
hå s¬ n¨ng lùc

C¤NG TY Cæ PHÇN T¦ VÊN Vµ X¢Y DùNG PTA VIÖT NAM

Hµ Néi 2018

CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc

---------o0o---------

Website: ongthoatrac.com Hotline: 0988757993

CHæI m¸y QUÐT
§IÒU KHIÓN Tõ XA

èNG THO¸T KHÝ

CöA §æ r¸c

M¸NG R¸C

èNG NGHI£NG

HéP Kü THUËT

PTA VIETNAM

mèi nèi nãng ch¶y



Hệ thống đổ rác / Hệ thống thu Vải Ga

C¤NG TY Cæ PHÇN T¦ VÊN Vµ X¢Y DùNG PTA VIÖT NAM
Contact via tel.(+84 ) 2462620774 - Website: ongthoatrac.com

Office address No. 18/45 Dong Me Street,Me Tri Ha, Nam Tu Liem District, Ha noi City, Vietnam

Website: ongthoatrac.com
PTA VIETNAM

TH¦ NGá

Kính gửi:     Quý khách hàng, quý công ty:

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm, thiết bị

Hệ thống đổ rác/Vải ga  do PTA VIET NAM sản xuất, cung cấp và lắp đặt.

Là một nhà cung cấp, lắp đặt thiết bị chuyên nghiệp PTA VIET NAM tự tin mang

tới cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng,

đồng thời tối thiểu hóa chi phí, tiết kiệm thời gian và yên tâm khi sử dụng.

Quý khách sẽ chọn lựa được giải pháp, sản phẩm tối ưu nhất cho công trình, dự

án của mình với sự tư vấn và sản phẩm đa dạng do  PTA VIET NAM cung cấp.

PTA VIET NAM đang cung cấp, lắp đặt Hệ thống thu rác/Vải ga trên toàn Quốc

cho các công trình nhà cao tầng tại Việt Nam, cùng với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên

nghiệp và hệ thống thiết bị hiện đại.

Chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng:

 Dịch vụ : Chuyên nghiệp nhất;

 Sản phẩm : Đa dạng và chất lượng nhất;

 Tiến độ : Nhanh và kịp thời nhất;

Đặc biệt, với hệ thống "Chổi máy quét điều khiển từ xa" do chúng tôi nghiên

cứu chế tạo và phát triển rất thuận tiện khi sử dụng. Chúng tôi hy vọng sẽ sát cánh cùng

Quý công ty, quý khách hàng trong mọi công trình và rất mong nhận được sự quan tâm,

hợp tác của Quý Công ty.

Sự hài lòng của Quý khách chính là sự thành công của chúng tôi  !

Đại diện nhà cung cấp



PHẦN 1 - PHÁP LÝ
NỘI DUNG:

1. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ
2. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU
3. QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY
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PHẦN 2 - GIỚI THIỆU
NỘI DUNG:

1. THÔNG TIN NHÀ THẦU
2. LOGO
3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
4. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
5. TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
6. MỤC TIÊU
7. CAM KẾT HÀNH ĐỘNG



Hệ thống đổ rác / Hệ thống thu Vải Ga

C¤NG TY Cæ PHÇN T¦ VÊN Vµ X¢Y DùNG PTA VIÖT NAM
Contact via tel.(+84 ) 2462620774 - Website: ongthoatrac.com

Office address No. 18/45 Dong Me Street,Me Tri Ha, Nam Tu Liem District, Ha noi City, Vietnam

Website: ongthoatrac.com
PTA VIETNAM

 Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PTA VIỆT NAM

 Tên tiếng anh : VIET NAM PTA CONSTRUCTION AND CONSULTAN JOINT
STOCK COMPANY

 Tên viết tắt : PTA VIET NAM., JSC

 Trụ sở : Đội 20, Thôn 4, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội

 Văn phòng : Số 18, Ngõ 45, Phố Đồng Me, P. Mễ Trì Hạ, Q.Nam Từ Liêm,HN

 Giám đốc : Nguyễn Duy Phúc

 Điện thoại : 024.62620774 Fax:024.62620774

 Website : ptavietnam.vn   /  ongthoatrac.com

 Email : pta@ptavietnam.vn

 Mã số thuế : 0106671960
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Ý NGHĨA

MÀU SẮC:

Logo được thể hiện bởi hai màu : Cam và Xám. Màu Xám thể hiện sự kiên địn h,
mạnh mẽ, bền bỉ, chững chạc…. Màu Cam thể hiện sức trẻ và mang ý nghĩa tròn trịa, ấm áp
cũng là màu nhấn của bộ logo. Màu sắc bộ logo mang đến h ình ảnh của sự hài hòa, chín
chắn, tròn vẹn, rắn rỏi, và kiên định của PTA Việt Nam.

HÌNH THỨC THỂ HIỆN:

Hình thức thể hiện là 1 khối hình lồng ghép, tạo thành hình tam giác cũng là một
hình tượng bền vững như hình tháp. Bố cục chặt chẽ lồng ghép và được cách điệu nhưng rất
đơn giản gợi nên sự sáng tạo, mạnh mẽ, hài hòa.

PTA VIETNAM
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 Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại;

 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

 Xây dựng nhà các loại;

 Xây dựng công trình công ích;

 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

 Lắp đặt hệ thống điện;

 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;

 Hoàn thiện công trình xây dựng;

 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;

 Bán lẻ khác trong các cửa hang kinh doanh tổng hợp;

 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet;

 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;

 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;

…..vv
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Trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam về cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống đổ rác.
Đem lại thêm tiện ích cho các cư dân sống tại chung cư, giúp công tác điều hành quản

lý tòa nhà được thuận tiện nhất.

PTA Việt Nam không nghừng nghiên cứu phát triển để giới thiệu với khách hàng
những sản phẩm tốt nhất.

Tiêu chí của chúng tôi là thân thiện với môi trường, đẹp và rẻ hơn.
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 Không ngừng nghiên cứu để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản
phẩm

Để trở thành một nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực thi công xây dựng, cung cấp
lắp đặt thiết bị công trình, chúng tôi luôn cải tiến kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng nhu
cầu ngày càng cao của thị trường. Áp dụng khoa học, kỹ thuật mới để nâng cao năng
suất lao động và chất lượng sản phẩm.

 Hướng tới khách hàng và lấy khách hàng làm trọng tâm

Luôn lắng nghe ý kiến góp ý của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, chi phí để phục vụ
tốt nhất theo chính nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Đa dạng hóa và phát triển thêm về sản phẩm để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của
khách hàng cũng như tạo thế cạnh tranh tốt nhất trên thị trường.

Thiết lập mối quan hệ thân thiết, uy tín và bền vững nhất với khách hàng.

 Năng động, sáng tạo

Đây là mục tiêu luôn được PTA Việt Nam chú trọng, khích lệ và phát huy. Chúng tôi
hiểu rằng giá trị của sự sáng tạo trong lao động sản suất luôn đem lại động lực lớn
nhất cho sự phát triển của công ty. Môi trường, xã hội ngày càng phát triển, để giữ
vững được thị phần chúng tôi cũng luôn khích lệ và đón nhận những thành viên năng
động. Có chế độ khen thưởng để phát triển nhữn cá nhân năng động và sáng tạo như
trên.

 Hợp tác, chia sẻ, phát triển.

Đối với nội bộ PTA Việt Nam, chúng tôi tự tạo ra sự kết hợp giữa các cá nhân để bù
đắp điểm yếu cũng như phát huy điểm mạnh của nhau. Tạo nên sức mạnh của cả một
tập thể. Luôn chia sẻ kinh nghiệm làm việc, phát triển kỹ năng cho toàn bộ cán bộ,
nhân viên công ty.

Với đối tác, với Khách hàng, chia sẻ về sản phẩm, hợp tác bền vững, phát triển quan
hệ tôn trọng và tạo ra và đảm bảo lợi ích song phương của hai bên.

 Môi trường và xã hội

Nói không với các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe con
người và chất lượng cuộc sống.
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 Với Khách hàng

PTA Việt Nam cam kết thỏa mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ, tiện ích, trên
cơ sở giá chất lượng và chi phí phù hợp nhất.

 Với Nhân viên

Quan tâm, chia sẻ đến cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần của người lao động.
Đảm bảo công việc với mức thu nhập ổn định, có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn,
nghiệp vụ. Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao trong nội bộ cũng như với đối tác cũng là
một hành động thiết thực nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ nhân viên công
ty.

 Với Cộng đồng

Chúng tôi cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ đối với các chính sách của Nhà Nước. Quan
tâm tới các công tác xã hội trên địa bàn cũng như chia sẽ những khó khăn chung của cộng
đồng.
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1. NĂNG LỰC NHÂN SỰ
2. NĂNG LỰC MÁY MÓC THIẾT BỊ
3. NĂNG LỰC KINH NGHIỆM
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PHẦN 4 - SẢN PHẨM
NỘI DUNG:

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM
2. CÁC CHI TIẾT, THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐỔ RÁC
3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH
4. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, BẢO TRÌ
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HÖ thèng ®îc thiÕt kÕ víi

nhiÖm vô gom toµn bé r¸c th¶i ph¸t

sinh tõ c¸c tÇng cña c¨n hé, v¨n

phßng, kh¸ch s¹n vÒ mét ®iÓm cè

®Þnh trong tßa nhµ.

HÖ thèng gåm mét trôc èng

r¸c cã ®êng kÝnh tõ 500-900mm

thêng ®îc bè trÝ ë khu s¶nh

chung.

T¹i mçi tÇng bè trÝ c¸c cöa

®æ r¸c lµm nhiÖm vô tiÕp nhËn r¸c

vµ chuyÓn vµo trôc èng th«ng qua

m¸ng r¸c.

T¹i phßng chøa r¸c cã phÇn

èng nghiªng lµm nhiÖm vô t¹m lu

r¸c tríc khi x¶ ra xe r¸c.

PhÝa trªn cã hÖ thèng th«ng

khÝ, hót mïi tr¸nh mïi h«i khuÕch

t¸n ra c¸c tÇng nhµ.

Chæi m¸y quÐt ®iÒu khiÓn

tõ xa trong hÖ thèng vÖ sinh xö lý

nh÷ng b¸m bÈn vµ mïi h«i mét

c¸ch triÖt ®Ó nhÊt.

Ngoµi ra hÖ thèng cßn cã ®êng

èng cÊp níc röa, hÖ thèng chèng

ch¸y, hÖ thèng b¸o ch¸y vµ c¸c phô

kiÖn kÌm theo.

PTA ViÖt Nam tr©n träng

giíi thiÖu tíi Quý kh¸ch hµng, Quý

c«ng ty vÒ hÖ thèng ®æ r¸c do

chóng t«i cung cÊp vµ l¾p ®Æt.

Tr©n träng giíi thiÖu !

chôp che ma

m¸ng r¸c

85
0

85
0

85
0

qu¹t hót mïi

èng tho¸t khÝ

hép kü thuËt ®iÒu khiÓn

m« t¬ ®iÖn

cöa ®æ r¸c

chæi m¸y quÐt
®iÒu khiÓn tõ xa

gi¸ chÞu lùc

®ai chÞu lùc

èng nghiªng

®èi träng cöa x¶ r¸c

xe r¸c

e

MèI NèI NãNG CH¶Y
PHßNG HáA HO¹N
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GI¸ §ì CHÞU LùC

§AI §ì èNG

M¸NG §æ R¸C

CöA §æ R¸C

GI¸ §ì CHÞU LùC

N¾P CöA X¶ R¸C

GI¸ CHÞU LùC

GI¸ CHÞU LùC
THÐP U80

GI¸ CHÞU LùC
THÐP V5

§AI §ì èNG

M¸NG THU  R¸C

èNG R¸C

èng thu R¸c thêng thiÕt kÕ

víi ®êng kÝnh D600-D900mm vµ

lµm b»ng Inox cã ®é dµy 1.2mm

®Õn 2.0mm

Cöa ®æ R¸c lµm b»ng Inox

304 víi ®é dµy tïy chän. Cöa ®æ

r¸c cã líp chèng ch¸y bªn trong

b»ng bª t«ng nhÑ ®Ó ®¶m b¶o an

toµn khi x¶y ra háa ho¹n.

M¸ng thu R¸c thêng lµm

b»ng Inox liªn kÕt hµn víi èng R¸c

vµ ®îc trÝt keo kÝn tr¸nh rß rØ.

Gi¸ ®ì èng lµm b»ng ThÐp

®Þnh h×nh U80 cã thÓ kÕt hîp thªm

víi thÐp V5. Gi¸ ®îc s¬n chèng rØ,

m· kÏm nhóng nãng hoÆc m¹ ®iÖn

ph©n tïy theo chän lùa cña chñ ®Çu

t. Gi¸ ®ì lµ kÕt cÊu chÞu lùc cho

toµn bé hÖ thèng.

§ai ®ì èng cã thÓ lµm b»ng

thÐp s¬n tÜnh ®iÖn, m¹ ®iÖn ph©n,

m¹ kÏm nhóng nãng hoÆc lµm b»ng

Inox. §ai «m s¸t èng vµ truyÒn lùc

tõ trôc èng sang gi¸ ®ì.

¤ng Nghiªng x¶ r¸c cã líp

cêng lùc b»ng ThÐp dµy 5.0mm vµ

cã bè trÝ thªm hÖ thèng ®èi träng

®¶m b¶o an toµn khi x¶y ra háa

ho¹n nhê Mèi nèi nãng ch¶y. Mèi

nèi sÏ ®øt khi nhiÖt ®é ®¹t 80 ®é C

vµ cöa X¶ r¸c lËp tøc ®ãng l¹i.

èNG NGHI£NG

MèI NèI NãNG CH¶Y PHßNG HáA HO¹N

QU¶ §èI TRäNG

CöA §æ R¸C
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èng b»ng vËt liÖu Inox lµ mét trong nh÷ng chñng lo¹i èng cã kh¶ n¨ng thÝch

øng réng víi mäi lo¹i c«ng tr×nh. §êng kÝnh th«ng dông tõ 500 ®Õn 900mm tïy

theo yªu cÇu thùc tÕ h¹ng môc. §é dµy èng thêng lµ 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm,

2.0mm. Vµ chñng lo¹i Inox còng ®a d¹ng nh Inox304, Inox201, Inox430.

§èi víi èng dïng cho hÖ thèng thu v¶i ga thêng cã yªu cÇu kü h¬n vµ

thêng lµm b»ng Inox 304.

th«ng sè c¬ b¶n
VËt liÖu

§é dµy

§êng kÝnh 450, 500, 600, kh¸c

Modul th«ng dông

1.0mm; 1.2mm; 1.5mm; 2.0mm

1200mm, 2400mm

¦u ®iÓm cña èng Inox:

 BÒn c¬ häc

 BÒn rÌn cao

 BÒn nhiÖt

 Kh«ng ch¸y

 DÔ gia c«ng

 ThÝch øng réng

4
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èng b»ng vËt liÖu Xi m¨ng sîi Xenlulo ®îc s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ quay

ly t©m, víi cèt liÖu ®Çu vµo lµ v÷a xi m¨ng c¸t (h¹t nhá) vµ bét sîi Xenlulo. ChÊt kÕt

dÝnh chÝnh lµ níc hå xi m¨ng, bét sîi Xenlulo mang tÝnh chÊt ®én nhiÒu h¬n. Ngµy

nay c¸c s¶n phÈm cã thÓ ®îc bæ sung thªm líi thÐp. So víi èng Inox th× èng cã

träng lîng lín h¬n, tuy nhiªn l¹i c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt tèt h¬n.

th«ng sè c¬ b¶n
VËt liÖu

§é dµy

§êng kÝnh 585mm

Modul th«ng dông

27mm

2000mm,

525mm

20mm

2000mm,
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Cöa lµ n¬i tiÕp nhËn trùc tiÕp r¸c / V¶i ga tõ c¸c tÇng nhµ vµ chuyÓn vµo èng

th«ng qua m¸ng. Cöa ®îc thiÕt kÕ víi kÝch thíc 450x450mm.

VËt liÖu lµm cöa thêng lµ Inox

304, Inox 201, ThÐp s¬n tÜnh ®iÖn. Víi

®é dµy th«ng dông lµ 1.2mm, 1.5mm,
2.0mm.

Cöa cã thiÕt kÕ thÈm mü cao,

tiÖn lîi khi sö dông, ngoµi ra PTA ViÖt

Nam ®ang nghiªn cøu chÕ t¹o cöa tù

®éng. S¶n phÈm høa hÑn sÏ ®em l¹i

thªm tiÖn Ých cho ngêi sö dông.

cöa th«ng dông

cöa d¹ng ®¹p ch©n

th«ng sè c¬ b¶n

KÝch thíc khung

VËt liÖu

550x550mm

§é dµy

KÝch thíc cöa 450x450mm

1.0mm; 1.2mm; 1.5mm; 2.0mm

Gãc më 45 ®é
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h×nh ¶nhmÆt b»ng

Lµ chi tiÕt cã nhiÖm vô chuyÓn tiÕp trung gian tõ cöa r¸c vµo trong èng r¸c.

M¸ng thêng lµm b»ng Inox, thÐp s¬n tÜnh ®iÖn. §é dµy m¸ng thêng tõ 1.0mm ®Õn

2.0mm
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§ai ®ì èng lµ chi tiÕt truyÒn lùc

trung gian ®Ó truyÒn t¶i träng cña èng vµo

sµn tÇng th«ng qua gi¸ ®ì èng.

§ai ®ì èng «m chÆt vµ võa khÝt víi

èng, liªn kÕt víi èng b»ng liªn kÕt hµn vµ

lùc ma s¸t nÕu èng r¸c lµ Inox vµ lµ lùc ma

s¸t thuÇn tóy nÕu lµ vËt liÖu kh¸c.

Gi¸ ®ì èng lµm b»ng

thÐp ®Þnh h×nh U80 vµ V5.

Gi¸ ®ì kÕt hîp víi ®ai

lµm nhiÖm vô truyÒn toµn bé

t¶i träng cña hÖ thèng r¸c

vµo c¸c sµn tÇng. Cè ®Þnh vµ

chÞu lùc cho hÖ thèng.

Tïy theo c«ng tr×nh

gi¸ thÐp cã thÓ ®îc s¬n

chèng rØ, m¹ ®iÖn ph©n hoÆc

m· kÏm nhóng nãng ®Ó

tr¸nh bÞ oxi hãa.
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th«ng sè kü thuËt

VËt liÖu Inox 304, Inox 201, Inox 430, ThÐp m¹ kÏm

§é dµy

§Öm gi¶m chÊn ThÐp dµy 5mm

§êng kÝnh LÊy theo b¸n kÝnh èng r¸c + 2.0-3.0mm

Gãc nghiªng LÊy theo thùc tÕ c«ng tr×nh

1.5mm 2.0mm 3.0mm

ChØ sè L, N1, N2... LÊy theo thùc tÕ c«ng tr×nh

Lµ chi tiÕt n»m ë díi cïng cã nhiÖm vô t¹m lu r¸c tríc khi x¶ ra xe r¸c,

§o¹n èng nµy thêng lµm dµy h¬n th©n èng th¼ng phÝa trªn. Cöa x¶ cã ®èi träng

liªn kÕt víi èng nghiªng b»ng trôc xoay vßng bi.
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®éng c¬ ®iÖn

hép kü thuËt

m¸ng r¸c

cöa ®æ r¸c

èng tho¸t khÝ

hÖ thèng vÖ sinh

HÖ thèng vÖ sinh thµnh èng

®îc bè trÝ t¹i vÞ trÝ trªn cïng cña

phÇn èng r¸c chÝnh. Hép kü thuËt

bao gåm 01 ®éng c¬ ®iÖn xoay

chiÒu vµ tang cuèn c¸p. Th«ng qua

puly th× c¸p ®îc ®æi híng vµ

gióp chæi m¸y tÞnh tiÕn däc trôc

èng.

Chæi m¸y gåm hai thít chæi quay

ngîc chiÒu nhau khi ho¹t ®éng.

Chæi ®îc ®iÒu khiÓn hoµn toµn

b»ng ®iÒu khiÓn tõ xa vµ ho¹t ®éng

nhê nguån ®iÖn DC-12V.

Trong khi chæi m¸y ho¹t

®éng võa quay võa tÞnh tiÕn däc

trôc th× van x¶ níc phÝa trªn ®îc

më, vµ toµn bé nh÷ng b¸n bÈn vµ

mïi h«i sÏ ®îc xö lý mét c¸ch

triÖt ®Ó.

chæi m¸y quÐt
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§o¹n èng tho¸t khÝ lµ phÇn èng

cã ®êng kÝnh tõ 250mm-300mm lµm

b»ng thÐp hoÆc Inox ®Ó dÉn khÝ tõ

trong èng r¸c lªn trªn m¸i.

Chôp thu lµm b»ng thÐp dµy

2mm-3mm ®Ó chuyÓn tõ èng r¸c chÝnh

sang èng tho¸t khÝ, liªn kÕt hai phÇn

èng nµy.

KhÝ trong èng ®îc ®Èy cìng

bøc ra khái hÖ thèng b»ng Qu¹t hót

mïi ch¹y ®iÖn ¸p 220V-50Hz, c«ng

suÊt tõ 150-200W ho¹t ®éng liªn tôc

24/24h.

M¸i che ma n»m trªn cïng cña

hÖ thèng cã t¸c dông ng¨n níc ma

vµo qu¹t vµ hÖ èng.

Van c¶m øng nhiÖt chèng ch¸y

®îc ®Êu nèi vµo hÖ thèng chèng ch¸y

chung cña tßa nhµ b»ng ®êng èng

kÏm D20.

Khi nhiÖt ®é trong èng lªn tíi

ngìng khÈn cÊp th× van tù ®éng x¶

níc ®Ó chèng l¹i nguån nhiÖt hoÆc

löa ph¸t sinh bªn trong hÖ èng. §¶m

b¶o an toµn nÕu cã sù cè ph¸t sinh tõ

hÖ thèng.

c«n thu èng

èng tho¸t khÝ

phÇn th«ng khÝ

van nhiÖt chèng ch¸y

èng kÏm d20

van c¶m øng nhiÖt chèng ch¸y

c«n thu èng

qu¹t hót mïi

èng tho¸t khÝ

vÞ trÝ chèng thÊm

c¶m øng nhiÖt chèng ch¸y

th«ng khÝ, hót mïi
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èNG NGHI£NG

T¹i phßng chøa r¸c gåm cã: N¾p cöa x¶ r¸c cã ®èi

träng liÒn cöa, hÖ puly, d©y c¸p treo qu¶ ®èi träng rêi vµ

mèi nèi nãng ch¶y ®îc bè trÝ l¾p ®Æt nh h×nh vÏ vµ

®ang ë tr¹i th¸i b×nh thêng.

Trong trêng hîp xÊu, cã x¶y ra háa ho¹n t¹i

phßng chøa r¸c. LËp tøc mèi nèi nãng ch¶y M bÞ ®øt

ch¶y ë nhiÖt ®é 80 ®é C. KÐo theo sù mÊt c©n b»ng vÒ

lùc. Lùc cña ®èi träng liÒn cöa lËp tøc ®ãng N¾p cöa x¶

r¸c theo chiÒu m« t¶ N. Nh vËy hoµn toµn ng¨n ch¸y

bèc vµo hÖ thèng.

Ngoµi ra, chóng t«i trang bÞ thªm c¶m biÕn c¾t tia,

b¸o vÒ trung t©m trong trêng hîp xe r¸c ®Çy.

n¾p cöa x¶ r¸c

®èi träng liÒn cöa

c¶m biÕn c¾t tia

®èi träng liÒn cöa

phßng chøa r¸c
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× Hướng dẫn sử dụng:

 Người  sử dụng phải có ý thức đổ rác đúng chỗ, phải cho rác thải sinh hoạt vào túi
nilon trước khi đổ rác xuống cửa đổ rác.

 Không cho những rác thải cồng kềnh hoặc có kích thước lớn hơn của đổ rác như vậy sẽ
bị tắc nghẽn rác trong đường ống.

 Tránh tình trạng đổ phế liệu xây dựng xuống cửa đổ rác như vậy cặn rác sẽ gây kẹt cửa
như thế cửa đổ rác sẽ  không đóng được hoặc không mở được, khi xẩy ra hiện tượng
kẹt cửa đổ rác, người sử dụng tránh tự ý sửa chữa hoặc cố dùng sức giật cửa ra như thế
tay khoá sẽ bị bung. Mà phải gọi ngay đến: Phòng bảo hành công ty chúng tôi.

   Hệ thống của chúng tôi sẽ đảm bảo cho bạn một cách thuận tiện về chỉ dẫn sử dụng
cửa đổ rác.

× Hướng dẫn vận hành:

 Khi rác được đổ vào ống dẫn rác chính  xuống ống nghiêng (Cửa xả rác). Tại đây rác
được giữ lại cho đến khi trọng luợng của rác trong ống nghiêng (Cửa xả rác) đủ để mở
cửa xả rác khi đó hệ thống đối trọng sẽ tự động kéo cửa xả rác và rác được xả xuống
thùng chứa rác. Khi rác được xả hết thì cửa xả rác tự động đóng lại. Quy trình này
được lặp lại khi rác trong ống nghiêng lại đầy.

 Khi thùng chứa rác đầy thì kéo thùng chứa rác ra và đẩy thùng không vào ngay, quy
trình này được lặp lại sau 4 giờ. Như vậy là sau một ngày thì lượng rác thải được thải
ra tương đương với 04 xe rác (Theo thống kê của ban môi trường và đô thị thì lượng
rác thải/1người/1ngày là 0.7kg-0.8kg. Như vậy đối với khu chung cư khoảng 200
căn hộ thì lượng rác thải tương ứng với 3-4 xe chứa). Bởi vậy thì số lượng thùng rác
cần thiết cho toà nhà tối thiểu phải là 03 thùng rác trở lên mới đảm bảo thông suốt
không bị ứ đọng rác. Mỗi buổi sáng xe chở rác của thành phố  đến thu gom rác một lần,
mỗi lần xe chở rác sẽ phải chở đi hai thùng Quy trình này được lặp lại mỗi ngày.

 Yêu cầu thùng chứa rác luôn đảm bảo được đỗ tại điểm xả rác, khi thay thùng 
chứa rác phải điền thùng không vào ngay. Do đặc tính rác thải của toà nhà là loại rác
sạch nên khả năng lưu rác trong một ngày là không có vấn đề gì
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× Hướng dẫn bảo hành:

 Sản phẩm của chúng tôi chịu sự bảo hành của hãng sản xuất một cách triệt để, trách
nhiệm của chúng tôi là cùng với khách hàng sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hệ thống
này trong vòng 24 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.Trong thời gian này
chúng tôi có trách nhiệm hướng dẫn Quý khách hàng về quy trình bảo dưỡng, bảo hành
cũng như cách khắc phục những sự cố đơn giản thường gặp.

 Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp cho Quý khách hàng những văn bản hướng dẫn về
mọi quy trình như lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng…

 Thời gian bảo trì của chúng tôi là vĩnh viễn và theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Chúng tôi
sẽ cung cấp cho Quý bạn các phụ tùng thay thế, cung cấp thêm các phụ kiện để nâng
cấp thiết bị phù hợp với sự phát triển kỹ thuật của đất nước cũng có như vậy công trình
của Quý bạn mới không bị lạc hậu theo thời gian.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
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Contact via tel.(+84 ) 2462620774 - Website: ongthoatrac.com

Office address No. 18/45 Dong Me Street,Me Tri Ha, Nam Tu Liem District, Ha noi City, Vietnam

Website: ongthoatrac.com
PTA VIETNAM

CÔNG TRÌNH: NHÀ LÀM VIỆC BỘ TƯ LỆNH CÔNG BINH
 Chủ đầu tư: Bộ tư lệnh Công Binh
 Nhà thầu chính: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Sông Hồng
 Địa điểm XD:  Số 459 Đội Cấn, Quận Ba đình, TP HN

CÔNG TRÌNH: Chung cư CT3-Thuộc dự án Đầu tư xây dựng phát triển mở rộng khu
nhà ở Cầu Diễn
 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội (HANCID)
 Địa điểm XD:  Cầu Diễn, TP HN
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Hệ thống đổ rác / Hệ thống thu Vải Ga

C¤NG TY Cæ PHÇN T¦ VÊN Vµ X¢Y DùNG PTA VIÖT NAM
Contact via tel.(+84 ) 2462620774 - Website: ongthoatrac.com

Office address No. 18/45 Dong Me Street,Me Tri Ha, Nam Tu Liem District, Ha noi City, Vietnam

Website: ongthoatrac.com
PTA VIETNAM

DỰ ÁN: TRUNG TÂM TÀI CHÍNH VÀ THƯƠNG MẠI THÁI NGUYÊN
 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thái Nguyên.
 Địa điểm XD: Số 20, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN 4/CHC/QK4 - HẠNG MỤC TÒA NHÀ CHÍNH
 Chủ đầu tư: Công ty 789 Bộ Quốc Phòng
 Địa điểm XD: Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
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Hệ thống đổ rác / Hệ thống thu Vải Ga

C¤NG TY Cæ PHÇN T¦ VÊN Vµ X¢Y DùNG PTA VIÖT NAM
Contact via tel.(+84 ) 2462620774 - Website: ongthoatrac.com

Office address No. 18/45 Dong Me Street,Me Tri Ha, Nam Tu Liem District, Ha noi City, Vietnam

Website: ongthoatrac.com
PTA VIETNAM

DỰ ÁN: CHUNG CƯ TEROSA
 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Xuân Phú.
 Địa điểm XD: Khu đô thị mới An Cựu City, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh
Thừa Thiên - Huế

DỰ ÁN: Tổ hợp khách sạn - căn hộ 1 thuộc dự án Champa Island Resort & Spa
 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung tín.

 Địa điểm XD: 304 Đường 2 tháng 4 Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
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DỰ ÁN: GRANDORA TOWER
 Chủ đầu tư: Công Ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân .

 Địa điểm XD: Đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. HCM

Hệ thống đổ rác / Hệ thống thu Vải Ga

C¤NG TY Cæ PHÇN T¦ VÊN Vµ X¢Y DùNG PTA VIÖT NAM
Contact via tel.(+84 ) 2462620774 - Website: ongthoatrac.com

Office address No. 18/45 Dong Me Street,Me Tri Ha, Nam Tu Liem District, Ha noi City, Vietnam

Website: ongthoatrac.com
PTA VIETNAM
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