
DỰ ÁN CẦU TRỤC CHÂN ĐẾ 150 TẤN 

Công Ty Công Nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) được thành lập ngày 20/02/2006 là thành 

viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam. Đến nay DQS đã làm chủ công nghệ để 

đóng mới tàu đến 300.000 DWt và sửa chữa thành công các phương tiện nổi như Giàn khoan, 

Kho nỗi chứa xuất dầu, Sà lan, Tàu lai dắt… được Chủ tàu và Đăng kiểm đánh giá cao. 

Thông qua việc từng bước cung cấp các sản phẩm và giải pháp, kết hợp quá trình chứng minh 

năng lực & tạo dựng niềm tin, NPV được chọn là nhà cung cấp hệ thống biến tần cho DQS. 

Với việc cung cấp sản phẩm đúng thời hạn cam kết, đúng tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật, 

NPV đã chứng minh hoàn toàn đủ năng lực và công nghệ để đáp ứng tối đa các yêu cầu và trở 

thành đối tác lâu dài của DQS. 

 

 

1. THÔNG TIN DỰ ÁN 

- Khách hàng: Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Dung Quất 



- Địa chỉ: Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam 

- Hạng mục: thay thế biến tần Yaskawa G7 của cẩu chân đế 150T sang biến tần A1000. 

- Công suất biến tần: 160kW, loại tải nặng. 

- Nội dung thực hiện: 

   + Kiểm tra biến tần cũ đã hư hỏng- biến tần Yaskawa G7 160kW. 

   + Lắp đặt biến tần Yaskawa A1000 160kW thay thế cho biến tần G7 cũ. 

   + Chuyển đổi đấu nối động lực, bộ hãm, điều khiển sang biến tần A1000. 

   + Chuyển đổi chương trình từ biên tần G7 sang biến tần A1000. 

   + Thử tải và tinh chỉnh. 

   + Vận hành lại và giám sát. 

- Thời gian thực hiện: trong vòng 24h kể từ lúc nhận được yêu cầu. 

2. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

 Biến tần cũ hư chập cháy nổ ở nguồn, thực hiện lấy chương trình cũ từ board điều khiển từ biến 

tần G7 cũ và chuyển đổi qua biến tần A1000 mới bằng phần mềm chuyên dụng. 





 

 

 

Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, chuyên môn cao sẽ đưa ra các giải pháp thay 

thế cho quý khách hàng một cách tối ưu và tiết kiệm kiệm chi phí. Ngoài ra, Nam Phương Việt 

sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách để khắc phục những sự cố trong quá trình vận hành, và sẽ cử 

đội kỹ thuật xuống để sửa lỗi nhanh nhất cho quý khách hàng, đảm bảo cho việc sản xuất không 

bị đình trệ. 

__________________________________________________________ 



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHƯƠNG VIỆT 

Địa chỉ: 20a Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.HCM 

Số điện thoại: (84-28)  6255 8597 

Email: info@namphuongviet.vn - giacph@namphuongviet.vn 

Hotline: 0903 803 645 

 


