
 
 
 
DimasTech Systems SNC é uma empresa que lida com a concepção, desenvolvimento e 
comercialização de dispositivos tecnológicos com alto valor agregado, especialmente no 
campo da ventilação e gerenciamento térmico de dispositivos eletrônicos.  
 
A empresa, a fim de cobrir a maior parte das exigências dos clientes decidiu organizar-se 
em divisões: 
 
DimasTech: Esta divisão é responsável pela concepção e fabricação de sistemas de 
refrigeração para as empresas, institutos de pesquisa e entidades, a experiência 
adquirida ao longo dos anos a serviço de refrigeração componentes eletrônicos levou-
nos a ser competitivos em soluções sob medida. 
 
DimasTech Cooling é a divisão que trata da produção e comercialização de todos os 
produtos da marca DimasTech, voltados para o mercado de varejo, consumo e PC 
Enthusiast, como Phase Change Cooling, Bancadas de testes / Techstations, 
waterstation e gabinetes de refrigeração líquida. 
 
Forte das suas competências, Dimastech Sistemas Snc enfrenta um mercado 
internacional, oferecendo aos clientes uma estrutura flexível e tem como objetivo 
resolver qualquer tipo de problema. 
 
DimasTech ao longo dos anos tem aumentado os seus clientes com a capacidade de 
trazer ao mercado produtos que são novos, fabricados na Itália, com forte capacidade de 
organização e uma excelência em fabricação. 
 
O pessoal altamente qualificado, contribui, com responsabilidade pela identificação e 
cumprimento de metas mais ambiciosas, com o objectivo de satisfazer as necessidades 
do cliente. 
 
A organização de vendas que abrange o mercado global através de uma rede de 
revendedores e distribuidores nos permite estar presente e próximo das realidades e 
necessidades de diferentes países. 
 
Durante o ano de 2013 DimasTech Snc abriu um novo escritório nos Estados Unidos da 
América (DimasTech, INC) Para atender às exigências do mercado local. Os clientes da 
América do Norte hoje têm a oportunidade de comprar produtos para o setor de varejo, 
pela empresa directamente controlada. 
 
Os pilares da DimasTech Snc são: 
 

 Profissionalismo 
 Pesquisa e Desenvolvimento 
 Experiência e Dinâmica 



 Satisfação Total do Cliente 
 
História: 
 
DimasTech foi fundada em 2005 por uma intuição de Andrea Di Marco. Concluído o 
ensino médio, ele decidiu dedicar-se a um novo hobby que enfrentou em TI durante o 
período: o Phase Change Cooling, ou seja, implementar os conceitos de ciclo de 
refrigeração para a refrigeração de componentes eletrônicos tais como a CPU. 
 
A iniciativa como um hobby logo se transforma em uma empresa real para servir os 
primeiros clientes que procuram o melhor compromisso de desempenho para empurrar 
o seu PC muito além das frequências padrão. 
 
O crescimento contínuo levou o fundador, a aquisição de novos capitais e novas 
instalações em 2008, o ano em que a DimasTech finalmente vê o sucesso internacional 
florescendo como um fabricante de sistemas de refrigeração para componentes 
eletrônicos e Estações Tech. 
 
A partir de 2008 até hoje, DimasTech Systems SNC embarcou em uma grande 
transformação para tentar incorporar dentro das áreas de negócios muitos sectores da 
tecnologia, que exigem soluções de refrigeração personalizada nas áreas de Medicina, a 
Ciência e Investigação. 
 
DimasTech Systems SNC agora dedica todos os recursos de energia disponíveis e à 
expansão da carteira de clientes e expansão dos negócios em um mercado cada vez mais 
globalizado 
 

 


