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Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dây chuyền xử lý bề mặt liên tục
cho Ngành công nghiệp sản xuất tháp gió ngoài biển đầu tiên ở Châu Á

NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÁP GIÓ NGOÀI BIỂN

PHÒNG PHUN BI PHÒNG MẠ KIM LOẠI PHÒNG SƠN



250 M

30 M

DÂY CHUYỀN XỬ LÝ
BỀ MẶT LIÊN TỤC

Màn hình chạm dễ sử dụng
Điều khiển tất cả các động cơ từ một điểm 
Trung tâm
Kết cấu khung vỏ kín hoàn toàn
Hiển thị đầy đủ trạng thái và tình trạng 
hoạt động của hệ thống
Có thể cho phép các thiết bị của hệ thống Có thể cho phép các thiết bị của hệ thống 
hoạt động và đo đạc theo chỉ định từ xa 
Tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế
Theo dõi Độ ẩm và Nhiệt độ từ Màn hình 
trung tâm và Tủ thao tác tại khu vực làm việc
Kiểm soát khu vực làm việc từ Màn hình trung 
tâm và Tủ thao tác tại khu vực làm việc

Tủ điều khiển và
Màn hình chạm HMI
Những điểm nổi bật của Hệ thống 
điều khiển Đồng Tâm

Vận hành linh hoạt và tiết 
kiệm năng lượng
Thay đổi vận tốc động cơ
Tự động kiểm soát áp suất 
bằng cảm biến
Kéo dài tuổi thọ động cơ

Hệ thống tiết kiệm năng lượng 
và  kiểm soát lưu lượng

Quạt ly tâm hiệu suất rất 
cao (70-85%)
Độ ồn khi hoạt động thấp
Chi phí bảo trì thấp
Tuổi thọ thiết bị cao

Quạt Công nghiệp

Thiết kế dạng Container
Công nghệ từ Canada, lắp ráp 
tại Việt Nam
Hiệu suất cao và tiết kiệm 
năng lượng
Di chuyển dễ dàng và lắp đặt Di chuyển dễ dàng và lắp đặt 
nhanh chóng tại công trường

Thiết bị xử lý không khí di động

Thiết kế khung vỏ bằng thép hàn dạng panel
Tuổi thọ túi lọc Cartridge rất cao ( > 3000 giờ hoạt động)
Bộ điều khiển thông minh với các chức năng làm sạch 
“Theo yêu cầu”
Công nghệ làm sạch túi vải tối đa bằng khí nén

Thiết bị hút bụi cartridge loại Jumbo (JFC)

PHÒNG MẠ KIM LOẠI
Thiết kế hệ thống theo Công nghệ Hút-Thổi
Khả năng gom bụi cao với lưu lượng gió nhỏ
Kiểm soát hoàn toàn Độ ẩm và Nhiệt độ với 
Hệ thống cấp gió tươi

Hệ thống tuần hoàn không khí độc đáo nhằm tiết 
kiệm năng lượng
Thiết kế Hệ thống theo Công nghệ Hút-Thổi
Khả năng gom bụi cao với lưu lượng gió nhỏ
Kiểm soát Độ ẩm và Nhiệt độ

PHÒNG PHUN BI
PHÒNG SƠN

Thiết kế Hệ thống theo Công nghệ Hút -Thổi
Khả năng gom bụi cao với lưu lượng gió nhỏ
Kiểm soát hoàn toàn Độ ẩm và Nhiệt độ với 
Hệ thống cấp gió tươi


