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Công ty EKOS ENC chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn – thi công – quản lý theo dõi 
trong lĩnh vực xây dựng nhà máy điện mặt trời thân thiện môi trường.
Với bề dày kinh nghiệm qua nhiều dự án xây dựng các hệ thống đa dạng như dự 
án Greenhome 3Kw, dự án công cộng hay các nhà máy điện mặt trời RPS cấp 
MW, chúng tôi đang nỗ lực mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng.
Bên cạnh đó, để sử dụng năng lượng tái tạo hiệu quả hơn, chúng tôi đang cung 
ứng các sản phẩm và thiết bị phù hợp với mọi hệ thống và quy mô năng lượng 
thông qua việc quản lý năng lượng hộ gia đình, tích hợp lưới điện mặt trời và kết 
nối với hệ thống lưu trữ năng lượng ESS.

- Tấm pin năng lượng mặt trời
- Cấu trúc khung đỡ xoắn ốc
- .Thiết kế, sản xuất hệ thống 

khung đỡ 

- .Thiết kế hệ thống trang thiết bị 
công nghiệp

- Xây dựng hệ thống quản lý
- Thiết kế hệ thống khung đỡ

- .EPC hệ thống điện năng lượng 
mặt trời

- .Thi công hệ thống RPS quang 
năng

- .Công trình quang năng cho hộ 
gia đình, cơ quan đấu thầu

- .Tư vấn hệ thống RPS quang 
năng 

- .Dịch vụ đánh giá tính khả thi 
điện mặt trời

- Thiết kế hệ thống khung đỡ 
- Tư vấn kỹ thuật công nghệ

DOANH NGHIỆP EKOS ENC

Giới thiệu 
doanh 
nghiệp

Lĩnh vực 
kinh 
doanh
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SẢN XUẤT THI CÔNG NGHIÊN CỨU 
PHÁT TRIỂN

TƯ VẤN 
- R&D
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Lịch sử 
phát triển

Danh mục 
chứng nhận

2011

2016

2013

2015

2017

2018

Đăng ký công ty chuyên về năng lượng tái tạo

Đăng ký hai bằng sáng chế cấu trúc năng lượng mặt trời
Đăng ký công ty phần mềm

Thay đổi tên công ty EKOS ENC
Đạt chứng nhận ISO9001, 14001 
Đăng ký kinh doanh công trình điện năng (Jeollabuk-do)
Thành lập Trung tâm R&D (Hiệp hội xúc tiến công nghệ công nghiệp)

Đạt được công suất năng lượng mặt trời tích lũy 20MW

Đăng ký nhà máy và cấp giấy chứng nhận sản xuất trực tiếp (thiết bị quang điện)
Đăng ký tham gia hiệp hội lưới điện thông minh (ESS)
Ký kết hợp đồng 3 bên cung ứng thiết bị năng lượng mặt trời của Cục đấu thầu
5 bằng sáng chế (Phương pháp giám sát mô-đun năng lượng mặt trời )
Tham gia triển lãm trong nước-Triển lãm chăn nuôi quốc tế (Daegu) / Triển lãm thiết bị 
chăn nuôi quốc tế (Ilsan)
Được chọn là Doanh nghiệp khởi nghiệp - K.Startup (85 triệu won)
Tham gia dự án hỗ trợ công nghiệp của chính phủ (133.5 triệu won)

Đạt vị trí số 1 trong lĩnh vực thi công hệ thống năng lượng mặt trời ngành chăn nuôi
Được tuyển chọn để hỗ trợ ngành công nghiệp máy bay không người lái (drone) theo yêu 
cầu: Phát triển drone đo lường (65,000won)
Đạt được công suất năng lượng mặt trời tích lũy 30MW
Được chọn là công ty tham gia dự án cung ứng nhà ở quản lý Khu công nghiệp năng lượng 
(Jeollabuk-do)
Đang đăng ký bằng sáng chế cho khung đỡ lắp đặt mô-đun năng lượng mặt SPACE 2 
TIMES (khung đỡ mô-đun bán tự động mái chuồng gia súc dạng đóng mở)

Chứng nhận công ty 
liên doanh

Bằng sáng chế 
(Rơle bảo vệ thông 

minh)

Chứng nhận ISO9001

Bằng sáng chế mạch 
điện năng lương mặt 

trời một chiều

Chứng nhận ISO14001

Bằng sáng chế 
(hệ thống theo dõi 

quang năng)

Chứng nhận INO-BIZ  - 
Công ty EKOS ENC

Bằng sáng chế 
(Nhựa cố định)

Chứng nhận ISO9001

Bằng sáng chế 
(điều khiển điện năng 

đa cấp) 

Chứng nhận phòng 
nghiên cứu trực thuộc

Bằng sáng chế 
(lưới quang năng)

Chứng nhận ISO14001

Bằng sáng chế 
(điều khiển)
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Hệ thống điện mặt trời chăn nuôi
(Giải pháp đồng bộ từ khâu thiết kế, thi công, tài chính, chứng nhận)
EKOS ENC, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời lĩnh vực chăn 
nuôi, chuyên thực hiện các dự án về năng lượng mặt trời từ việc huy động vốn, 
thiết kế, xin cấp phép, thi công, thủ tục hành chính v.v.
Công ty tập trung chủ yếu sản xuất điện thông qua các tấm pin mặt trời, tuy 
nhiên đối với trang trại chăn nuôi sử dụng hệ thống điện mặt trời, công ty đã 
nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển từ xa các tấm pin mặt trời và điều kiện 
môi trường thông qua mạng thông tin nội bộ.

SẢN PHẨM

Giới thiệu 
sản phẩm 

02

Công nghệ dịch vụ quản lý trang 
trại và hệ thống điện mặt trời

Công nghệ tăng cường vệ sinh an 
toàn và khử mùi trong trang trại

Công nghệ điều khiển tấm pin 
mặt trời trên nền tảng dữ 

liệu nội bộ

Công nghệ điều khiển nhiệt độ 
không khí trên nền tảng dữ liệu 
nhiệt độ và điều kiện không khí

Vận hành hệ thống điều khiển trang trại thông minh trên nền tảng 
thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời 
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MÔ HÌNH DỊCH VỤ NỀN TẢNG TRANG TRẠI THÔNG 
MINH BIGDATA (PHƯƠNG ÁN)

Nền tảng thu thập 
dữ liệu smart-farm

Nền tảng mở rộng smart-farm
(Phòng nghiên cứu Smart-farm)

•Phòng nghiên cứu nhu cầu dịch vụ
•Platform thử nghiệm thu thập bigdata
•.Networking và xây dựng hệ thống 
dịch vụ

Dịch vụ dự đoán canh tác nông sản

Dịch vụ vận hành theo từng đơn vị

Dịch vụ trao đổi thông tin

Dịch vụ tự động vận hành smart-farm

Dịch vụ khuyến nông/khởi nghiệp

Dịch vụ ứng dụng và phân tích bigdata

DN dịch vụ , DN ICT tích hợp

Dịch vụ CMCN 6.0 local food

Dịch vụ đào tạo/hỗ trợ SW

Đối tượng dịch vụ

Mô hình dịch vụ

•.Platform tiêu chuẩn chung thu thập dữ liệu
•.Platform dịch vụ thông tin trồng trọt 
nhà kính
•.Platform dịch vụ thông tin trồng trọt 
ngoài trời
•.Platform dịch vụ thông tin chăn nuôi

•Đào tạo chuyên gia bigdata AI
•Nhóm chuyên gia phân tích bigdata
•.Khởi nghiệp smart-farm nền tảng 
bigdata

Dịch vụ hộ gia đình/DN smart-farm
(Viện nghiên cứu và doanh nghiệp ICT)

•Platform kiểm chứng bigdata thực tế
•Trung tâm bigdata nền tảng đám mây
•Dịch vụ bigdata nông nghiệp tương lai

Trao đổi, 
tổng hợp 
dữ liệu

Canh tác nhà kính

Canh tác ngoài trời

Trang trại chăn nuôi 
công nghệ ICT

Dịch vụ 
bigdata trí 

tuệ nhân tạo 

Bl
oc

k-
ch

ain
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•..Nhiều kinh nghiệm trong việc lắp đặt các tấm pin mặt trời cho trang trại chăn
nuôi trên cơ sở vận hành hệ thống khung đỡ theo từng điều kiện khác nhau, 
trước khi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời thiết kế theo yêu cầu của từng 
trang trại để tăng hiệu suất chăn nuôi và đo lường thông qua máy bay không 
người lái.

•..Nhận thức rõ những khó khăn trong việc áp dụng lắp đặt năng lượng mặt trời
cho trang trại chăn nuôi từ đó nắm bắt nhu cầu công nghệ của nông dân.

•..Cho phép xác định và đối phó với những tình huống bất thường tức thì thông
qua xác nhận thông tin trên phần mềm quản lý hệ thống phát điện mặt trời

THỰC TẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRANG TRẠI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 
NỀN TẢNG THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin mặt trời → tác động đến hiệu quả chăn nuôi gia súc

Hệ thống quản lý trang trại AI sử dụng năng lượng mặt 
trời nền tảng bigdata

Thu thập thông tin môi trường 
không khí và nhiệt độ gia súc

Nước uống diệt khuẩn công 
nghệ plasma

Diệt khuẩn và khử mùi công 
nghệ plasma

Công nghệ dịch vụ 
quản lý trang trại và 

hệ thống điện 
mặt trời

Công nghệ điều 
khiển pin mặt trời 
trên nền tảng dữ 

liệu nội bộ trang trại

Công nghệ tăng 
cường vệ sinh an toàn 

và khử mùi trong 
trang trại

Công nghệ phân tích/
lưu trữ đánh giá tác 

động lên hệ thống AI 
quản lý gia súc

Quản lý tự động/ từ xa

 Hệ thống quản lý

Quản lý tự động từ xaPhân tích thu thập dữ liệu

Phân phối nước 

diệt khuẩn

Cảm biến tiếng ồn/ 
độ ẩm/ khí amoniac/
nhiệt độ

Cảm biến độ ẩm

Camera

Điều khiển hệ 
thống làm mát

ĐIỂM NỔI BẬT03
Điểm nổi 
bật của 
sản phẩm
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HÌNH ẢNH TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TÍCH HỢP ICT

Miso – Anseong, Gyeonggi-do

Bugwang –  Buan-gun, Jeonbuk

Trang trại Seoun - Anseong, Gyeonggi-do

Julie - Cheorwon-gun, Gangwon-do

Blue Sky -  Cheorwon-gun, Gangwon-do

Bethel - Gimje, Jeonbuk

Trang trại Buja - Anseong, Gyeonggi-do

Trang trại bò thịt - Anseong, Gyeonggi-do

Taesan – Gyeongbuk, Mungyeong

Hyeil - Anseong, Gyeonggi-do

Thành 
tích thi 
công
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TÍNH CẠNH TRANH 04

 

QUẢN LÝ TỪ XA

Hệ thống quản lý và 
điều khiển

Xác định tự động đóng mở thông 
qua hình thức quản lý thông tin môi 

trường nội bộ trang trại

Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm/khí 
amoniac/ Camera

Mang tính khác biệt Tiêu chuẩn

VỀ PHƯƠNG DIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT
Nắm chắc nền tảng kỹ thuật đáp ứng mọi yêu cầu của các dự án chính phủ 
cũng như địa phương
• .Tích hợp công nghệ xử lý dữ liệu và giao diện để quản lý trang trại chăn nuôi

VỀ PHƯƠNG DIỆN KINH TẾ/ THƯƠNG MẠI
• .Xây dựng hệ thống điện mặt trời cho trang trại chăn nuôi giúp tăng cường hiệu
quả phát điện, đồng thời không phát sinh nhiều chi phí bảo dưỡng bảo trì do 
đó có thể thu được lợi nhuận cố định trong vòng 20 năm

• .Vận hành theo các điều kiện ưu đãi theo hợp đồng cung cấp năng lượng mặt
trời hộ gia đình quy mô nhỏ (chế độ FIT Hàn Quốc)

(Giá mua điện mặt trời :  SMP + 1REC = 184.393 won) Thu nhập cố định 
khoảng 30 triệu won mỗi năm trong vòng 20 năm (228.924 KRW) bằng cách 
áp dụng tỉ trọng 1.5 thông qua các trang trại chăn nuôi (tính đến năm 2019)
⇨ .Cải thiện năng suất chăn nuôi và kinh doanh sản xuất điện mặt trời để

tăng thu nhập cho trang trại

VỀ PHƯƠNG DIỆN XÃ HỘI
• .Cải thiện chất lượng cuộc sống nhờ áp dụng khoa học công nghệ từ đó giảm
tỉ trọng lao động và cải thiện thu nhập.

• .Hợp tác với các cơ quan ban ngành như phòng hỗ trợ nông nghiệp địa
phương

• .Hỗ trợ nắm bắt và giải quyết những khó khăn trong việc phổ cập thông tin
nông nghiệp

• .Phát triển các ứng dụng từ điều kiện sản xuất nông nghiệp thông qua các thỏa
thuận hợp tác

• .Xây dựng hệ sinh thái CNTT nông nghiệp từ đó tạo công ăn việc làm trong các
lĩnh vực liên quan

Dự trữ điện năng (ESS)
(chuyển đổi trạng thái)

Đóng mở pin mặt trời áp dụng phương 
pháp trượt  (sliding)

Tính cạnh 
tranh
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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC05
ĐỐI TÁC  (CÔNG TY HỢP TÁC, CƠ QUAN LIÊN NGÀNH …)
Sản phẩm chính

• Mô-đun: Hanwha Q CELLS, Công nghiệp nặng Hyundai
• Biến tần: Dasstech, Echos
• Kết nối: Daeyeon E & C

Ngoài ra, công ty đang nghiên cứu cải tiến kỹ thuật hệ thống phát điện 
mặt trời với nhiều tổ chức khác nhau như Đại học Jeonbuk (Nhóm hỗ trợ 
khởi nghiệp), Viện nghiên cứu linh kiện điện tử, Khu công nghệ Jeonbuk 
và Viện công nghệ Carbon tổng hợp…

MÔ-ĐUN INVERTER

Dass Tach

2 Loại cảm biến thời tiết, 
1 máy PC

EKOS

Cung cấp server, progamme

HỆ THỐNG GIÁM SÁTHỆ THỐNG KẾT NỐI CCTV

Cảm biến đo lường 
lượng ánh sáng

Cảm biến đo lường 
không khí



OFFICE 1230-8, Hyojadong2-ga, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do
TEL +82-63-254-5883
FAX +82-63-254-5884




