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Tra cứu

Chúng tôi

Chất lượng, tính thẩm mỹ, 
an toàn, độ ổn định và giá cả

Chúng tôi luôn xem quyền lợi của khách hàng như của chính mình để xứng đáng với vai 
trò là đối tác thân thiết, tin cậy và lâu dài của Quý khách hàng. Đến với chúng tôi, Quý 
khách có thể hoàn toàn tin tưởng và yên tâm về:

“
Giới thiệu về

Đem đến cho khách hàng những sự lựa chọn phù hợp nhất bằng cách cung cấp các 
thiết bị thang máy với tính năng kỹ thuật ưu việt, an toàn và kinh tế. Bảo đảm tính 
bền vững của thiết bị so với tuổi thọ của công trình thông qua dịch vụ bảo trì tin cậy 
với lượng cuộc gọi sửa chữa thấp nhất.

Chúng tôi quy tụ những nhân viên có nhiều 
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thang máy 
ở Việt Nam. Hãy liên hệ với chúng tôi để 
được tư vấn về giải pháp kỹ thuật và giá cả.

MỤC TIÊUCabin, cửa tầng

Biến tần VVVF
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Đối tác

Tủ điều khiển

Dự án

24
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26

Thang máy Tải hàng, thực phẩm 14

Chúng tôi cung cấp, lắp đặt, bảo hành và bảo 
trì các dòng thang máy gia đình, thang máy 
tải khách cho các căn hộ gia đình, biệt thự, 
văn phòng, nhà hàng, khách sạn, chung cư 
mini... Quý khách hàng đến với chúng tôi sẽ 
được tư vấn lựa chọn các dòng thang máy 
phù hợp với mục đích, nhu cầu sử dụng như: 
thang máy nhập khẩu nguyên chiếc đồng 
bộ từ các thương hiệu thang máy hàng đầu 
trên Thế Giới: Novaelex, Yusaki, Japan Fuji… 
và các dòng thang máy nhập khẩu linh kiện 
rời: Mitsubishi – Thái Lan, Fuji – Nhật Bản, 
Montanari – Ý, SAG - Tây Ban Nha… Chính 
vì vậy mọi nhu cầu của khách hàng về công 
năng sử dụng, giá thành sẽ được đáp ứng tối 
đa nhất.
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Cung cấp

Dịch vụ
đặt chữ “Tín” 
lên hàng đầu

Bảo trì thang máy

Sửa chữa thang máy

Tư vấn thang máy

Lắp đặt thang máy

Thang máy Thuận Phát, cung cấp các dòng thang máy nhập khẩu từ các thương hiệu thang máy nổi tiếng 

trên Thế Giới, cho các công trình như nhà lô, biệt thự và đặc biệt là nhà cải tạo.

Để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng bên cạnh những thương hiệu thang máy nhập khẩu nổi 

tiếng, chúng tôi còn cung cấp các dòng thang máy liên doanh, thang máy nhập khẩu linh kiện rời của các 

hãng thang máy như: MITSUBISHI, FUJI, YAKAWA, SAG…

Mang lại

Lợi ích
cho khách hàng sử dụng dịch vụ

Lắp đặt

Bảo trì

Chăm sóc khách hàng

Tư vấn

Sửa chữa

Bảo hành

Đội ngũ lắp đặt lành nghề với 
trên 10 năm kinh nghiệm, đã 
tham gia lắp đặt  hàng trăm 
công trình lớn, nhỏ trên cả 
nước.

Kỹ thuật viên lành nghề,  thấm 
nhuần tư duy phục vụ. Tuân thủ 
nghiêm ngặt tiêu chuẩn về chế 
độ bảo trì của ngành cũng như 
của nhà sản xuất.

Phương châm hoạt động của 
công ty luôn xem khách hàng là 
trung tâm. Từ đó đưa ra những 
chính sách,  dịch vụ tốt nhất.

Đội ngũ tư vấn chuyên sâu 
nhiều kinh nghiệm, tận tâm đáp 
ứng nhanh chóng mọi nhu cầu 
kỹ thuật khắt khe nhất từ phía 
khách hàng.

Sửa chữa khắc phục sự cố 
nhanh chóng, kịp thời, chính 
xác. Tạo tâm lý yên tâm tuyệt 
đối cho khách hàng.

Kho phụ tùng,  thiết bị luôn 
sẵn có là lợi thế lớn của công ty 
trong công tác bảo hành, thay 
thế thiết bị, vật tư thang máy.

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp luôn hướng đến lợi ích cho khách hàng, bên cạnh mục tiêu đảm 
bảo chất lượng, độ ổn định êm ái của thiết bị khi sử dụng, giá thành hợp lý, dịch vụ sau bán 
nhanh chóng. Thang Máy Thuận Phát luôn nỗ lực mang lại dịch vụ tốt nhất cho Quý khách hàng.
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Cung cấp

Sản phẩm
Đa dạng cho nhiều đối tượng 
khách hàng

Thang máy Gia đình

Thang máy Quan sát

Thang máy Tải khách

Thang máy Tải hàng, thực phẩm

Với kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích, giải pháp 
xây dựng đơn giản, giá thành hợp lý đây là dòng thang 
máy phù hợp với các công trình nhà ở tư nhân, nhà cải 
tạo, biệt thự liền kề…

Là dòng thang máy vừa có thể đồng thời đáp ứng công năng 
di chuyển vừa nâng cao giá trị thẩm mỹ, kiến trúc cho ngôi 
nhà với bốn mặt xung quanh là kính dễ dàng quan sát cảnh 
vật xung quanh.

Thang máy tải khách có nhiều đặc tính thông minh và hoạt 
động rất linh hoạt, cấu tạo phức tạp nhằm nâng cao hiệu suất 

vận chuyển con người trong các tòa nhà cao tầng.

Dòng thang máy chuyên dùng trong việc vận chuyển hàng hóa, 
thiết bị... trong hầu khắp các khách sạn, nhà hàng cao cấp, 

công xưởng, khu chế biến.
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Sản phẩm
Thang máy

Gia đình

Thông số kỹ thuật

Bảng thông số cơ bản

Bảng lựa chọn phương án thang máy

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Loại thang Thang gia đình chuyên dụng

Công nghệ Động cơ cáp kéo

Tải trọng 3 người (200kg) 4 người (320kg) 4 người (320kg) 6 người (450kg)

Nguồn điện 1 phase 220V/50Hz hoặc 3 phase 380V/50Hz

Công suất 1.5 Kw 2.2 Kw 3.0 Kw 3.7 (Kw)

Số điểm dừng tối đa 7 điểm dừng

Hành trình tối đa (m) 21

Tốc độ (m/phút) 20 30 45 (60)

Chiều cao tầng trên 
cùng OH (mm) 2700 2700 2700 - 3100 2700 - 3200

Chiều sâu hố Pit (mm) 350  350 400

CO (CỬA MỞ TIM)

Đối trọng sau

Kích thước giếng thang 
(rộng x sâu) 1300x1600 mm 1500x1600 mm 1720x1600 mm

Kích thước cửa 
(rộng x sâu) 600x2000 mm 700x2000 mm 800x2000 mm

Kích thước cabin 
(rộng x sâu x cao) 1100x900x2100 mm 1200x900x2100 mm 1400x900x2100 mm

Đối trọng 
hông

Kích thước giếng thang 
(rộng x sâu) 1450x1200 mm 1550x1500 mm 1600x1500 mm

Kích thước cửa 
(rộng x sâu) 600x2000 mm 650x2000 mm 700x2000 mm

Kích thước cabin 
(rộng x sâu x cao) 900x900x2100 mm 900x1200x2100 mm 1000x1200x2100 mm

2S (CỬA MỞ LÙA)

Đối trọng sau

Kích thước giếng thang 
(rộng x sâu) 1000X1650 mm 1100x1650 mm 1200x1650 mm 

Kích thước cửa 
(rộng x sâu) 600x2000 mm 650x2000 mm 700x2000 mm 

Kích thước cabin 
(rộng x sâu x cao) 800x900x2100 mm 900x900x2100 mm 1000x900x2100 mm 

Đối trọng 
hông

Kích thước giếng thang 
(rộng x sâu) 1300x1250 mm 1400x1100 mm 1500x1500 mm

Kích thước cửa 
(rộng x sâu) 700x2000 mm 800x2000 mm 800x2000 mm 

Kích thước cabin
(rộng x sâu x cao) 750x900x2100 mm 850x750x2100 mm 900x1200x2100 mm
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Sản phẩm
Thang máy
Tải khách

Sơ đồ 
hố thang 
tải khách

Thông số kỹ thuật

MÃ HIỆU TẢI TRỌNG NGƯỜI TỐC ĐỘ KÍCH THƯỚC (mm)

Kg m/ph Cửa mơ CL Cabin W x D Hố thang 
AA x BB

Phòng máy 
X x Y OH/PIT

TPE P4-CO 350 4
60

700 1000x900 1550x1500 1550x2500
4100x1400

90 4150x1450

TPE P6-CO 450 6
60

800 1400x900 1800x1500 1800x2700
4100x1400

90 4150x1450

TPE P8-CO 600 8
60

800 1400x1100 1800x1700 1800x2900
4200x1400

09 4200x1450

TPE P10-CO 750 10
60

800 1400x1300 1800x1900 1800x3000
4300x1400

90 4350x1500

TPE P12-CO 900 12
60

900 1600x1400 2000x2000 2000x3200
4400x1450

90 4450x1500

TPE P13-CO 1000 13
60

900 1600x1500 2000x2100 2000x3500
4400x1500

90 4450x1550

TPE P16-CO 1200 16
60

1000 1800x1500 2200x2100 2200x3800
4500x1550

90 4600x1600

TPE P20-CO 1500 20
60

1000 1800x1800 2200x2400 2200x4200
4550x1600

90 4600x1650

CÔNG VIỆC NỘI DUNG

PHÒNG MÁY

• Xây dựng phòng máy với cột, đà, sàn và tường như bản vẽ TPE. Cửa phòng máy có 
khóa. Hoàn thiện các ô thông gió chiếu sáng và chống thấm.

• Thực hiện các lỗ cáp, lỗ kéo máy trên sàn phòng máy.
• Móc chịu tải trên nóc phòng máy dùng để kéo thiết bị.
• Lắp cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên.
• Bố trí lối đi, thang lên phòng máy, thang leo phải có tay vịn, chiều ngang hơn 70cm.
• Nhiệt độ trong phòng máy phải giữ dưới 40 độ. Độ ẩm tương đối trung bình….
• Cung cấp nguồn điện đến phòng máy: một bảng điện với 1 CB 3 phase 380v cho 

thang máy & 1 CB 1 phase 220v, 1 bộ đèn huỳnh quang chiếu sáng phòng máy. 
Dây diện nguồn gồm 3 dây phase, 1 dây trung tính, 1 dây nối tiếp đất. Dao động 
điện áp +5%.

HỐ THANG VÀ 
CỬA TẦNG

• Xây dựng hố thang với các kích thước: như bản vẽ TPE, sai lệch theo phương thẳng 
đứng + 20mm.

• Thực hiện các lỗ hộp button ở mỗi tầng, hoàn thiện xung quanh cửa tầng sau khi 
lắp đặt thang máy.

• Lắp các đà và khung lưới giữa hố thang (thang đôi).
• Các ống nước, điện...không được lắp đặt bên trong hố thang.
• Hoàn thiện, chống thấm đáy hố thang.
• Lắp đặt các đà giữa tầng (nếu cần).

CHÚ THÍCH • Cung cấp miễn phí điện nguồn để thi công và vận hành.
• Cung cấp miễn phí kho chứa thiết bị và bàn giao mặt bằng để thi công.

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hố thang

Công việc xây dựng hố thang máy (do khách hàng thực hiện)

Bộ chống vượt tốc

Bảng điều khiển tầng

2300mm

10
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Sản phẩm
Thang máy
Quan sát

KHÔNG CẦN XÂY DỰNG HỐ THANG

Tải trọng: 320kg - 450kg

Tốc độ: 30m/p - 45m/p

Số điểm dừng: 7
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Sản phẩm
Thang máy

tải hàng,
thực phẩm

Thang máy tải hàng có người đi 3000kg

Thang máy tải hàng có người đi 3000kg

Thang máy tải thực phẩm

CHỨC NĂNG TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG

Hệ thống điều 
khiển thang 
máy

• Điều khiển nhớ 2 chiều (lên và xuống), xử lý tín hiệu gọi tầng theo 
trình tự ưu tiên chiều đang hoạt động.

• Điều khiển nhóm: Hệ thống xử lý tín hiệu liên tiếp nhóm 2 thang 
hoặc 3 thang để tối ưu hóa việc đáp ứng các cuộc gọi về mặt thời 
gian chờ, năng suất phục vụ và điện năng tiêu thụ.

• Điều khiển ưu tiên: Cho phép vận hành bên trong phòng thang, các 
bảng gọi tầng mất tác dụng. Cửa tự động mở  nhưng không tự động 
đóng lại. Dùng cho mục đích kiểm tra, đưa đón khách...vv.

• Điều khiển chỉ định: Phòng thang sẽ tự động chạy về tầng chỉ định 
sau khi đã đáp ứng lệnh gọi sau cùng dừng chỗ ở đó với cửa đóng.

Hệ thống báo 
quá tải trọng 
cho phép

Khi thang vượt quá tải cho phép. Hệ thống báo quá tải sẽ kích hoạt 
cửa mở tự động mở ra (đối với cửa tự động) đồng thời bảng điều khiển 
hiển thị chữ OVL, còi báo quả tải sẽ kêu lên liên tục cho đến khi giảm 
tải đến dưới mức cho phép: Còi và đèn báo sẽ tắt và thang sẽ tiếp tục 
hoạt động bình thường.

Hệ thống an 
toàn cửa

Hệ thống tế bào quang điện (mắt thần) là loại cao cấp (photocell: loại 
thanh dài, độ nhạy cao) không cho cửa đóng lại khi gặp vật cản phòng 
thang sẽ mở ra đảm bảo an toàn cho hành khách.

Hệ thống đèn
báo chiếu, báo 
tầng, chuông 
dừng tầng

Dùng đèn hiển thị kỹ thuật số (led 7 đoạn và mũi tên) hoặc đèn matrix 
(ma trận điểm) hiển thị vị trí của phòng thang, hướng thang đang di 
chuyển và chuông điện tử trên đầu car báo hiệu mỗi khi thang dừng 
tầng.

Hệ thống tự 
động tắt mở đèn 
quạt

Thang máy được lập trình tự động tắt đèn/quạt trong car (cabin) sau 
khoảng thời gian 10 phút không sử dụng thang để tiết kiệm điện. Khi 
có lệnh gọi thang đèn/quạt sẽ tự động sáng lại.

Hệ thống 
chuông báo cấp 
cứu

Khi thang máy có sự cố, khách trong thang cần liên hệ với bộ phận trực 
bên ngoài khi cần ấn vào nút               để liên hệ với bộ phận trực có trách 
nhiệm sẽ xử lý đưa khách ra ngoài.

Hệ thống cứu hộ 
tự động

Sử dụng khi mất điện đột xuất, thang máy sẽ tự động dừng ở tầng gần 
nhất và mở cửa cho khách ra ngoài. Nguồn điện ắc quy dự trữ sẽ tự 
động nạp lại khi có điện.

Chức năng vận hành
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Các loại

Cabin, cửa tầng

CB-TPE001

CB-TPE005

CB-TPE002

CB-TPE006

CB-TPE003

CB-TPE007

CB-TPE004

CB-TPE008

CT-TPE001

CT-TPE005

CT-TPE002

CT-TPE006

CT-TPE003

CT-TPE007

CT-TPE004

CT-TPE008
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Các loại

Trần, sàn, tay vịn

TG - TPE 01

TG - TPE 04

TG - TPE 07

SÀN ĐÁ

TRẦN

SÀN PVC

SĐ - TPE 01

PVC - 01

SĐ - TPE 02

PVC - 02

SĐ - TPE 03

PVC - 03

SĐ - TPE 04

PVC - 04

SĐ - TPE 05

PVC - 05 

TG - TPE 02

TG - TPE 05

TG - TPE 08

TG - TPE 03

TG - TPE 06

TG - TPE 09

BẢNG GỌI TRONG NƯỚC

BẢNG GỌI NHẬP KHẨU TAY VỊN

COP - TPE 01

HK - 01 HK - 02

COP - TPE 02

TV - TPE 01

TV - TPE 02

TV - TPE 03

TV - TPE 04

TV - TPE 05

TV - TPE 06

COP - TPE 03
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Kho Các loại

Vật tư thiết bị Động cơ

Máy kéo TORINDRIVE
(Trung Quốc)

Motor kéo cửa

Bộ chống vượt tốc - Goventor

Cáp điện di chuyển theo cabin

Ty treo cáp kéo

Inox 304 

Cáp kéo
Máy kéo MITSUBISHI 

(Thái Lan)

Máy kéo FUJI
(Hàn Quốc)

Máy kéo MONTANARI - Italy (loại 
không có hộp số và có hộp số)

Máy kéo SAG - Tây Ban Nha 
(Động cơ không hộp số)

Máy kéo Nagaoka chuyên dụng dành 
cho thang máy gia đình
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Biến Tần VVVF Tủ Điện điều khiển

VVVF: FUJI - Nhật BảnBộ vi xử lý STEP 
(Loại thế hệ mới dùng cho thang 

máy tốc độ cao từ 90m/ph trở lên)

PLC: MITSUBISHI - Nhật Bản

Biến tần chuyên dụng cho thang 
máy gia đình chạy điện 1 pha 220V

Bộ vi xử lý chuyên dụng cho thang 
máy gia đình

VVVF: YASKAWA - Nhật Bản

Tủ nhập ngoại Fuji
Malaysia, Hàn Quốc 

Bộ vi xử lý Step VVVF: Fuji 
Nhật Bản

Tủ điện điều khiển Tủ vi xử lý đồng bộ
dành cho thang gia đình

PLC: MITSUBISHI - Nhật Bản
VVVF: YASKAWA - Nhật Bản

PLC: MITSUBISHI - Nhật Bản
VVVF: FUJI - Nhật Bản
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Đã thực hiện nhiều

Dự án lớn
trên cả nước

Quảng Ninh VinHome Reveside, Hà Nội

VinHome Hàm Nghi, Hà Nội

Khu đô thị Sala, TP. Hồ Chí Minh

Biệt thự Xuân Thành, Ninh Bình

Sân vận động Yên Bái

Vincom Thanh Hóa

Khu đô thị  GAMUDA

Hà Tĩnh

Khu đô thị Dương Nội

Vincom Hải Phòng

Cao Bằng

Nam Định

Phú Thọ

25
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Xây dựng thương hiệu, 
hợp tác vững bền

Đối tác

“
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(024) 62.919.368
info@thangmaychinhhang.com

Kỹ thuật:  0902.218.255
Kinh doanh: 0939.612.555

 
LIÊN HỆ TƯ VẤN

Công Ty Cổ Phần 
Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị Thuận Phát

Trụ sở chính Hà Nội
Lô A4D6, khu đô thị Cầu Giấy, P Dịch Vọng, 
Q Cầu Giấy, TP. Hà Nội

VPĐD Thanh Hóa
Lô A31 – A32, Đường Đông Sơn 1, Quảng 
Hưng, TP. Thanh Hóa

VPĐD Quảng Ninh
Tổ 2, khu 7, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh

VPĐD TP Hồ Chí Minh
405/2A Trường Chinh, P.14, 
Q. Tân Bình, TP. HCM

www.thangmaychinhhang.com
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