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Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch 
Vụ REEPRO là Công ty thành viên 
của Công ty Cổ Phần Cơ Điện 
Lạnh (REE) - Nhà thầu cơ điện 
hàng đầu Việt Nam với hơn 40 
năm kinh nghiệm trong việc thiết 
kế, sản xuất sản phẩm cơ khí, lắp 
đặt và vận hành hệ thống cơ 
điện của nhiều công trình thương 
mại, công nghiệp quy mô lớn.

REEPRO là công ty hàng đầu 
trong lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh các Sản phẩm Cơ điện 
công trình mang thương hiệu 
Reetech như ống gió, miệng gió, 
thang và máng cáp, tủ điện, thiết 
bị xử lý không khí công suất lớn 
phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn 
khác nhau của từng công trình. 

Bên cạnh hoạt động sản xuất 
kinh doanh Sản phẩm Cơ điện 
công trình, hiện nay REEPRO đã 
mở rộng phát triển lĩnh vực Điện 
năng lượng Mặt Trời với vai trò là 
Tổng thầu EPC, là nhà Phân phối 
vật tư thiết bị và là đối tác Cung 
cấp dịch vụ Vận hành và Bảo 

dưỡng các dự án Điện mặt trời.
Với qui mô nhà xưởng và nguồn 
nhân lực sẵn có ở cả 3 miền Hà 
Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, 
REEPRO tự tin đủ năng lực đáp 
ứng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật 
mọi cấp độ dự án.

Tiếp bước nền tảng vững chắc 
từ Tập đoàn, tích góp kinh ng-
hiệm bởi nhiều thế hệ nhân viên 
đi trước, REEPRO luôn phấn đấu 
mang đến cho Khách hàng 
những sản phẩm chất lượng 
hàng đầu và dịch vụ chuyên 
nghiệp nhất.

GIỚI THIỆU
REEPRO

Dịch vụ VẬN HÀNH 
& BẢO DƯỠNG 

(O&M)
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Dịch vụ Vận Hành & Bảo Dưỡng 
(O&M) hệ thống Điện mặt trời là 
toàn bộ các hoạt động nhằm 
mục đích giúp cho hệ thống Điện 
mặt trời vận hành một cách tối 
ưu và an toàn nhất, đảm bảo hệ 
thống hoạt động đúng công suất 
thiết kế và kéo dài tuổi thọ của 
hệ thống.

Trong các năm gần đây số lượng 
các dự án Điện mặt trời tăng 
cao, vấn đề về chất lượng nhà 
thầu thi công, thiết bị, hệ thống 
chưa được xem trọng. Nhưng 
các vấn đề này lại có ảnh 
hưởng lớn đến hiệu suất phát 
điện, độ an toàn cũng như tuổi 
thọ của hệ thống.

Chỉ khi nào công tác Vận hành 
và bảo dưỡng (O&M) được chú 
trọng và diễn ra hiệu quả thì hệ 
thống mới đạt hiệu suất cao, giảm 
thiểu rủi ro tiềm ẩn, mang lại lợi 
ích cao nhất cho chủ đầu tư.

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ
VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG bảo dưỡng

định kì 
chính là 
liều vaccine 
cần cho

mọi hệ thống.Hình ảnh lắp đặt Hệ Gara Solar mái che kín 
nước - Một sản phẩm mới của REEPRO đã 
đưa ra thị trường.
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Trong hệ thống Điện mặt trời 
các tấm pin năng lượng mặt 
trời đóng vai trò vô cùng quan 
trọng. Các tấm pin được lắp đặt 
ở những nơi xa và cao hơn so 
với mặt đất, tùy thuộc vào môi 
trường xung quanh mà các tấm 
pin có thể bị bụi bẩn, lá cây 
che lấp gây suy giảm hiệu suất 
phát điện theo từng ngày. 

Việc kiểm tra và vệ sinh các tấm 
pin thường xuyên sẽ giúp cho hệ 
thống vận hành hiệu quả, hiệu 
suất phát điện luôn duy trì đúng 
công suất thiết kế, giảm rủi ro 
phát sinh lỗi, hư hỏng và tăng 
tuổi thọ của các tấm pin.

VỆ SINH TẤM PIN

PHƯƠNG PHÁP RỬA PIN

Hình ảnh pin đã được vệ sinh sạch và 
pin chưa được vệ sinh tại các dự án mà 
REEPRO đang tiến hành O&M

Hình ảnh vệ sinh pin thực tế tại 
dự án Nhà máy B.O.O Nước 
Thủ Đức

Tùy thuộc vào địa hình và môi 
trường thực tế lắp đặt các tấm 
pin chúng tôi sẽ đưa ra các giải 
pháp, tần suất vệ sinh các tấm 
pin năng lượng mặt trời một cách 
hợp lý nhất.

 • Sử dụng Robot
 • Sử dụng chổi lau

O1.

O1.1

Sử dụng ROBOT rửa pin 

Sử dụng CHỔI LAU trực tiếp

Hình ảnh một hệ thống solar farm mẫu cần 
được vệ sinh pin thường xuyên

VỆ SINH TỐT  - HỆ THỐNG KHỎE - HIỆU SUẤT ỔN ĐỊNH!

VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG
CHI TIẾT CÁC DỊCH VỤ
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Gồm một chuỗi nhiều và chi tiết các hoạt động kiểm tra để có 
thể phát hiện ra các lỗi hiện có trên hệ thống như: kiểm tra nhiệt độ 
pin, kiểm tra đầu nối MC4, kiểm tra hệ thống khung đỡ,...

KIỂM TRA HỆ THỐNG
O2.

KIỂM TRA KHU VỰC PIN
O2.1

VỆ SINH CẢNH QUAN

KIỂM TRA MÁNG CÁP

O2.2

O2.3

Kiểm tra nhiệt độ pin

Kiểm tra đầu nối MC4

Kiểm tra hư hỏng pin

Kiểm tra giá đỡ pin

Hình ảnh kiểm tra nhiệt độ toàn hệ 
thống pin được chụp từ flycam tầm 
nhiệt của REEPRO từ trên cao.

Hình ảnh vệ sinh cỏ cho hệ thống điện 
mặt trời trên mặt đất tại dự án Nhà 
máy B.O.O Nước Thủ Đức.

Hệ thống thang máng cáp dưới hệ 
thống pin đã được REEPRO dọn dẹp và 
kiểm tra

Hình ảnh đầu nối MC4 bị hư hại sau một 
thời gian vận hành.

Hình ảnh pin bị hư hỏng do va chạm 
trong quá trình vận hành.

Hình ảnh kiểm tra kết cấu, vị trí và kết 
nối của hệ thống giá đỡ với pin.

Đối với các hệ thống lắp đặt 
trên mặt đất, các loại thực vật 
như cây cối, cỏ dại xung quanh 
cần được phát quang, dọn dẹp 
tránh tình trạng che bóng làm 
giảm hiệu suất phát điện và gây 
mất an toàn khu vực lắp đặt.

Kiểm tra hư hỏng máng cáp,
Kiểm tra cố định máng cáp,

Máng cáp đầy đủ nắp,
Kiểm tra ống bảo vệ dây DC.
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KIỂM TRA MÁI TOLE

KIỂM TRA KHU VỰC PHÒNG ĐIỆN

KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ VÀ THÔNG SỐ VẬN HÀNH

O2.4
O2.5

O2.6

Gồm một chuỗi các hoạt động 
kiểm tra để xác định lỗi cũng 
như tìm phương án khắc phục 
cho chủ đầu tư như: 

 • Kiểm tra mái tôn không rỉ sét.
 • Kiểm tra vị trí các mép tôn 

không bị hở.
 • Kiểm tra vị trí cố định thang lồng.
 • Kiểm tra máng xối.
 • Kiểm tra hệ thống cột thu lôi 

nhà xưởng.

Kiểm tra nhiệt độ các thiết bị 
trong quá trình hoạt động, phát 
hiện các điểm nhiệt độ bất 
thường và xử lý kịp thời tránh xảy 
ra sự cố.

Kiểm tra các thông số đo dây 
dẫn DC, AC, hệ thống dây tiếp 
địa, chống sét của hệ thống.

KIỂM TRA HỆ THỐNG LỐI ĐI 
NHỰA TRÊN MÁI NHÀ

KIỂM TRA CỐ ĐỊNH VỚI 
CÁC THIẾT BỊ

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG 
CỦA TỦ ĐIỆN

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG 
BIẾN TẦN

KIỂM TRA HỆ THỐNG NƯỚC 
RỬA PIN

Kiểm tra các điểm liên kết lối đi 
và hư hỏng để xử lý kịp thời.

Kiểm tra cố định hệ thống biến 
tần, tủ điện, các điểm siết cáp 
điện,...

Kiểm tra các hiện tượng rò rỉ điện, 
các điểm cháy, rỉ sét trên các 
thiết bị trong tủ điện...

Kiểm tra các đầu kết nối MC4 
vào biến tần, biến tần hoạt động 
ổn định,...

Các khớp nối ống nước thường 
bị rỉ nước tại các vị trí này. Cần 
kiểm tra và xử lý. Tránh tình trạng 
lãng phí nguồn nước.

Kiểm tra thông số dây dẫn

Kiểm tra nhiệt độ các thiết bị

Sử dụng các thiết bị đo đạc hiện đại và 
tiên tiến nhất, REEPRO luôn đảm bảo 
tính chính xác
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bảo dưỡng 
hệ thống 
thường xuyên 
để duy trì
hiệu suất
tốt nhất.

“

“VỆ SINH THIẾT BỊ
O2.7

Phòng điện và các thiết bị trong hệ thống Điện mặt trời cần kiểm tra, 
vệ sinh sạch sẽ. Đặc biệt đối với biến tần việc vệ sinh các cánh tản 
nhiệt là việc quan trọng, giúp cho việc thoát nhiệt trở nên tốt hơn, 
kéo dài tuổi thọ cũng như hiệu suất phát điện cao hơn.

Vệ sinh cánh tản nhiệt biến tần

Kiểm tra hệ thống ống âm Kiểm tra máng cáp trên cao

Vệ sinh khu vực phòng điện
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Việc sử dụng các phần mềm 
giám sát từ xa đã được REEPRO 
triển khai từ những ngày đầu.

Trong công tác vận hành hệ 
thống Điện mặt trời, việc giám sát 
hệ thống từ xa bằng các phần 
mềm chuyên dụng được xem là 
vô cùng quan trọng. Các chỉ số 
vận hành hệ thống được hiển 
thị một cách đầy đủ, trực quan 
và dễ hiểu giúp nắm bắt được 
tình hình hoạt động, đánh giá 
hiệu quả hệ thống. Đồng thời, 
dễ dàng phát hiện các lỗi xảy ra 
trên hệ thống.

Với hệ thống kho bãi rộng lớn, phù hợp cho việc lưu trữ, phân phối 
các loại thiết bị, vật tư trong ngành công nghiệp Điện mặt trời. Luôn 
có sẵn nguồn hàng trong kho để cung cấp cho các đối tác cần 
thay thế thiết bị, vật tư cho hệ thống Điện mặt trời.

Thông qua phần mềm giám sát, 
dữ liệu sẽ được thu thập một 
cách dễ dàng theo từng mốc 
thời gian cụ thể, đồng thời giúp 
phát hiện và cảnh báo sự cố, 
nguyên nhân làm suy giảm lượng 
điện sản xuất, chuẩn đoán sơ bộ 
vị trí phát sinh trục trặc để kịp thời 
khắc phục.

Việc này sẽ đảm bảo hệ thống 
được vận hành liên tục, tránh 
những tình huống làm gián đoạn 
lâu dài làm ảnh hưởng đến lợi 
nhuận đầu tư của chủ sở hữu.

GIÁM SÁT HỆ THỐNG

THAY THẾ THIẾT BỊ, VẬT TƯ

BÁO CÁO 
SỰ CỐ HỆ THỐNG

O3.

O5.

O4.

Phần mềm giám             
Sunny Portal của SMA

Phần mềm giám             
Isolar Cloud của Sungrow

Vật tư, thiết bị trong kho 
của REEPRRO

Nền tảng giám sát sản lượng, 
thông số hệ thống điện mặt trời 
lắp đặt biến tần của SMA.

Nền tảng giám sát thông số, sản 
lượng của Sungrow với giao diện 
người dùng thân thiện.

Hệ thống kho pin, biến tần và 
thiết bị điện đến từ các thương 
hiệu nổi tiếng với đa dạng công 
suất đến model.

Các thiết bị, vật tư sẽ được REEPRO tiến 
hành bảo hành theo chế độ bảo hành 
của nhà sản xuất.
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Việc lựa chọn một đơn vị cung 
cấp Dịch vụ vận hành và bảo 
dưỡng (O&M) uy tín và chất 
lượng là bước khởi đầu quan 
trọng trong công tác vận hành 
và bảo dưỡng Hệ thống Điện 
mặt trời. 

Tất cả các quy trình Vận hành 
và bảo dưỡng (O&M) phải được 
đưa vào quy chuẩn và đồng 
bộ, giúp chủ đầu tư dễ dàng 
nắm bắt được toàn bộ các hoạt 
động Hệ thống Điện mặt trời.

GIỚI THIỆU
NĂNG LỰC REEPRO

Hình ảnh trong quá trình thi công dự án Nhà 
máy nước Tân Hiệp 2 - Hóc Môn - TP.HCM.

 
  
 

hệ thống khỏe.

Đơn vị O&M
chuyên nghiệp,

uy tín &chất 
lượng

luôn là người 
bạn cho một
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REEPRO là nhà thầu EPC, có kinh nghiệm lắp đặt và vận hành hơn 
68 dự án Điện mặt trời với quy mô công nghiệp, tổng công suất 65 
MWp trải dài khắp các tỉnh thành. 

REEPRO cung cấp dịch vụ Vận hành và bảo dưỡng (O&M) uy tín và 
chuyên nghiệp. Đảm bảo giá trị cốt lõi cho Hệ thống Điện mặt trời 
hoạt động một cách tối ưu nhất, phòng tránh cao nhất các sự cố 
có thể xảy ra làm gián đoạn hoạt động hệ thống và gây tổn thất lợi 
ích của chủ đầu tư.

Với đội ngũ nhân viên, kỹ sư được đào tạo chuyên nghiệp về 
chuyên môn trong và ngoài nước. Luôn nắm bắt các kỹ thuật, 
công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Điện mặt trời, mang đến cho 
khách hàng Dịch vụ tốt nhất.

KINH NGHIỆM

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

O1.

O2.

Đào tạo đội ngũ nhân 
viên mới 

Tập huấn AN TOÀN LAO ĐỘNG 
(HSE) cho nhân viên

Các nhân viên mới được REEPRO 
đào tạo chuyên nghiệp từ lý 
thuyết đến thực hành thực tiễn 
tại các công trình.

Các khóa huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn lao động cho đội 
ngũ nhân viên thường xuyên được tổ chức, nhằm nâng cao kiến 
thức về kỹ thuật cũng như an toàn trong quá trình thi công, vận 
hành và bảo dưỡng hệ thống Điện mặt trời.

Đào tạo nhân viên mới

Buổi tập huấn an toàn lao động 

Bảo hộ đầy đủ

Hình ảnh dự án điện mặt trời 
áp mái TBS Logistics - Dĩ An - 
Bình Dương
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Sử dụng các thiết bị hiện đại có độ chính xác cao để kiểm tra, đo 
đạc và robot tự động hóa việc vệ sinh tấm pin giúp công tác Vận 
hành và bảo dưỡng đạt hiệu quả cao nhất, phát hiện các lỗi, sự cố 
hệ thống có thể xảy ra chính xác và nhanh chóng đưa ra các giải 
pháp xử lý.

Flycam tầm nhiệt

Robot vệ sinh pin Thiết bị đo đạc tân tiến

Súng đo nhiệt hiện đại

TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI
O3.

Flycam tầm nhiệt phát hiện các điểm quá nhiệt 
trên bề mặt các tấm pin.

Việc đưa robot vào công việc vệ sinh tấm pin giúp 
tiết kiệm thời gian cũng như nhân công thực hiện.

Máy đo nhiệt độ giúp phát hiện các điểm quá 
nhiệt trong hệ thống tủ điện, máng điện, dây dẫn 
điện và cả trên pin.

Các loại đồng hồ đo hiện đại đo đạc thông số hệ 
thống cho ra kết quả chính xác cao.

Với hệ thống kho bãi lên đến 5000m2 trải dài khắp 3 miền đất 
nước Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh - REEPRO có đủ nguồn 
lực để cung cấp các thiết bị, vật tư, phụ kiện nhanh chóng trong 
trường hợp cần thay thế, bảo hành thiết bị.

HỆ THỐNG KHO BÃI
O4.

Các thiết bị, vật tư sẽ được REEPRO tiến 
hành bảo hành theo chế độ bảo hành 
của nhà sản xuất.
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Cụm nhà xưởng
SẢN XUẤT GỖ

Địa điểm
Tân Uyên - Bình Dương

Công suất
7925 kWp

Cụm nhà xưởng  
NỘI THẤT CAO CẤP

Địa điểm
Trảng Bàng - Tây Ninh

Công suất
6054 kWp

Nhà kho
KHO HÀNG ĐIỆN MÁY

Địa điểm
Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh

Công suất
1140 kWp

Cụm kho 
KHO NGOẠI QUAN

Địa điểm
Dĩ An - Bình Dương

Công suất
7087 kWp

Nhà máy
NHÀ MÁY NƯỚC

Địa điểm
Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh

Công suất
1140 kWp

O5.
Trong năm 2020, REEPRO đã tiến hành lắp đặt và hòa lưới thương 
mại 68 dự án điện mặt trời áp mái với quy mô công nghiệp và nhiều 
dự án dân dụng.

Toàn cảnh cụm Dự án Cảng Quốc Tế 
Long An tại  Cần Giuộc - Long An
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Nhà xưởng
SẢN XUẤT SƠN

Địa điểm
Nhơn Trạch - Đồng Nai

Công suất
927 kWp

Nhà xưởng
SẢN XUẤT BAO BÌ

Địa điểm
Đức Hòa - Long An

Công suất
457 kWp

Nhà xưởng
SẢN XUẤT BAO BÌ

Địa điểm
Cần Đước - Long An

Công suất
792 kWp

Showroom
GẠCH MEN

Địa điểm
Buôn Mê Thuộc - Đắk Lắk

Công suất
373 kWp

Nhà xưởng
SẢN XUẤT KÍNH ÔTÔ

Địa điểm
Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh

Công suất
887 kWp

Nhà kho
KHO HÀNG

Địa điểm
Bến Lức - Long An

Công suất
1893 kWp

Nhà xưởng
SẢN XUẤT GIÀY

Địa điểm
Bến Lức - Long An

Công suất
1922 kWp

Nhà xưởng
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Địa điểm
Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh

Công suất
778 kWp

Nhà máy
NHÀ MÁY NƯỚC

Địa điểm
Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh

Công suất
879 kWp

Cao ốc
TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Địa điểm
Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Công suất
700 kWp
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