
Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp điện tử, Công ty TNHH 

Điện tử Beam Tech đạt chứng nhận ISO 9001 là một nhà 

phát triển và sản xuất các thiết bị lưu trữ điện (UPS) có công suất 

lên đến 12KVA. Beam Tech cung cấp một loạt các sản phẩm UPS 

bao gồm, kiểu nhỏ gọn như SI 400 và SI 425, cũng như một loạt 

các UPS tương tác sóng sin tinh khiết, từ 650VA đến 12KVA, gồm 

các mẫu tiêu chuẩn và dài hạn cho tủ kệ và tháp.

Ngoài ra, máy biến tần sóng sin tinh khiết của công ty dành cho 

viễn thông và các ứng dụng gia đình rất phổ biến trên thị trường 

quốc tế. Dòng SI là UPS duy nhất hiện có sẵn có thể được gắn vào PC 

sử dụng ổ 5/4-inch - UPS được tích hợp đầy đủ tất cả các thành phần 

cần thiết của một UPS truyền thống trong một hộp duy nhất,cung cấp 

giải pháp thuận tiện, tiết kiệm không gian, không phức tạp và bảo vệ 

nguồn cho các môi trường máy tính quan trọng. Beam Tech tuyên bố 

rằng tất cả các sản phẩm của công ty đều đã nhận được giấy chứng 

nhận sản phẩm quốc tế từ các tổ chức như BSMI, TUV, CE, UL và 

cUL.

Các sản phẩm được chào đón rộng rãi bởi các khách hàng trên toàn 

thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, Nhật Bản, Đông Nam Á, Châu Phi và 

Mỹ Latinh, và khoảng 90% sản lượng của công ty được xuất khẩu. 

Công ty nhấn mạnh rằng ngoài các thành phẩm được sản xuất trên cơ 

sở OEM / ODM, công ty còn chuyên cung cấp các đơn vị bán thành phẩm (SKD) 

và không bao giờ ngần ngại trong việc phát triển các sản phẩm mới và tốt hơn cho 

khách hàng trên toàn thế giới.
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