1- Đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại và đốt rác phát điện theo hình thức
BOO, BT, BOT.
2- Cung cấp Lò đốt rác thải sinh hoạt, Lò đốt rác phát điện, Lò đốt rác thải nguy hại, công nghiệp và y tế.
3- Cung cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải y tế...
4- Tư vấn, thiết kế, quy hoạch dự án môi trường.
5- Cung cấp các thiết bị, vật tư ngành môi trường

GIẢI THƯỞNG

Công suất: 200 tấn/ngày - 500 tấn/ngày
Công suất phát điện: 4 MW - 10 MW

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh thăm
gian hàng của Tập đoàn T-Tech tại Triển lãm
TECHDEMO Thái Nguyên năm 2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
tặng Bằng khen cho Chủ tịch HĐQT
Tập đoàn T-Tech

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian
hàng T-Tech tại Chương trình tự hào trí tuệ
Việt Nam năm 2017

T-TECH ký kết hợp tác chiến lược với
Văn phòng Điều phối nông thôn mới
Trung ương

Dây chuyền về giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt công suất lớn: Đạt Top 10 sản phẩm Trí tuệ lao động Việt Nam 2017.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Lò đốt rác đã được lắp tại 24 tỉnh/thành phố trên cả nước.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
TRỤ SỞ CHÍNH
Add: Tầng 24, Tòa nhà TASCO, đường Phạm
Hùng, Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Tel: 024.35533622
Email: t-tech@t-tech.vn
Website: www.t-tech.vn
Hotline: 091 128 9696

NHÀ MÁY T-TECH

T-TECH ĐÀ NẴNG

T-TECH SÀI GÒN

Add: Lô CN1, KCN Thạch Thất - Quốc Oai,
Thành phố Hà Nội
Tel: 024.33943678
Email: nhamay@t-tech.vn
Website: www.t-tech.vn
Hotline: 083 911 9696

Add: Số 25, Bàu Mạc 2, Ph. Hòa Khánh Bắc,
Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236.6566704
Email: danang@t-tech.vn
Website: www.t-tech.vn
Hotline: 083 777 9696

Add: P906, Lầu 9, Tòa nhà VCCI, số 171 Võ Thị Sáu,
Ph. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028.35356939
Email: saigon@t-tech.vn
Website: www.t-tech.vn
Hotline: 083 808 9696

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model

CNC-200T

CNC-250T

CNC-300T

CNC-350T

TÍNH NĂNG ƯU VIỆT

CNC-400T

CNC-450T

CNC-500T

400

450

500

THÔNG SỐ KỸ THUẬT LÒ ĐỐT
Công suất thiết kế
(tấn/ngày)

200

Kích thước thân lò
(D x R x C) (m)

300

250

350

21,0x5,8x10,5 21,0x6,8x10.5 21,0x7,8x10,5 21,0x8,8x10,5 21,0x9,8x10,5 21,0x10,8x10,5 21,0x11,8x10,5

1. Công nghệ tối ưu: Công nghệ phát điện được nhập từ các Nước công nghiệp phát triển G7,
do đó đem lại hiệu suất cao, độ bền cao và ổn định.
2. Quy trình hoàn hảo: Lò đốt rác CNC được thiết kế khoa học từ công đoạn: Sấy rác - Đốt rác
- Đốt tro - Đốt khí - Lưu khí - Tản nhiệt - Lọc bụi - Hấp thụ khí độc, tạo nên một dây chuyển hoàn hảo,
liên hoàn được tích hợp trong một hệ thống đồng bộ và tối ưu.

Nhiệt độ buồng sơ cấp

≥ 5500C

Nhiệt độ buồng thứ cấp

≥ 9500C

Nhiệt độ khí thải ra

≤ 1800C

3. Vật liệu sản xuất đặc biệt: Lò đốt rác CNC được sử dụng nhiều vật liệu chuyên dụng, giúp cho
Lò hoạt động hiệu quả và có độ bền cao. Hệ thống xử lý khí thải và ống khói được làm bằng thép chịu
nhiệt và INOX 304, chiều cao ống khói trên 35 mét, phù hợp với các quy định tại
QCVN 61-MT:2016/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4. Sản phẩm đa dạng: Lò đốt rác CNC do T-Tech nghiên cứu và chế tạo có nhiều công suất khác
nhau, phù hợp với nhiều địa phương khác nhau: Từ 200 tấn/ngày đêm đến 500 tấn/ngày đêm.
5. Chi phí vận hành thấp: Lò đốt rác CNC được thiết kế thông minh liên hoàn và tối ưu trong quá
trình khai thác, sử dụng, do đó có chi phí vận hành rất thấp.
6. Dịch vụ hàng đầu: Lò đốt rác CNC được Tập đoàn công nghệ T-TECH Việt Nam nghiên cứu
và chế tạo trong nước, hoàn toàn làm chủ công nghệ, do đó khả năng bảo hành, bảo trì và nâng
cấp luôn luôn được đáp ứng kịp thời, dịch vụ hoàn hảo và chi phí thấp.

Lượng oxy dư

6 ÷ 15%

7. Bảo hành: Miễn phí 12 tháng, có bảo lãnh bảo hành của Ngân hàng.

Chiều cao ống khói (m)

≥ 35 m
≈ 1.386 tấn

Trọng lượng (tấn)
3

Thể tích buồng sơ cấp (m )

3

≥ 125 m

≈ 1.534 tấn

≈ 1.682 tấn

≈ 1.830 tấn

3

3

3

≥ 156,25 m

≥ 187,5 m

≥ 218,75 m

≈ 1.979 tấn
3

≥ 250 m

≈ 2.127 tấn

≈ 2.275 tấn

3

≥ 312,5 m3

≥ 281,25 m

≥ 2,2 giây

Thời gian lưu cháy

8. Bảo trì: Miễn phí tiền công 05 năm.

Cầu trục - Gầu ngoạm và Pít-tông đẩy rác tự động

Hệ thống cấp rác

QCVN: 61-MT:2016/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phù hợp quy chuẩn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT NỒI HƠI TẬN DỤNG NHIỆT
Công suất nồi hơi (T/h)

20

25
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Nhiệt độ hơi quá nhiệt (0C)

400

Áp suất hơi quá nhiệt (bar)

40

40
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THỐNG SỐ KỸ THUẬT TUA-BIN PHÁT ĐIỆN
Công suất Tua-bin
phát điện (MW)

Hệ thống ống khói
4,0

5,0

6,0

7,0

“Các thông số kỹ thuật có thể được điều chỉnh để áp dụng công nghệ mới nhất cho phù hợp với từng dự án”

Thiết bị cấp rác
gầu ngoạm
Thiết bị hấp phụ
Dioxin/Furans
Thân lò đốt

Hệ thống nồi hơi
Tháp xử lý khí
đa năng

Tua-bin phát điện

091 128 9696
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