội
Bệnh viện Than – Khoáng sản Vinacomin Vàng Danh
Bệnh viện Than – Khoáng sản Vinacomin Mạo Khê
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
Bệnh viện Vân Đồn
Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì

Dược phẩm y tế:

Viễn thông, Cảng và Vận tải:
Vinaphone
Vietnammobil
VTI
Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài
Cảng Cái Lân
Tổng công ty Vận tải Hà nội
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HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI DỰ ÁN
Lắp đặt và vận chuyển tủ điện
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Đào tạo dự án Phả Lại



HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI DỰ ÁN
Bệnh viện Kusumi
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Toà nhà N03T6 NGĐ Toà nhà N03T7 NGĐ 

Toà nhà N01T2 
Ngoại Giao Đoàn (NGĐ)

Toà nhà N03T2 NGĐ 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THAM GIA

Toà nhà N03T5 NGĐ 

Toà nhà N04B NGĐ 
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THAM GIA

Bệnh viện Kusumi, Ecopark 

Tòa nhà trụ sở tập Đoàn Hòa Phát
tại 66 Nguyễn Du – Hà Nội

Bệnh viện Vinacomin 

Bộ tư lệnh Thủ ĐôDự án Five Star số 5 Kim Giang
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THAM GIA

Nhà máy Kyocera Hưng Yên

Nhà máy Honda Vĩnh Phúc

Nhà máy sản xuất ô tô TOYOTA 
– Vĩnh Phúc

Nhà máy Nhiệt điện Phả lại
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