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2017 Зайняли більше 35% ринкової частки джерел безперебійного
живлення (ДБЖ) на китайському залізничному транспорті

Китайський бренд № 1 на ринку ДБЖ  >20кВА вже 20 років

2016 Нагороджені ТОП 500 серед провідних компаній у галузі

відновлюваної енергетики

Побудовано сонячних систем більше 4,5 ГВт

2015 Співпраця з військовою промисловістю та ядерною енергетикою

2014 Входить у ТОП-5 підприємств Китаю з виробництва інверторів

Запроваджена система MES, нагороджені Forbes як найбільш

перспективна середня компанія

2013 Представлені системи PLM

Успішно представлен модульний центр обробки даних

2012 Введені CRM-системи

Побудовано нове виробництво на 30 000 м2 у Сямень (Китай)

Нове виробництво у Jiaomei на 80 000 м2

2011 Впроваджено ERP-системи для управління процесами

виробництва

2010 Кehua офіційно вийшов на Шеньчженьську фондову біржу

2009 Визнаний урядом Китаю як «Відома торгова марка ДБЖ»

2008 Пройшли аутентифікацію OHSAS18001

2006 Створено виробничу базу на 70 000 м2

Дотримано вимоги RoHS

2005 Пройшли аутентифікацію ISO14001

2002 Реалізована система управління якістю «шість сигм»

2001 Побудовано EMC тест центр

2000 Розроблено паралельний ДБЖ, який не є «майстром-

веденим» та отримали національний патент

1999 Перетворено на приватне підприємство

1997 Комплексні поставки ДБЖ в Японію, Америку та ін.

1995 Пройшли аутентифікацію ISO9001

1988 Створення компанії

Історія
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KEHUA TECH - POWER SOLUTION SPECIALIST

Включені у список на 

фондовій біржі

Шеньчжень

З ав од  Ч ж анчжоу Ш ен ь ч ж ен ь зав од Ся м ен ь зав од Jiaomei завод

Телекомунікації Промисловість Фінанси Транспорт ЦОДЕнергетика Медицина

K e h u a Group

Відновлювальна 

енергетика

Critical Power

Kehua Tech є провідним постачальником на материковій частині Китаю, заснована в 1988 році зі штаб-

квартирою в місті Сямень. Kehua має науково-дослідні та виробничі бази, департаменти з продажу та

сервісного обслуговування, що розташовані на площі понад 180 000 м2 на 5 майданчиках з понад 3 500

співробітників. Місія Kehua Tech - досягти сталого розвитку надійних енергетичних рішень для майбутнього

«зеленого» світу. Kehua офіційно вийшли на Шеньчженьську фондову біржу 13 січня 2010 року, Stock NO.:

002335SZ.

Kehua має 30-річний досвід в галузі енергетики, що включає в себе: 3 науково-дослідні центри з більш ніж

950 експертів та інженерів в тому числі 3 національних експертів, 1 EMC тест-центр та 1 UL сертифіковану

Test Data Program.

Будучи кваліфікованим виробником високоякісного енергетичного обладнання, Kehua пройшла

аутентифікацію ISO9001 у 1995 році, ISO14001 у 2005 році та OHSAS18001 у 2008 році. Продукція

також має сертифікати UL, CE, TUV, SAA та CQC.

Kehua - це постачальник енергетичних рішень в галузі безпербійного живлення, відновлюваної енергетики,

центрів обробки даних для різних галузей промисловості.. Kehua постачає повний спектр енергетичного

обладнання для професійних рішень: ДБЖ з подвійним перетворенням до 1200кВА, ДБЖ з літієвими

батареями, інвертори для телекомуніційного обладнання, випрямлячі, статичні перемикачі навантаження і

т.д.

Компанія концентрує увагу на потребах користувачів та інноваціях, Kehua задовольняє своїх клієнтів

інтелектуальними продуктами та індивідуальними рішеннями для різноманітних потреб.
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Маючи високу репутацію в галузі енергетики, Кехуа брав участь у багатьох енергетичних

проектах для ключових подій, таких як: саміт G20 2016 року, 16-ті Азіатські ігри, 2010

Шанхайський ЕКСПО, стадіон Ангольського Луанда (2010 року) Олімпійські ігри в Пекіні

2008 року, проект «Golden Tax» та інші.

Будучи кваліфікованим висококласним виробником ДБЖ, Kehua пройшла аутентифікацію

ISO9001 у 1995 році, ISO14001 у 2005 році та OHSAS18001 у 2008 році. Завдяки

багаторічним зусиллям по розширенню світового ринку, ДБЖ з сертифікатами CE, CB, UL,

TUV, KC доступні для задоволення різних вимог ринку.

Використання/кваліфікація

Використання

Кваліфікація


