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Kỹ thuật điều khiển-kiểm soát nhiệt độ
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Hơn 30 năm trước, CT-TECHNOLOGIES
được thành lập với ý tưởng kinh doanh
lãnh vực xây dựng kho lạnh ở các nước
đang phát triển, các cơ sở bảo quản thực
phẩm tiết kiệm năng lượng và đồng thời
đạt tiêu chuẩn cao nhất về sản xuất an
toàn vệ sinh thực phẩm.
Ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã xây
dựng, thu thập kiến thức chuyên môn
trong ngành chế biến thực phẩm và kho
lạnh và góp phần chia sẻ kiến thức trong
lĩnh vực này; bao gồm đào tạo về việc xử
lý đúng cách việc bảo quản thực phẩm,
làm thế nào để tiết kiệm năng lượng và
tầm quan trọng của các cơ sở có chất
lượng cao.
Hiện tại chúng tôi có văn phòng tại Châu
Âu, Châu Á và Châu Phi và chúng tôi dự
định mở rộng hoạt động kinh doanh của
mình.

Với khách hàng của chúng tôi, chúng
tôi đang phát triển ngày càng lớn mạnh
và mua thêm nhiều cổ phần mới của
thị trường. Chúng tôi cung cấp các dịch
vụ cá nhân và chuyên nghiệp với mong
muốn phát triển mối quan hệ tốt đẹp,
bền vững với khách hàng dựa trên lòng
tin và sự tín nhiệm của bạn để phục vụ
bạn.
Chúng tôi tự hào rằng hệ thống giá trị
của CT- TECHNOLOGIES và cách tiếp
cận nguyên tắc để kinh doanh theo 10
nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu của
Liên Hợp Quốc. Bằng cách kết hợp các
nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu vào
các chiến lược, chính sách và thủ tục, và
thiết lập một nền văn minh liêm chính,
chúng ta đang có những trách nhiệm cơ
bản trong các lĩnh vực nhân quyền, lao
động, môi trường và chống tham nhũng.
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CHÚNG TÔI LÀ AI
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Chúng tôi hơn 30 năm kinh nghiệm trên thị
trường Quốc tế, có kiến thức độc đáo, các
giải pháp kỹ thuật cao và nhiều kinh nghiệm
có thể phát triển và cung cấp vật liệu cho
bất kỳ cơ sở nào trong ngành chế biến thực
phẩm và các ngành khác đòi hỏi sự kiểm
soát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm
và nhiệt độ.
Nhân viên của CT-TECHNOLOGIES là những
chuyên gia có trình độ chuyên môn cao
trong lĩnh vực kỹ thuật, điện lạnh cũng như
quản lý và lập kế hoạch trên toàn cầu. Điều
này cung cấp cho công ty sức mạnh chưa
từng có để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
trên toàn thế giới. Với đội ngũ thiết kế và
đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và có tay
nghề cao, chúng tôi có thể thực hiện toàn bộ
phạm vi công việc cho các dự án chìa khóa
trao tay, từ thiết kế ban đầu thông qua cung
cấp, thi công, vận hành và hỗ trợ sau bán
hàng.
Chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm và nghiên
cứu sâu rộng trong lĩnh vực kho lạnh và chế
biến thực phẩm. Do đó, chúng tôi cung cấp
các giải pháp độc đáo cho mỗi dự án và chỉ
có thể lựa chọn các nhà sản xuất châu Âu tốt
nhất với hồ sơ chứng minh có độ tin cậy, cả
giá hợp lý và chất lượng cao.
Danh sách tham khảo của chúng tôi bao
gồm các cơ sở kiểm soát nhiệt độ, kho lạnh
cho các nhà máy chế biến thực phẩm, phòng
đông lạnh sốc, phòng làm chín, phòng sạch,
kho, trung tâm phân phối, AS / RS tự động
lưu trữ và hệ thống thu hồi .vv..

yêu cầu cụ thể của ngành công nghiệp thực
phẩm, có sự độc lập trong việc lựa chọn nhà
cung cấp nguyên liệu, sự linh hoạt trong việc
phát triển các giải pháp tối ưu cho từng dự
án. Do đó CT-TECHNOLOGIES đã tạo dựng
được nhiều uy tín chuyên nghiệp trên thị
trường, đó là lợi điểm cho khách hàng của
chúng tôi.

Tầm nhìn của chúng tôi
Xây dựng cơ sở vật chất ở các nước đang
phát triển về bảo quản thực phẩm tiết
kiệm năng lượng đồng thời đạt tiêu chuẩn
cao nhất về sản xuất lương thực hợp vệ
sinh. Hơn nữa, góp phần hiện đại hoá và
chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực này; bao
gồm đào tạo về bảo quản thực phẩm đúng
cách, làm thế nào để tiết kiệm năng lượng
và tầm quan trọng của các cơ sở có chất
lượng cao.

Sứ mệnh của chúng tôi
Nhiệm vụ của chúng tôi là thiết kế và cung
cấp các cơ sở điều khiển nhiệt độ cho các
lãnh vực công nghệ khác nhau (ở các nước
đang phát triển) đòi hỏi các cơ sở kiểm
soát nhiệt độ, kiểm soát độ ẩm và vệ sinh.

Chúng tôi có sự chuyên trong việc thực hiện
các dự án phức tạp, có kiến thức về các
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SỰ KIỆN VÀ
THÀNH TỰU

Sự tăng trưởng của công ty
400

159

5
Số sự án

+60

Xếp hạng ổn
định về
mặt tài
chínhstable

AA

nhân viên

Trên

kỹ sư thiết
kế, quản lý
dự án, lắp đặt
và quản lý trang web

30

400
dự án

1989

2009

2017

Năm

90%

khách hàng
đều quay trở lại

200

năm kinh
nghiệm quảnlý tập thể

Mục tiệu ngành
công nghiệp
Nhà kho
Thịt và gia cầm
Trái cây và
Công nghiệp dược phẩm thực vật
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Tòa nhà thương mại
Ngành công nghiệp sữa
ﬁsh industry

Văn phòng của chúng tôi
Denmark
Bosnia &
Herzegovina

Vietnam

Philippines

Ghana

Indonesia

Trên
Trên các nhà cung
cấp thương hiệu
hàng đầu thế giới

90

Chúng tôi làm
việc với nhiệt độ

+15 to
-60

100 Tham gia vào

các dự án cho các công ty
đa quốc gia (Nestle, Unilever, Coca-Cola)
Trên

4000

Ngày làm việc tại
các địa điểm xây dựng
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CỘT MỐC QUAN TRỌNG
CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI

2017

2016
Số nhân viên
tăng lên đến
45 người

2012
2004

2001
Văn phòng của
Bosnia và
Herzegovina
được thành lập
và hoạt động

2000
1989
CT-TECHNOLOGIES
được thành lập tại
Đan Mạch
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CT-TECHNOLOGIES
bắt đầu hoạt động

Dự án đầu tiên ở
Đông Nam Á
70 dự án ở Châu Âu
và Đông Âu, Trung
Đông và Châu Phi

Thiết kế, cung
cấp thiết bị xây
dựng kho lạnh.

2013

2014

Thành lập Văn
phòng tại
Inddonesia

Thành lập Văn
phòng tại Việt
Nam

2015

2018

Đã đạt được thành
tựu là chuyên gia về
Hệ thống Lưu trữ và
Truy xuất Tự động
(các dự án ở
Singapore, Indonesia
và Malaysia)

Đã hoàn thành hơn
400 dự án trên Thế
giới

Thành lập Văn
phòng tại
Philippines

CT-TECHNOLOGIES
có một bản sắc
thương hiệu mới
60+ nhân viên trên
toàn thế giới
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DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
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GÓP PHẦN VÀO DỰ ÁN

Với ý tưởng ban đầu và các yêu cầu được
thảo luận với khách hàng, trên cơ sở này
CT-TECHNOLOGIES trình bày một đề xuất
dự án trong đó bao gồm các bảng vẽ kỹ
thuật và dự toán tài chính.

THIẾT KẾ

Ở giai đoạn này CT-TECHNOLOGIES phân
tích các yêu cầu khách hàng và hơn nữa là
tư vấn kỹ thuật, cách bố trí bên trong và
lựa chọn vật liệu tối ưu đảm bảo nhiệt độ
và chống thấm cũng như thực hiện các tiêu
chuẩn vệ sinh.

CUNG CẤP VẬT LIỆU

Dựa trên thiết kế, CT-TECHNOLOGIES
cung cấp nguyên liệu cách nhiệt tốt nhất
CT-TECHNOLOGIES có nhiều kinh nghiệm
quốc tế trong việc vận chuyển, giao nhận
hàng hóa cũng như thưc hiện các chứng từ
xuất hàng theo yêu cầu một cách thuận lợi
nhất.

LẮP ĐẶT VÀ GIÁM SÁT

CT-TECHNOLOGIES có đội ngũ giám sát viên
có tay nghề cao và đội ngũ lắp ráp có thể
lắp ráp các vật tư đã cung cấp theo yêu cầu
của khách hàng. Công nhân lắp ráp và giám
sát viên của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm
trong các dự án phức tạp, như mọi loại tủ
cấp đông, kho lạnh cao, hoặc các loại phòng
cần khống chế nhiêt độ ...

HỠ TRỢ SAU KHI BÁN HÀNG

Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao
luôn sẵn sàng hổ trợ bạn sau khi bán hàng
và cung cấp các loại phụ tùng thay thế
được cung cấp qua văn phòng của chúng
tôi tại địa phương.
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CÁC GIẢI PHÁP CHÌA
KHÓA TRAO TAY
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Chúng tôi chuyên cung cấp các dự án theo
phương thức chìa khóa trao tay EPC (Thiết
kế, cung cấp vật liệu, lắp đặt)) ,cung ứng
dịch vụ điều hành ở tầm vóc quốc tế nhằm
thực hiện dự án hoàn thiện.
Để đảm bảo chất lượng cao và sự cạnh
tranh về giá, chúng tôi có một mạng lưới
rộng và liên doanh với các nhà cung cấp
vật liệu hàng đầu trên Thế giới. Thiết bị của
chúng tôi đạt chất lượng cao , đảm bảo
nhà máy của bạn hoạt động tốt và đạt tuổi
thọ cao.
Với đội ngũ chuyên nghiệp và tay nghề cao
trong lĩnh vực thiết kế và kỹ thuật, chúng
tôi có thể thực hiện toàn bộ công việc cho
các dự án chìa khóa trao tay, thông qua
tất cả các giai đoạn, từ việc nghiên cứu hay
thiết kế cho đến giai đoạn bàn giao công
trình.

Lợi ích của việc chìa khóa
trao tay
Liên hệ với một Công ty.
CT-TECHNOLOGIES thuận lợi trong giao
tiếp với nhiều các công ty khác ở mọi lãnh
vực trong công việc tiếp xúc với đơn vị
thiết kế thiết bị của quí vị, theo dõi tình
hình sản xuất, và thường xuyên tiếp xúc
với đơn vị thiết kế. Với mọi việc trên, quí vị
chỉ cần liện hệ với chúng tôi là đủ.

Thiết kế và Sản xuất và Lắp đặt
Với việc thiết kế, bảng vẽ sơ đồ, và thiết
bị được thực hiện bởi cùng một công ty
nên khi có sự thay đổi là rất dễ dàng. Bạn
không phải liên hệ với bất cứ ai. Chúng tôi
cung cấp thiết kế, sản xuất và lắp đặt trong
một - truyền thông giữa nhà thiết kế, sản
xuất, và lắp đặt. Tất cả đều do chúng tôi
thực hiện. Bất kỳ thay đổi nào đối với thiết
kế, thiết bị của bạn là ngay lập tức truyền
đạt và đưa vào trong sản xuất và quá trình
lắp đặt, mà không có thêm bất kỳ một cuộc
gọi điện thoại nào.
Giảm Giá.
Chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian và
tiền bạc. Chúng tôi giảm giá cho các dịch
vụ nhằm làm cho chi phí tổng thể của dự
án của bạn rẻ hơn giá từ nhiều công ty
khác nhau. Bởi vì chúng tôi mua số lượng
vật tư thiết bị lớn nên giá thường rẻ hơn
khi bạn mua trực tiếp từ chúng tôi.
Chất lượng cao hơn.
Ngay từ đầu, chúng tôi thiết kế hàng hóa
đạt mức chất lượng cao và đảm bảo rằng
mọi thiết kế, sản xuất và lắp đặt - tất cả đạt
mức đẳng cấp thế giới.

Hóa đơn được xuất bởi một Công ty.
CT-TECHNOLOGIES loại bỏ hoá đơn lộn
xộn, tất cả các hóa đơn do một Công ty
cung cấp. Hãy hình dung quy trình kế toán
của bạn chỉ nhận được một vài hoá đơn
cho công trình của bạn do một đơn vị phát
hành.
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LĨNH VỰC KINH DOANH

16

Kho hàng và trung tâm phân phối
Kho lạnh
Nhà máy sản xuất / nhà máy chế biến thực phẩm
Hệ thống lạnh
Hệ thống tự động lưu trữ và truy xuất AS / RS
Tấm cách nhiệt dùng cho công trình thương mại
và dân dụng
Phòng sạch
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TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ
KHO PHÂN PHỐI
Phân phối và vân chuyển hàng hóa là một yếu tố quan trọng trong chuỗi
kinh doanh được kiểm soát chặt chẽ hơn để đưa hàng hoá của bạn ra thị
trường và tạo cơ hội để giảm chi phí bên ngoài. Bằng cách hiểu các yêu cầu
kỹ thuật và hậu mãi của bạn, CT-TECHNOLOGIES giúp bạn cách thức phù
hợp để đạt được hiệu quả phân phối tối đa.
Chúng tôi có thể sắp xêp khu vực bốc hàng của bạn, khoảng cách giữa các
khu vực bàn nâng, lối vào xe nâng, đường dốc và thoát nước bên ngoài để
đảm bảo việc giao nhận nhanh chóng.
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT / NHÀ MÁY
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
CT-TECHNOLOGIES có kinh nghiệm trong nhiều loại hình sản xuất và cơ sở
chế biến.
Không cần biết loại tòa nhà nào bạn cần, chúng tôi sẽ sử dụng kiến thức và
kinh nghiệm của mình để xây dựng nhà máy hoàn hảo cho công ty của bạn.
Chúng tôi sẽ xây dựng nhà máy chế biến của bạn để bạn có thể vận hành
hiệu quả và và đạt năng suất cao, tăng lợi thế cạnh tranh và vị thế trên thị
trường của bạn.

thịt và gia cầm
chế biến

chế biến kem

chế biến cá và dâ
chuyền

cà phê đông khô

chế biến sữa

chế biến trái cây /
rau quả

19

KHO LẠNH
Để duy trì chất lượng phù hợp và tăng tuổi thọ của hàng hóa, việc thiết kế
thích hợp của kho lạnh là điều cần thiết.
CT-TECHNOLOGIES lựa chọn và hợp tác với một số nhà cung cấp nổi tiếng
về thiết kế, công nghệ, lựa chọn vật liệu, hoặc xây dựng tại chỗ.
Tất cả kho lạnh sẽ tuân theo các quy định của địa phương. Nếu cần, giải
pháp kho lạnh có thể được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu
chuẩn quốc tế.

Chúng tôi thiết kế hệ thống
kho lạnh, theo cách:
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•

Điện năng tiêu thụ là tối
thiểu

•

Hao hụt trọng lượng ở mức
tối thiểu

•

Lượng nước xả từ giàn lạnh
it hôn

•

Độ ẩm tối thiểu

•

Công suất tiêu thụ nguốn
lạnh giãm thiểu do lắp đặt
thêm bộ Phụ hồi nhiệt tại
hệ thống đối lưu không khi,
và phần cách nhiệt kho lạnh
tốt

•

Các chi phí vận hành, bảo
dưỡng và chi phí lắp đặt ở
mức tối thiểu

•

An toàn lao động

•

Giãm thiểu thất thoát nguồn
lạnh ở các cửa và khu vực
xuất hàng

CT-TECHNOLOGIES đưa ra giải pháp vượt trội
cho chất lượng vật liệu qua các chi tiết:
•

•

•

Bao che được lựa chọn phù hợp với điều
kiện địa phương và môi trường, được
thiết kế nhằm bảo vệ tối ưu tránh chống
va chạm mạnh
Nhiệt độ d8ầu vào của sản phầm, vận
chuyển, nhiệt tỏa ra từ máy móc rong
phòng...tất cả đều được thể hiện qua
máy tinh
Tấm cách nhiệt cao cấp giảm truyền
nhiệt nên chi phí vận hành thấp

•
•
•

Các loại cửa, tự động hoặc bằng tay rất
dễ sử dụng
Hệ thống điện và điều khiển được thiết
kế cho hoạt động hiệu quả
Ngoài ra, CT-T có thể cung cấp xe nâng
hàng, kệ, palet, chuyển đổi, thiết bị đóng
gói, máy phát điện khẩn cấp, và cân các
trạm

THAM KHẢO
Địa điểm

Ấn Độ

Năm hoàn thành năm

2017

Khách hàng

Zeal Aqua

Mô tả

Kho lạnh trử tôm, nhà máy chế biến
tôm, tổng diện tích 3 600 m2
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HỆ THỐNG BẢO QUẢN VÀ HỆ THỐNG
RETRIEVAL TỰ NHIÊN (AS / RS)
CT-TECHNOLOGIES cung cấp hệ thống lưu trữ và phục hồi tự động (AS /
RS). Chúng tôi hiểu rằng các nhà sản xuất thực phẩm và nhà phân phối
đang hoạt động tinh chế dựa vào chất lượng sản phẩm, sự tươi mát của sản
phẩm và độ tin cậy để duy trì tính cạnh tranh. Bản chất tốc độ cao của một
AS / RS tăng tốc độ mà sản phẩm được đưa vào và ra khỏi nhà kho, ngăn
ngừa sự hư hỏng.
CT-TECHNOLOGIES cung cấp quy hoạch, thiết kế, lắp đặt các phạm vi khác
nhau cho các tòa nhà hỗ trợ giá đỡ. Ngoài phạm vi tiêu chuẩn như tấm cách
nhiệt vách và trần, chúng tôi cũng cung cấp hệ thống syphonic cho thoát
nước mái nhà, chống sét, vv
Ngoài việc đảm bảo an toàn và uy tín thương hiệu, kho hàng tự động hóa
cung cấp nhiều lợi thế lâu dài cho kho tổng thể hoạt động - từ việc giảm chi
phí và tăng tính xác thực của hàng tồn kho, tăng năng suất và tối ưu hoá
dòng chảy nguyên liệu.

AS / RS tăng hiệu quả kho hàng
bằng cách:
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•

Tối đa hóa không gian lưu
trữ có sẵn trong các cấu trúc
hiện có, tránh lưu trữ ngoại
vi và mở rộng

•

Giảm thiểu tổng thể lượng
xây dựng lên đến 50% so với
các kho thông thường

•

Giảm chi phí năng lượng
bằng 40% trong môi trường
mát

•

Giảm chi phí lao động và
thiệt hại sản phẩm

•

Tăng độ chính xác hàng tồn
kho và dịch vụ khách hàng

THAM KHẢO
Địa điểm

Singapore

Năm hoàn thành năm

2017

Khách hàng

SSI Schaefer

Mô tả

AS / RS Warehouse, nhiệt độ kép.
Một trong AS / RS cao nhất được
xây dựng ở Đông Nam Á
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ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI VÀ
DÂN DỤNG
CT-TECHNOLOGIES chuyên cung cấp tấm cách nhiệt, cửa ra vào và các sản
phẩm liên quan khác cho kho lạnh, các tòa nhà thương mại và tập trung
cao vào an toàn về lửa, tiết kiệm năng lượng và thẩm mỹ. Ví dụ như nhà
kho, khách sạn, trung tâm mua sắm, v.v.
Chúng tôi cung cấp các tấm len khoáng sản và cửa ra vào với khả năng
chống cháy mạnh, không lửa và không hút thuốc, đây là một lợi thế lớn cho
các tòa nhà thương mại vì an toàn về hỏa hoạn là cực kỳ quan trọng đối
với khách hàng của chúng tôi. Hiệu suất năng lượng cao của hệ thống bảng
điều khiển cho các tòa nhà thương mại sẽ làm giảm đáng kể chi phí tiện
ích dẫn đến tiết kiệm rất lớn. Chúng tôi cũng có thể làm tấm thép trên các
panel trong các tòa nhà với thiết kế đẹp.

Các ứng dụng nhà ở có một số
đặc điểm:
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•

Hệ số cách nhiệt cao

•

Chống cháy

•

Tính thẩm mỹ cao

•

Tiết kiệm năng lượng

•

Thời gian xây dựng ngắn

PHÒNG SẠCH

CT-TECHNOLOGIES thiết kế, sản xuất và lắp đặt các vách ngăn cách kho
lạnh di động và trần giả mô đun cho việc tạo ra các môi trường ô nhiễm vô
trùng và kiểm soát cho ngành công nghiệp dược phẩm, điện tử, mỹ phẩm
và thực phẩm cũng như phòng thí nghiệm nghiên cứu.
Với nhiều năm kinh nghiệm của các kỹ sư và kỹ thuật viên của chúng tôi
trong các lĩnh vực này luôn đảm bảo chất lượng cao của sản phẩm cuối
cùng tuân thủ các quy tắc GMP và FDA.
Tất cả các quy trình sản xuất cho phân vùng di động, trần giả và phụ tùng
được thực hiện trong một nhà máy bởi nhân viên có trình độ cao. Hoạt
động lắp ráp được thực hiện bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp, luôn đảm
bảo việc lắp đặt nhanh chóng và chất lượng cao cũng như dịch vụ hậu mãi
có kỹ năng.
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DỰ ÁN VÀ TÀI LIỆU

đường kính 17,32 mm với 0,06 ô dày
nhôm hoặc tràn Rockwool 100 kg / m3.
Polyurethane infill
Polystyrene
Thạch cao

Các dự án phòng sạch của chúng tôi được
đánh giá cao với mức độ nhanh, chính xác về
tài liệu gửi tới khách hàng để phê duyệt việc
xây dựng bản vẽ; các tài liệu có chứa tất cả
các bản thiết kế và đặc điểm kỹ thuật để xác
minh độ chính xác của chúng sau cuộc khảo
sát địa điểm.

•
•
•

Sau khi hoàn thành việc cài đặt, một tài
liệu hướng dẫn kỹ thuật bao gồm tất cả các
bản vẽ và giấy chứng nhận vật tư lắp đặt
sẽ được gởi tới bạn. Nếu cần, bạn có thể
gửi bản dự thảo IOQ cho các tài liệu do CTCLEANROOMS Cung cấp.

Một và hai cánh cửa thích hợp cho môi
trường dược phẩm đã được thiết kế bằng
coplanar đến các vách ngăn di chuyển có cấu
trúc xây dựng tương tự.
Cửa có thể được trang bằng bị núm hoặc
tay cầm, hệ thống nam châm đóng ngắt, hệ
thống đóng cửa... Sự tự động hoạt động của
cửa được cung cấp theo yêu cầu của khách
hàng.

VÁCH VÀ TRẦN
Các tấm vách có thể di dời và phía trên của
trần loại có thể đi lại Các tấm vách có lớp phủ
bên ngoài tránh ô nhiễm. Chúng tôi chuyên
cung cấp các nguyên liệu da như: lớp vỏ thép
dày 0,5-0,6 mm hoặc da SS hoặc 0,8 mm da
nhôm. Lớp phủ bên ngoài của các modul
panel được lựa chọn theo quy trình được
thực hiện trong phòng sạch và các yêu cầu
cơ bản đối với các quy trình làm sạch và vệ
sinh; ví dụ kết thúc bên ngoài sau đây có sẵn:
•
•
•

tráng mạ polyester
thép cuộn PVDF
tấm lợp bằng PVC

Lắp ráp các tấm panel được thực hiện bằng
cách sử dụng các phụ kiện rắn với các hồ sơ
nhôm thiết kế đặc biệt; các khớp được sử
dụng bằng silicone để đảm bảo bề mặt đồng
phẳng. Thiết kế ý tưởng di chuyển cho phép
tháo rời không chỉ một bảng mà có thể tháo
dỡ toàn bộ thiết bị.
Độ dày của các tấm panel dùng cho phóng
sạch là 50,60 và 100 mm.
Các chất trám sau đây luôn có sẵn:
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•

CỬA RA VÀO

Một hoặc hai cánh cửa trượt kiểu cửa lá,
không có ray sàn, cũng được xây dựng tương
tự như các vách ngăn di động và có lớp phủ
ngoài dốc đặc biệt để giữ và bao bọc cơ chế
trượt, sự tự động của thiết bị được cung cấp
theo yêu cầu của khách hàng.

CỬA SỔ
Các cửa sổ trên các vách ngăn di động được
thiết kế bằng coplanar nhẳm làm cho các
tấm được niêm phong silicone trên chu vi
của họ và được xây dựng với hai tấm an toàn
ở mỗi bên. Độ dày 50mm.

VÁCH NGĂN BẰNG KIẾNG
VÀ CỬA RA VÀO
Trong quá trình lắp đặt đòi hỏi phải có khả
năng hiển thị đầy đủ về hoạt động nội bộ,
CT-CLEANROOMS đề xuất một phân vùng và
hệ thống cửa phòng sạch bằng kính.
Các vách ngăn bằng kính được xây dựng
bằng cách sử dụng bảng mô-đun tự đứng với
các tấm Panel phù hợp để tăng độ chắc chắn
và kiên cố của toàn bộ hệ thống.

CỬA VÀ CỬA SỔ TRÊN VÁCH
NGĂN KHÔ HOẶC LÓT GẠCH
Trường hợp phòng sạch được xây dựng với
các vách ngăn cứng như tường khô hoặc
tường gạch CT-CLEANROOMS có thể đề xuất
một loại dược phẩm cao kết thúc cho cửa ra
vào và cửa sổ cho ứng dụng đặc biệt này.

TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ
PHỤ KIỆN
Để hoàn thành phòng sạch, các phụ kiện sau
đây có sẵn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hệ thống liên lạc cho cửa
Chỉ thị quang cho trạng thái cửa
Điện thoại và hệ thống liên lạc
Tấm kính vỡ
Đèn chiếu sáng vô trùng và điều khiển
môi trường nhiễm bẩn
Thép không gỉ hoặc lưới nhôm coplanar
điều hòa không khí
Các bảng tiện ích di động
Điều hòa không khí cánh quạt gió
Sắp xếp các công tắc và ổ cắm (điện áp
thấp và cao) • Hệ thống tự động hóa cửa
ra vào
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SẢN PHẨM

Đèn chiếu
sáng

Cửa ra vào

Bến xuất hàng

Cửa sổ

Kết cấu thép

Hệ thống kệ

Tầng cách
nhiệt
Sàn sưởi ấm
Hệ thống lạnh

Panel sandwich
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SẢN PHẨM
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PANEL SANDWICH
Sự lựa chọn đúng của tấm panel sandwich là rất quan trọng và kết nối với
việc giải quyết một số vấn đề kỹ thuật, do có kinh nghiệm quốc tế lâu năm,
chúng tôi được nhiều Công ty trên thế giới biết đến. Không phải tất cả các
tấm, sẵn có trên thị trường, đều thích hợp để xây dựng kho lạnh và có thể
đảm bảo khai thác chính xác, và thiết kế chung của tấm panel có ảnh hưởng
đáng kể đến tốc độ lắp đặt các tấm được lắp đặt ngay tại chỗ và làm thế nào
chúng sẽ hoạt động dưới sự khác biệt nhiệt độ lớn bên trong và bên ngoài
nhà máy.
Các tấm panel được sử dụng bởi CT-TECHNOLOGIES được phát triển đặc
biệt cho một kho lạnh hoặc các cơ sở kiểm soát nhiệt độ và đáp ứng các tiêu
chuẩn quốc tế. Bên cạnh sự lựa chọn tối ưu của Panel, chúng tôi đảm bảo
cung cấp tất cả các vật liệu cần thiết để lắp đặt các tấm panel - đúng loại và
số lượng yêu cầu.
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PANEL CHỐNG CHÁY
Phòng lạnh của chúng tôi được làm bằng
những tấm panel sandwich được phủ kim
loại , bên trong là một lớp lõi làm bằng
polyisocyanurate (PIR) hoặc polyurethane
(PUR).
Panel của chúng tôi vệ sinh dễ dàng và phù
hợp với với ngành chế biến thực phẩm.
Không có vấn đề gì nếu bạn xây dụng một
kho lạnh với hàng hóa từ nhiệt độ dương đến
nhiệt độ âm qua hệ thống lạnh âm sâu.
Chúng tôi sử dụng các tấm panel PIR + PUR
với nhiều mức độ dày khác nhau cho tường
và trần để có được giử nhiệt độ đúng mức.
Phần lắp ráo sử dụng nhôm an toàn cho
thực phẩm.
Đối với các khu vực nhạy cảm cần bảo vệ
chống cháy, chúng tôi có thể lắp đặt các tấm
panel chống cháy đáp ứng các tiêu chuẩn
bảo hiểm nhất định.

Chỉ với một cái nhìn , bạn sẽ nhận
thấy:
Độ dày từ 40 đến 220 mm
Chiều rộng vỏ 1000 mm, 1100 mm, 1110
mm và 1200 mm
Chiều dài có thể lên dài đến 20 m
Các khớp nối Âm Dương từ độ dày thành
phần 60 mm
Con dấu labyrinth xây dựng từ một phần tử
dày 60 mm
Khớp nối với nhiều yếu tố khác nhau
Hệ số chuyển đổi nhiệt (giá trị U) từ 0,56
đến 0,10 W / m2K
Lớp phủ bề mặt an toàn thực phẩm tùy
chọn FS 3000
Z-10,4-428 do Thanh tra xây dựng Đức Phê
chuẩn
Phân loại hành vi cháy theo B-s1, d0 theo
tiêu chuẩn DIN EN 13501-1
Thép không gỉ luôn luôn có sẵn
Tùy chọn có sẵn với lớp chống vân tay
Hơn 150 màu cho một thiết kế cá nhân
Hồ chứa rỗng để đóng hợp vệ sinh và gọn
gàng
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Panel IPN QuadCore
Lõi IPN-QuadCore (PIR) hiệu suất cao, đảm
bảo hiệu quả cách nhiệt. Ngoài các tính chất
cách điện hoàn hảo, công nghệ QuadCore
đảm bảo hiệu quả nhiệt cao nhất, hành vi gây
cháy điển hình và độ bền ấn tượng. Ở đây
các tiêu chuẩn ngành công nghiệp không chỉ
được đáp ứng mà còn vượt quá dễ dàng - và
hiệu suất nhiệt được cải thiện 20%, liên quan
đến các tấm PIR / PUR tiêu chuẩn.
Để đạt được giá trị U của bảng cách nhiệt
0,20 W / m2K với công nghệ quadcore đơn
thuần chỉ cần một lớp cách nhiệt dày 9cm.
Do cốt lõi POLAR được phát triển đặc biệt của
nó, so với các vật liệu khác, mỏng hơn nhiều
nhưng vẫn duy trì nhiệt độ lạnh mà không
làm hy sinh.

HỆ THỐNG SẢN XUẤT

TẤM THÉP

PIR, PUR và Quadcore, tất cả các sản phẩm
như là một hệ thống sản xuất tự động liên
tục: Kết quả có ít lỗ mọt hơn trong foam,
và độ bám dính cao giữa foam và thép
tấm.

Các tấm thép có chất lượng tồt và chống
ăn mòn: Các tấm bìa được làm từ nhúng
nóng thép mạ kẽm, Z275 (275 gr / m2).

Nhiệt độ sản xuất: Thép tấm được làm
nóng trước khi đổ foam để đảm bảo độ
bám dính tốt giữa thép tấm và bọt.
Yêu cầu làm mát: Panels được làm lạnh
từng tấm ít nhất trước 4 giờ được xếp
chồng lên nhau để cho đúng qui định.
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Hệ thống lớp phủ: bên trong và bên ngoài
là 25μm, doublelayer- lớp tráng men màu
trong công nghiệp. Bảo vệ bề mặt bao gồm
tháo rời bảo vệ foil.
Chiều dày tấm thép: bên trong kho
0.60mm dày, bên dày 0.50mm hoặc cả hai
cạnh 0.60mm. Đối với yêu cầu đặc biệt,
chúng tôi cung cấp lớp phủ dày hơn cũng
như thành phần khác nhau

PANEL LEN KHOÁNG SẢN
Panel khoáng sản có khả năng chống cháy
rất cao, phù hợp với nhiều tòa nhà thương
mại.
Cấu trúc có ke hở và đàn hồi của len cũng
hấp thụ tiếng ồn.

Ưu điểm
Len khoáng chất dùng trong cách âm rất hiệu
quả, do đó, nội thất của tòa nhà được ít bị âm
thanh xâm nhập.
Sợi khoáng chất sẽ không cháy cho đến khi
nhiệt độ đạt tới hơn 1.800 ° F (1.000 ° C).
Cách điện này hoạt động như một rào cản
lửa, giảm hoả hoạn và cung cấp cho các dịch
vụ chữa cháy nhiều thời gian hơn để có được
sự kiểm soát.
Các tính năng và hiệu suất: biểu diễn cơ khí
và nhiệt tốt hơn, giảm phát thải các hợp chất
dễ bay hơi, cải tiến hành vi của hỏa hoạn.

BẢO HÀNH

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Bề mặt của các bộ phận bánh sandwich
của chúng tôi là bảo đảm trong 10 năm, lên
đến 30 năm theo yêu cầu.

Chất lượng được kiểm soát thường xuyên
thực hiện trong quá trình sản xuất đảm
bảo các tấm panel được sản xuất theo
yêu cầu và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu
cầu của thị trường và các quy định của
pháp luật, được xác nhận bởi các giấy
chứng nhận khác nhau cho việc phát
triển hệ thống chất lượng, phân loại lửa,
tính dẫn nhiệt, tính thấm chung, quản lý
môi trường, hiệu quả năng lượng ( EPAQ,
ISO, TUV , FM, ...).
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“CT-TECHNOLOGIES đã và đanglàm việc đạt hiệu quả cao
trên tất cả các dự án và hoàn thành công việc trong tình
trạng tốt nhất. Tất cả các kho vẫn hoạt động tốt cho đến
bây giờ. Đó là một tính hiệu tốt, một niềm vui khi làm việc
với PT.Teknologi Insulasi Châu Á và chúng tôi mong muốn
làm việc với họ trong nhiều dự án trong tương lai. “

Andi Tando Sutanto
Quản lý dự án
PT. Wonokoyo Jaya Corporindo
Indonesia
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CÁC LOẠI CỬA
Dòng sản phẩm bao gồm cửa bản lề, cửa 2 cánh, cửa lùa, cửa đóng mở
nhanh cho khu vực đông lạnh hoặc kho mát, văn phòng, phòng trưng bày,
phòng sản xuất hoặc phục vụ cho kho chứa, dây chuyền sản xuất. Hơn nữa
chúng tôi cung cấp cửa cho các nhu cầu sử dụng đặt biệt như là phòng
kiểm soát không khí, cửa chống cháy, cửa nâng, vv...
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CỬA BẢN LỀ
Cửa bản lề luôn sẵn sàng với loại 1 cánh và
2 cánh và độ dày từ 80 tới 120mm tùy thuộc
vào thiết kế. Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể,
cửa đóng mở nhanh cho kho đông lạnh có
thể lên tới 160mm.
Cửa bản lề được sử dụng cho phòng lạnh,
kho lạnh lên tới 00C (kiểu KTM), và có thể sử
dụng trong kho đông lạnh với nhiệt độ -280C.
và có thể tới -400C. Cửa phòng dịch vụ (kiểu
BTM) thường sử dụng thường cho phòng hậu
cần hoặc vận chuyển.

Lợi ích
Cấu trúc vững chắc
Lắp đặt nhanh và dể dàng
Nhiều kiểu
Có nhiều ứng dụng khác nhau, chống ăn
mòn và hóa chất
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CỬA LÙA
Cửa trượt luôn có sẵn với 2 loại thiết kế là 1
cánh và 2 cánh.
Cửa trượt được sử dụng cho phòng lạnh,
kho lạnh lên tới 00C (kiểu KSL / KS), và có
thể sử dụng trong kho đông lạnh (kiểu GSL /
GS ) với nhiệt độ -28 0C . và có thể tới -400C.
Cửa phòng dịch vụ (kiểu BS) thường sử dụng
thường cho phòng hậu cần hoặc vận chuyển.

Lợi ích
Sử dụng rất hiệu quả cho những nơi cần
đóng, mở nhanh. Đặc biệt những nơi cần
cho xe nâng có thể đi qua lại
Thích hợp cho kho lạnh, kho đông lạnh,
các tòa nhà và công nghiệp
Có thể sử dụng điện hoặc bằng tay
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CỬA CUỐN ĐÓNG MỞ
NHANH
Cửa cuốn đóng mở nhanh của chúng tôi tiết
kiệm năng lượng và tối ưu hóa về vận chuyển
giữa sản xuất và hậu cần sản xuất. Cửa cuốn
cuộn tốc độ cao của chúng tôi an toàn, đáng
tin cậy, bảo trì dễ và thân thiện với người sử
dụng. Tất cả chúng đều đáp ứng các yêu cầu
của tiêu chuẩn Châu Âu EN13241-1.
Chúng tôi có thể cung cấp tất cả theo như
yêu cầu của khách hàng về kích thước, ứng
dụng của quý khách hàng, tần suất sử dụng
đóng mở,...
Cửa cuốn tốc độ cao của chúng tôi đáp ứng
được các yêu cầu đặc biệt cho kho lạnh:
Giữ nhiệt độ ổn định, tối ưu hóa năng lượng
tiêu thụ, đảm bảo độ lạnh và chống bị đóng
tuyết.

Lợi ích
Tiết kiệm năng lượng
Vận hành nhanh, khép kín. Giảm sự thất
thoát nhiệt
Tăng hiệu quả làm lạnh, cho phép độ lạnh
luôn thông suốt. Đảm bảo sản phẩm và an
toàn cho nhân viên
Tự động và dóng, mở nhanh giúp nâng cao
hiệu quả của phòng lạnh
Tối ưu hóa kho lạnh
Đây coi như tấm màng chặn khi nóng xâm
nhập nên giãm khả năng đóng tuyết
Các lớp keo kín đảm bảo kiểm soát không
khí tốt hơn
An toàn tuyệt đối
Tự động đóng chặn gió lại
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CỬA CHỐNG CHÁY
Chúng tôi cung cấp cửa kim loại chống cháy,
có mạ kẽm và sơn RAL màu. Với khung chắc
chắn với kích thước lớn hoặc gắn vào các
bức tường yếu. Được chứng nhận và chấp
thuận với catalogues đính kèm. Được gắn
vào khung hoặc bu-lông hoặc vách thạch cao,
gắn vào tường. cùng với khớp nối hoặc kết
nối.
Tiêu chuẩn EI2 60, 90 or 120 - EN 1634-1
Cánh đơn hoặc đôi.
Tiêu chuẩn REI 60 or 120 - UNI 9723, đơn
hoặc đôi

CỬA XOAY
Chúng tôi cung cấp cửa xoay tiêu chuẩn
với bọt PU. cửa nhựa polyetylen với vật liệu
nhựa chống dầu mỡ, hoặc cửa xoay bằng
nhựa PVC với lá PVC mềm chống tia cực tím.
Áp dụng những cánh cửa này bao gồm các
phòng dịch vụ và phòng hậu cần bên trong.
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MÀNG NHỰA PVC
Làm cho cơ sở của bạn an toàn hơn, êm hơn
và tiết kiệm năng lượng hơn bằng cách bảo
vệ lối vào của bạn với màn cửa PVC và cửa.
Rèm PVC bảo vệ nhân viên và sản phẩm từ
các yếu tố và cung cấp duy trì nhiệt có hiệu
quả, mà không tiếp cận. Ngoài việc cung cấp
kiểm soát khí hậu, nó còn thay thế kinh tế để
kiểm soát tiếng ồn cao.
CT-TECHNOLOGIES cung cấp nhiều loại
màn chắn PVC chất lượng cao đã được thử
nghiệm và chứng nhận để đáp ứng các tiêu
chuẩn và quy định quốc tế có liên quan.
Chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn xác định
chính xác loại PVC nào cần thiết để sử dụng
của bạn tốt nhất.
Đằng sau cửa ra vào hoặc cửa ra vào tốc độ
cao, chúng làm giảm sự trao đổi nhiệt và làm
nóng các phòng hoặc phòng sản xuất khác
nhau riêng biệt. Các rèm được treo giữa các
thanh ray cần cẩu và cũng được sử dụng để
bảo vệ chống lại bụi, vụn rải hoặc vụn vỡ.

Lợi ích
Có thể lắp đặt trong vài phút
Bảo ôn không khí có điều hòa, thậm chí ở
các khu vực hoạt động tần suất cao
Giảm chi phí sưởi ấm và làm lạnh
Giảm mức ồn
Dễ dàng để làm sạch và bảo dưỡng

40

CHẶN GIÓ BẰNG KHÍ
NÉN.
Chặn gió bằng khí nén tránh việc trao đổi
không khí trong đông lạnh và kho lạnh; dẫn
đến tiết kiệm năng lượng đáng kể trong
trường hợp cửa ra vào thường xuyên mở.
Chúng cung cấp kiểm soát khí hậu tối ưu
trong đông lạnh và kho lạnh; hệ thống hút
ẩm tủ lạnh và ngăn ngừa không khí đi qua
khi cửa mở. Dòng khí thứ hai tại cửa đảm
bảo rằng sự chênh lệch nhiệt độ giữa
đông lạnh / kho lạnh và khu vực phía trước
là giảm. Ngoài ra, tránh ẩm độ phát triển và
hình thành đóng tuyết. Nó có thể đạt được
mức tiết kiệm trên 30% chi phí năng lượng.

Lợi ích
Tránh sương mù và giảm đóng tuyết và đá
(bảo dưỡng ít)
Bảo quản sản phẩm tốt hơn do nhiệt độ
bên trong bình thường
Giảm nguy cơ tai nạn (khả năng hiển thị
tốt hơn và không có đóng tuyết ở lối vào)
Tiết kiệm năng lượng đáng kể do sự chênh
lệch nhiệt độ lớn
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CỬA CUỐN
Cửa cuốn tốc độ cao của chúng tôi rất quan
trọng đối với các hoạt động vận hành và vận
chuyển. Chúng cho phép xử lý nguyên liệu
trơn tru, quy trình làm việc tối ưu và bốc dỡ
hàng hoá nhanh và hiệu quả.
Với tốc độ nhanh, đáng tin cậy và an toàn
cao, các hoạt động logistics của bạn sẽ chạy
mà không bị gián đoạn và mất năng suất.
Điều này là cần thiết cho tất cả mọi người
hoạt động trong dịch vụ, vận chuyển và lưu
kho.
Cả hai bên ngoài và trong cửa cuốn tốc độ
cao của chúng tôi được thiết kế cho các di
chuyển trong và ngoài nước. Cửa có chu
kỳ nhanh và có thể được trang bị cảm biến
thông minh và ra lệnh tự động. Điều này dẫn
đến tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.

Lợi ích
Tốc độ mở và đóng nhanh
Tự động đóng và đóng bằng cảm biến
Rèm chặn tự đóng lại
Giảm thiểu bảo dưỡng và vải
Vẫn hoạt động ngay cả khi có gió lớn
Miếng đệm kín giữ gió, bụi, bụi bẩn, mưa
và tuyết
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“CT-TECHNOLOGIES đã hoàn thành tốt công việc lắp đặt kho
lạnh cho toàn bộ nhà máy ngay từ khi tiếp nhận nguyên liệu
cho đến khi dự án kho lạnh hoàn thiện. Các dịch vụ của cả đội
làm việc rất tích cực và gương mẫu. Hy vọng chúng tôi sẽ mãi
duy trì dược mối quan hệ tốt với công ty.”
Guruprasad B.
Tổng Giám Đốc
Zeal Aqua
Ấn Độ
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HỆ THỐNG XUẤT HÀNG
Để bốc dỡ hàng hóa nhanh và an toàn. CT-TECHNOLOGIES cung cấp các
trạm lắp ghép bao gồm các bàn nâng, túi khí và cửa Đẩy lên trần CTTECHNOLOGIES, trụ nâng, và cửa ra vào được thiết kế để đảm bảo việc vận
chuyển vật liệu hiệu quả tại bến xuất.
Trong khi lựa chọn hệ thống xuất hàng, chúng ta phải tính đến các điều kiện
bên trong và bên ngoài của các kho lạnh, các tính năng bốc xếp hàng hóa,
các loại hàng hoá và cung cấp thiết bị phù hợp nhất cho dự án của bạn.
Sản phẩm của chúng tôi phù hợp với tất cả các ứng dụng, có thể là nhiệt độ
dương hoặc âm. Sử dụng đúng hệ thống xuất hàng sẽ giảm thiểu sự xâm
nhập của hơi nước và giảm sự mất nhiệt khi nạp / bốc dỡ các loại xe khác
nhau. Đồng thời việc lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng rất dễ dàng và an toàn
cao.

Chúng rất an toàn
Bất kỳ thiết bị kho nào bạn sử
dụng - dù là xe nâng, pallet hay
bến xếp dỡ - đều cần an toàn
Tiết kiệm thời gian
Công xuất xếp dỡ tiết kiệm thời
gian vì bạn đang dỡ hàng và
xếp tại cùng một vị trí
Có khả năng chịu tải mọi kích
cỡ
Xuất hàng có thể xử lý tải lên
đến 100,000 pounds
Tương thích với xe tải
Hệ thống xuất hàng tương thích
với xe tải, container hạng nặng
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BÀN NÂNG

BÀN NÂNG CÓ THÊM TẤM MÔI THÉP

TÚI KHÍ

MIẾNG CAO SU BẢO VỆ SÀN NÂNG
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CỬA CÔNG NGHIỆP
CT-TECHNOLOGIES cung cấp và lắp đặt nhiều
loại cửa công nghiệp có tiêu chuẩn kỹ thuật
cao nhất và chất lượng, tùy thuộc vào mục
đích của khách hành và yêu cầu chức năng
của người sử dụng. Tất cả cửa ra vào được
cách nhiệt, được điều khiển bằng tay hoặc tự
động. Hệ số an toàn của người sử dụng được
phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lợi ích
Cửa có lớp kính tổng hợp DURATEC đáp
ứng được những yêu cầu đặc biệt trong
môi trường công nghiệp khắc nghiệt,
trong khi vẫn giữ được độ trong suốt
Viền xung quanh cả hai mặt của cửa và
một loại viền kép ở khu vực góc bảo vệ
khỏi thất thoát nhiệt
Khung được làm từ thép không gỉ phẳng
giúp đảm bảo người đi bộ dễ dàng đi qua
Tăng độ an toàn, hoạt động cửa nhanh
hơn và chi phí kiểm tra và bảo dưỡng thấp

Tùy chọn sản phẩm cách nhiệt với SPU 67 Thermo
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SÀN CÁCH NHIỆT VÀ HỆ
THỐNG GIA NHIỆT
CT-TECHNOLOGIES cung cấp với nhiều loại sàn cách nhiệt khác nhau, từ lớp
phủ polyurethane phía trên, polystyrene thấp / cao, đến các sản phẩm đặc
biệt chẳng hạn như bọt kính.

Đặc điểm:
•

Cách nhiệt cao

•

Chịu tải cao

•

Chiều dài mm: 1250mm,
2500mm, 2900mm

•

Chiều rộng mm: 600

•

Độ dày mm: 10-300mm tùy
thuộc vào loại và tính sẵn có

•

Loại bảng: ship lapped, square
edged, tongue & grooved

•

Chống cháy - Euro Class E

•

Độdẫnnhiệt λDở10 ̊Cgiátrịtĩnh90/90với25 năm:
0,033

•

W / mK - 0,038 W / mK
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VAPOR BARRIERS
Chúng tôi cũng cung cấp vapor barriers các
loại giấy chống ẩm, chống thấm, và hệ thống
gia sưởi nhiệt sàn. Việc sử dụng chất làm
chậm và sơn bề mặt tấm của chúng tôi là
một cách hiệu quả và tiết kiệm để kiểm soát
quá trình hơi nước đi qua bê tông. Thông qua
lắp đặt đúng cách chất cách nhiệt bên dưới
bê tông chúng tôi đảm bảo giảm thiểu hoặc
loại bỏ các vấn đề phát sinh khi ẩm di chuyển
vào không gian bên trong, bao gồm những
ảnh hưởng bất lợi như độ ẩm trên lớp phủ
sàn và hệ thống phủ, cũng như chất lượng
không khí trong lành do sự phát triển của
nấm và nấm mốc.

THẢM NHIỆT NỀN
Thảm nhiệt nền
Hệ thống gia nhiệt sàn bê tông trong nhà bù
lại lượng không khí lạnh trên bê tông và do
đó ngăn không cho cửa dính xuống sàn nhà,
đóng tuyết ở khu vực lối vào phía sau cửa.

Thảm nhiệt nền cho kho lạnh
để
Tránh bị đóng băng
Các hệ thống gia nhiệt có thể được lắp đặt
trực tiếp trên rào chắn ngưng tụ dưới lớp
cách điện, do đó ngăn không cho đất bị đóng
băng. Do việc xử lý dễ dàng thảm gia nhiệt
của chúng tôi kết hợp với các kế hoạch lắp
ráp và hướng dẫn cụ thể cũng như tài liệu chi
tiết, việc lắp đặt rất đơn giản có thể được lắp
đặt ngay cả với nhân viên chưa qua đào tạo.
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CỬA SỔ

Chúng tôi cung cấp NHỰA và NHÔM cửa sổ ở bất kỳ màu sắc và kích thước
nào.
Cửa sổ của chúng tôi là an toàn cho các nhà máy chế biến thực phẩm vì
chúng không bị vỡ vụn khi bị bể. Thủy tinh cũng có thể sẵn sàng nếu có yêu
cầu của khách hàng, cũng như các phòng trưng bày được thiết kế theo yêu
cầu.
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KHUNG NHÀ THÉP

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thiết kế, đặt hàng và lắp đặt kết cấu nhà
thép tiền chế cho bất kỳ mục đích sử dụng vào lĩnh vực nào. Các kỹ sư giàu
kinh nghiệm của chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp tốt nhất phù hợp
với nhu cầu và yêu cầu của bạn, có tính đến chức năng, hiệu quả về chi phí
và sự sang trọng về mặt kiến trúc.
Nhà thép chỉ được sản xuất bằng thép chất lượng tốt nhất được sản xuất
tại các nhà máy thép Châu Âu và được lắp ráp trong các công ty được công
nhận. Bảo vệ chống ăn mòn được áp dụng như lớp phủ hoặc mạ nhúng
nóng tùy theo yêu cầu của khách hàng. Vận chuyển và lắp đặt được thực
hiện cẩn thận dưới sự giám sát chặt chẽ của kỹ sư của chúng tôi tại công
trường.
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HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG

Chúng tôi cung cấp các giải pháp chiếu sáng chuyên nghiệp tới thị trường
toàn cầu, cho các nhà sản xuất công nghiệp, cao ốc văn phòng và các cơ sở
khác.
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Lợi ích
Phân bố ánh sáng đối xứng hoặc bất đối
xứng
Dễ lắp đặt, trực tiếp lên trần nhà hoặc trên
móc treo
Chuẩn bị tốt nhất cho những thách thức
công nghiệp
Khả năng chống chịu cao, không cần bảo trì
và tuổi thọ dài với yêu cầu về điện thấp
Sản xuất ở Châu Âu
Điện năng tiêu thụ cực kỳ thấp >130 lm/W
IP65 hoặc IP66, được bảo vệ chống bụi và
vòi phun nước cao áp
Màu ánh sáng ổn định
Ống chớp mắt tối ưu (UGR <22)
Không có hiệu ứng
Đèn compact
Chịu được nhiệt độ thấp đến -40 độ đến
+55 độ Celsius
Hiệu suất tối đa với tối thiểu là các loại đèn
Mức độ cao ở độ cao 50 cm so với mặt đất
Độ đồng đều của độ rọi tối ưu
Công suất tiêu thụ điện năng trung bình
dưới 2 Watt / m2
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HỆ THỐNG LÀM LẠNH
Giải pháp của chúng tôi được thiết kế để giảm thiểu điện năng tiêu thụ
nhằm tiết kiệm điện tối ưu.
Do những tiến bộ trong công nghệ và chiến lược hậu cần, nên việc sử dụng
kho lạnh các mặt hàng dễ hư hỏng đã trở thành một giai đoạn quan trọng
trong việc phân phối giữa các nhà sản xuất / nhà chế biến và các địa điểm
bán lẻ. Việc lưu trữ số lượng lớn hoặc nhỏ đòi hỏi phải có hệ thống làm lạnh
để đảm bảo các cơ sở lưu trữ lạnh an toàn, ý thức về năng lượng và tuân
thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn của chính phủ. CT- TECHNOLOGIES làm việc
chặt chẽ với khách hàng để xác định và xác định khái niệm làm lạnh thích
hợp để tạo ra các cơ sở tối ưu hiệu quả và tiết kiệm.

Chúng ta làm thế nào để:
•

Tích hợp xử lý và lưu trữ

•

Chọn máy nén tốt nhất và hệ
thống điều khiển máy nén để
đạt được hệ số hiệu suất cao
dẫn đến hiệu quả làm lạnh
tuyệt đối và tiêu thụ điện năng
thấp

•

Giàn lạnh chất lượng cao ứng
dụng phương cách dịch tràn
hoặc giản nở để cung cấp
nguồn lạnh tạo mức ổn dịnh
cho hàng hóa trong kho

•

Giàn ngưng hoạt động từng
phần, chất lượng cao, công suất
lớn, ap suất thấp. Vật liệu làm
giàn ngưng bằn ghtep mạ kẽm

•

Giảm thiểu tiêu thụ điện năng
bằng cách phát triển và triển
khai hệ thống kiểm soát và
theo dõi bằng máy tính để điều
chỉnh công suất tự động

•

Thiết kế trạm van để giảm thất
thoát áp suất ở mức tối thiểu,
vận hành dễ dàng và bảo trì
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Kho với số lượng lớn hoặc nhỏ đòi hỏi phải
có hệ thống làm lạnh để đảm bảo các cơ sở
lưu trữ lạnh an toàn, ý thức về năng lượng và
tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn của chính
phủ.
CT-TECHNOLOGIES có nhiều năm kinh
nghiệm, cung cấp và lựa chọn các thiết bị
điện lạnh công nghiệp tốt nhất từ các nhà
sản xuất hàng đầu trong ngành.

CT-TECHNOLOGIES làm việc chặt chẽ với
khách hàng để xác định và xác định khái
niệm làm lạnh thích hợp để tạo ra các cơ sở
làm cho hiệu quả và tối ưu kinh tế.
CT-TECHNOLOGIES có thể cung cấp các hạng
mục riêng lẻ, nhưng cũng có khả năng phát
triển và lắp đặt các giải pháp hoàn chỉnh và
các dự án chìa khoá trao tay.

MÁY NÉN
Máy nén là trọng tâm của mọi nhà máy làm lạnh; nhiệm vụ chính của nó là “bơm” nhiệt ra khỏi
phòng và các sản phẩm. CT-TECHNOLOGIES đại diện cho nhiều thương hiệu máy nén nổi tiếng.
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BÌNH NGƯNG GIÀN NGƯNG
Bình ngưng là một thành phần quan trọng khác của hệ thống làm lạnh. Nhiệm vụ hàng đầu của
nó là xả nhiệt từ máy nén đến xung quanh - không khí hoặc nước. Điều này có thể đạt được bằng
nhiều cách tùy thuộc vào ứng dụng và các điều kiện sẵn có.
CT-TECHNOLOGIES hoạt động với ba loại chính; Giàn ngưng bay hơi, Loại giải nhiệt bằng gió hay
nước. Mỗi loại có những đặc trưng riêng.

Bình ngưng bay hơi
Thông thường, lựa chọn mặc định là một bình ngưng bay hơi, sử dụng nước với khả năng thải hoặc
hấp thụ một lượng lớn nhiệt thông qua quá trình bay hơi (hơi nóng bốc hơi). Điều này dẫn đến
giãm nhiệt đô ngưng tụ và mức tiêu thụ năng lượng của máy nén thấp.
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Bình ngưng làm mát bằng không khí
Nếu nước không phù hợp cho một nhà máy cở nhỏ, CT-TECHNOLOGIES có thể cung cấp thêm một
giải pháp khác khả thi hơn nữa, các bình ngưng làm mát bằng không khí tiêu thụ năng lượng quạt
thấp và yêu cầu bảo trì thấp.

z
CT-TECHNOLOGIES hợp tác với các nhà sản xuất nước ngưng làm lạnh khác nhau. Sự lựa chọn phụ
thuộc vào loại và chất lượng nước làm lạnh và loại và kích cỡ của hệ thống lạnh.
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AIR COOLERS Giàn Lạnh
Giàn Lạnh là một thành phần quan trọng trong hệ thống làm lạnh, phần đối lưu không khí trong
kho lạnh hoặc cửa hàng. Giàn Lạnh có thể được chia làm hai loại: làm mát bằng bay hơi và dịch (
chất lỏng). Giàn lạnh bay hơi sử dụng năng lượng của dung dịch lạnh từ máy nén. Giàn lạnh được
làm lạnh tù dung dịch, nghĩa là nước hay glycol làm lạnh không khi trong khi làm nóng dung dịch.

Van
Van và điều khiển là các thành phần thiết yếu trong một nhà máy làm lạnh. Không chỉ van được sử
dụng để cô lập các bộ phận của nhà máy, nhưng các van tự động và điều khiển cũng được sử dụng
để điều khiển và chạy liên tục của nhà máy trong các tải thay đổi. Van tốt và điều khiển chính xác là
tối quan trọng để chạy một nhà máy làm lạnh tối ưu trong những năm tới.
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Máy làm lạnh
CT-TECHNOLOGIES cung cấp nhiều loại máy làm lạnh hoặc trọn gói hệ thống lạnh. Các thiết bị này
là các đơn vị hoàn toàn khép kín để làm lạnh nước hoặc glycol, hoặc bằng không khí hoặc nước.

Thiết bị làm đá
Ice không chỉ là đá. Ice có nhiều hình thức: Đá vẩy đá , đá nhuyển mỗi hình thức có lợi thế riêng
của mình và các ứng dụng. Chúng tôi biết rằng tại CT- TECHNOLOGIES chúng tôi có thể cung cấp
cho bạn lời khuyên và hỗ trợ trong việc lựa chọn nhà chế tạo đá phù hợp.
Máy làm đá của chúng tôi cung cấp nhiều loại đá phù hợp với bất kỳ nhu cầu đá nào của bạn bao
gồm mảnh vỡ, nứt, nghiền nát, vảy, và dĩ nhiên Tube Ice ban đầu có nhiều kích cỡ khác nhau.
Chúng tôi cũng sản xuất Turbo Ice Rake, máy ép khối bằng tay và tự động cũng như máy làm lạnh.

KØLETEKNIK A/S
WWW.BUUS.DK
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Thiết bị xử lý Đá
Thiết bị xử lý băng kết nối hệ thống làm lạnh với quy trình của khách hàng và đảm bảo băng kết
thúc khi cần thiết.
Hệ thống vận chuyển sẽ chăm sóc vận chuyển băng nhanh, hiệu quả và tiện dụng. Lưu trữ đá cho
phép các hệ thống có công suất nhỏ hơn để xử lý tải đỉnh
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THAM KHẢO
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Địa điểm

Ghana

Năm hoàn thành năm

2014

Khách hàng

We2 Sea Foods

Mô tả

Kho lạnh dùng cho cá đông lạnh, xây
thêm kho lạnh phục vụ khách hàng

HỆ THỐNG KỆ
CT-TECHNOLOGIES có thể cung cấp bất kỳ loại hệ thống lưu trữ, bao gồm cả
thiết bị xử lý. Sự lựa chọn của một hệ thống lưu trữ thường được quyết định
trong quá trình chuẩn bị thiết kế khái niệm để đảm bảo dung lượng lưu trữ
tối đa, kiểm soát hàng tồn kho dễ dàng và dễ dàng xử lý các sản phẩm lưu
trữ.
Tại CT-TECHNOLOGIES, chúng tôi có các nguồn lực để cung cấp tất cả các
loại hệ thống kệ và giá đỡ để tối đa hóa không gian lưu trữ của bạn. Dù bạn
cần hệ thống kệ lắp ráp đơn giản, hệ thống kệ phức tạp, hoặc bất cứ thứ
gì ở giữa, các chuyên gia kho tại CT-TECHNOLOGIES có thể tạo ra một giải
pháp dựa trên nhu cầu của bạn, và cấu hình kệ kho của bạn một cách hoàn
hảo.

61

PHỤ KIỆN
Nếu được yêu cầu, CT-TECHNOLOGIES có thể thiết kế và cung cấp các mặt
hàng như thiết bị chế biến, kết cấu thép, lắp đặt điện, cơ khí ... Do đó chúng
tôi hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất có phạm vi sản phẩm rộng hơn,
ví dụ: các đơn vị đông lạnh, thiết bị cho các phòng CA, hệ thống xếp hàng
cho các cửa hàng hoặc dây chuyền sản xuất thực phẩm khác nhau: Tapes,
silicone, fixation t-omega + phụ kiện, tấm ps và armaflex, đinh vít, hạt, đinh
tán, van vv.
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LỢI ÍCH KHI LÀM VIỆC
VỚI CHÚNG TÔI
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QUẢN LÝ DỰ ÁN HIỆU QUẢ VÀ GIẢM THIỂU SỰ
TRÌ HOÃN DỰ ÁN
Bạn làm việc với một nhà cung cấp toàn bộ
hoàn chỉnh các vật liệu cách nhiệt, chịu trách
nhiệm cho toàn bộ dự án. Điều này rất thoải
mái khi làm việc với một nhà cung cấp, nó
đảm bảo các vật liệu được lựa chọn cụ thể và
cung cấp tất cả các phụ kiện lắp đặt cho dự án
của bạn một cách hoàn hảo.

GIÁ CẢ CẠNH TRANH
Nhờ có nhiều năm kinh nghiệm với các
nhà sản xuất hàng đầu Châu Âu, CTTECHNOLOGIES có thể cung cấp với giá cả
cạnh tranh.

TUỔI THỌ CỦA THIẾT BỊ
Chất lượng của vật liệu cung cấp là cơ sở cho
việc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi chỉ
hợp tác với các nhà sản xuất, mà quy trình sản
xuất chúng tôi biết rõ nhờ nhiều năm sử dụng
trong các dự án của chúng tôi, và chúng tôi có
thể giới thiệu cho khách hàng của chúng tôi.

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN
CT-TECHNOLOGIES có đội ngũ nhân viên lành
nghề, bao gồm các kỹ sư, quản lý dự án, quản
lý hậu cần, giám sát viên và công nhân lắp đặt.
Chúng tôi cũng có thể cung cấp hỗ trợ lắp đặt
và hỗ trợ sau bán hàng với các đối tác từ Nga.

SỰ CHUYÊN NGHIỆP VÀ KINH NGHIỆM
Chúng tôi có một am hiểu sâu sắc về cách
nhiệt và 20 năm kinh nghiệm trong các dự án
kỹ thuật yêu cầu cho ngành công nghiệp thực
phẩm. Trong khi lựa chọn CT- TECHNOLOGIES,
bạn làm việc với một đối tác chuyên nghiệp
đảm bảo chất lượng công việc.
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TÀI CHÍNH HẤP DẨN

CT-TECHNOLOGIES có thể, thông qua các ngân hàng Đan Mạch và các tổ
chức tài chính như Danske Bank, EKF và IFU để cung cấp các giải pháp tài
chính hấp dẫn cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn
để đảm bảo nguồn tài chính cần thiết để tài trợ cho dự án của bạn.
CT-TECHNOLOGIES đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của khách hàng trên
toàn thế giới thông qua các thỏa thuận hợp tác phù hợp với các tổ chức
chuyên môn được đề cập.
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“CT-TECHNOLOGIES đã hoàn thành việc lắp đặt kho
lạnh, phòng lạnh, phòng chứa nước đá vẩy, tất cả các
loại đèn chiếu sáng và các giàn lạnh cho hệ thống làm
mát. Toàn bộ phạm vi cung cấp và lắp đặt dưới sự giám
sát của CT- TECHNOLOGIES đã mang đến cho chúng
tôi hiệu suất công việc và hoạt động chất lượng tuyệt
vời. Antesco xác nhận CT-technologies đã thực hiện hợp
đồng với tinh thần trách nhiệm và hợp tác cao, điều
nầy làm cho chúng tôi hoàn toàn hài lòng về các công
việc do CT- technologies cung ứng và thực hiện.”
Quách Thanh Bình
Tổng giám đốc
Antesco
Việt Nam
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CHÚNG TÔI CÓ
MẶT TRÊN TOÀN
THẾ GIỚI
Bosnia &
Herzegovina
Germany

Croatia

Russia

Serbia

Denmark
Holland
Belgium

Great Britain
France
Spain
Portugal
Turkey

Japan

Jordan

China
Vietnam

Egypt
Mauritania

Laos

Senegal
Gambia

Kuwait

Myanmar

Saudi
Arabia
Nigeria

Sudan

Malaysia

Pakistan
Yemen

Ghana

Philippines

Bangladesh

Sri Lanka

Ethiopia
India

Angola

Singapore

Indonesia

Kenya
Zimvbabwe
Mosambique
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Văn phòng của chúng tôi
TRỤ SỞ CHÍNH TẠI
Đan Mạch
CT-TECHNOLOGIES APS
Trorodvej 63B
2950 Vedbaek
www.ct-technologies.dk
VĂN PHÒNG KỸ THUẬT
Bosnia and Herzegovina
CT-TECHNOLOGIES
Envera Šehovića 34
71000 Sarajevo
www.ct-technologies.dk
CÔNG TY CHI NHÁNH TẠI
Philippines
CT-TECHNOLOGIES INC.
Unit 505, Alpap
Li Building
Madrigal Business
Park Ayala Alabang
Muntinlupa City 1780
www.ct-technologies.dk

CÔNG TY CHI NHÁNH TẠI
Indonesia
TEKNOLOGI INSULASI ASIA
Jl. Tuna Raya 5
Muara Baru Ujung
Penjaringan
Jakarta Utara 14440
www.tiasia.co.id
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI
Việt Nam
CT-TECHNOLOGIES
Nhuyen Ding 80
Chieu Street, Disctrict 1
Ho Chi Minh City
www.ct-technologies.dk

www.ct-technologies.dk
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