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Inversores, produtos para energia solar, carregadores inteligen-

tes de baterias, estações  portáteis de energia, etc.

ADrow Enterprise Co., Ltd. foi fundada em 1984 e iniciou as suas atividades como desenvolvedora e 
fabricante de inversores de qualidade, fontes de alimentação, nobreaks e outros produtos relacionados. 

Em pouco tempo, a empresa tornou-se a maior fabricante mundial de inversores de energia DC / AC de alta 
qualidade cujo volume anual de produção é estimado em mais de um milhão de unidades. Enquanto alguns 
concorrentes chineses visavam somente o volume de produção, a Drow Enterprise mantinha a sua posição 
como um fornecedor líder mundial de inversores de última geração e produtos relacionados.

A fabricante comercializa mundialmente produtos sob a própria marca “GENIUS”, que goza de grande 
reputação devido à alta qualidade, durabilidade e inovação. Ela também fornece uma variedade de 
produtos das principais marcas regionais em base OEM e ODM.

Os principais produtos da Drow se dividem em várias categorias, 
incluindo inversores de energia de onda senoidal pura e onda 
senoidal modificada DC/ AC, produtos para energia solar, inversores, 
carregadores, centrais elétricas e UPSs (Nobreaks), inversores 
de energia automáticos e carregadores de bateria, reguladores 
automáticos de tensão AC, conversores de energia DC / AC, centrais 
portáteis, carregadores de baterias de automóveis e entre outros.

A empresa é certificada pela ISO 9001 e ISO 14001, a alta qualidade 
de seus produtos é assegurada por padrões de segurança e pelas 
organizações ambientais internacionais como a CE, ETL, UL, PSE e a 
RoHS.

O presidente da Drow Enterprise, Wei Cheng Tsung, diz que sua empresa vem diversificando de forma 
agressiva a sua linha de produtos, utilizando as mais recentes inovações tecnológicas juntamente com 
a sua ampla experiência e know - how. Por exemplo, a empresa recentemente lançou um carregador de 
bateria digital inteligente multifuncional com solução total para cargas de baterias, de fácil transporte e 
com design de últma geração. A função manutenção (rejuvenescimento) de bateria no carregador é um 
atrativo especial porque pode detectar automaticamente problemas e repará-lo mesmo enquanto está 
sendo carregada a bateria (mesmo se a bateria está com defeito).
 
Com a melhor qualidade, preço fiável e tecnologia inovadora, a Drow Enterprise garante a seus clientes 
sempre os melhores serviços. O seu objetivo é fazer o melhor possível para maximizar a eficiência 
energética e beneficiar a sociedade global.
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