
 

THÔNG BÁO 
Nhượng bán thiết bị làm lạnh+sản xuất đá vảy đã qua sử dụng 

 

Kính gửi :  Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Tổng công ty Sông Đà 

 

Công ty CP Sông Đà 6 hiện đang có kế hoạch nhượng bán các thiết bị làm 

lạnh +sản xuất đá vảy của trạm bê tông RCC năng suất 125m3/h. Các thiết bị đã 

qua sử dụng ( đầu tư mới năm 2014), hiện đang được bảo quản tại kho thuộc Thị 

trấn Ngọc Hồi-Kon Tum. Lý do nhượng bán: Các thiết bị làm lạnh + sản xuất đá 

vảy đã thực hiện xong công việc tại thủy điện Sêkaman-Xan say (Lào) và đơn vị 

không có nhu cầu sử dụng nữa. 

Một số thông tin về các thiết bị làm lạnh+ sản xuất đá vảy của trạm bê tông 

RCC năng suất 125m3/h: 

1-Thiết bị làm lạnh: 

Mã hiệu: CW-720E, do hãng Snowman-Trung Quốc sản xuất.  

Thông số chính: Nguồn điện 380V-50Hz; nhiệt độ nước cấp 30
o
C; nhiệt độ 

nước lạnh thấp nhất 5
o
C; lưu lượng 720m3/ngày; môi chất làm lạnh R22. 

Các thiết bị được lắp đặt trong 02 container 40 feet có trang bị đầy đủ: đèn 

ánh sáng, điều hòa, sàn chống trượt, cửa..; tổng trọng lượng 36 tấn, bao gồm: 

+ 02 máy nén kiểu trục vít hiệu Bitzer-Đức, năng suất lạnh 302 kW. 

+ 02 máy nén kiểu trục vít hiệu Bitzer-Đức, năng suất lạnh 180,5 kW. 

+ 01 dàn ngưng tụ dải nhiệt hãng Snowman (trên nóc container), công suất 

giải nhiệt 1250 kW, 01 bơm nước giải nhiệt 3,7 kW, 02 quạt giải nhiệt 4 kW. 

+ 02 dàn làm lạnh nước sơ cấp hãng Snowman, công suất lạnh 294 kW. 

+ 02 dàn làm lạnh nước thứ cấp hãng Snowman, công suất lạnh 165 kW. 

+ 01 hệ thống thiết bị phụ hãng Snowman gồm: van điện từ, bình áp lực 

các loại, bơm tuần hoàn, đồng hồ báo áp suất, van an toàn, công tắc bảo vệ áp 

suất, đường ống… 

+ 01 bồn chứa nước lạnh+ đường ống 

+ 01 tủ điện điều khiển gồm: thiết bị đóng cắt Siemens, điều khiển lập 

trình PLC- Siemens, màn hình HMI theo dõi nhiệt độvà hoạt động thiết bị, cáp 

động lực, cáp điều khiển đồng bộ. 

2-Thiết bị sản xuất đá vảy: 

Mã hiệu: PIP-40, do hãng Snowman-Trung Quốc sản xuất.  

Thông số chính: Nguồn điện 380V-50Hz; công suất điện 180 kW; nhiệt độ 

nước cấp 6
o
C; nhiệt độ đá -7

o
C; năng suất đá vảy 42m3/ngày; môi chất làm lạnh 

R22, năng suất lạnh 254,3 kW. 

Các thiết bị được lắp đặt trong 04 container 40 feet có trang bị đầy đủ: đèn 

ánh sáng, điều hòa, sàn chống trượt, cửa..; tổng trọng lượng 72 tấn, bao gồm: 

+ 06 máy nén hiệu Bitzer-Đức, năng suất lạnh 37,5 kW. 

+ 02 cối sản xuất đá vảy do Australia sản xuất, năng suất 21 tấn/ngày. 

+ 01 cụm máy nén bảo quản kho trữ đá vảy Snowman, nhiệt độ giữ đá vảy 

từ -10
o
C đến -8

o
C. 

+ 01 máy nén lạnh kiểu piton hiệu Bitzer-Đức, năng suất lạnh 32,4 kW. 



+ 01 dàn ngưng tụ dải nhiệt hãng Snowman (trên nóc container), công suất 

giải nhiệt 376,8 kW, 01 bơm nước giải nhiệt 2,2 kW, 02 quạt giải nhiệt 11/7 kW. 

+ 01 hệ thống thiết bị phụ hãng Snowman gồm: van điện từ, bình áp lực 

các loại, bơm tuần hoàn, đồng hồ báo áp suất, van an toàn, công tắc bảo vệ áp 

suất, đường ống… 

+ 01 tủ điện điều khiển gồm: thiết bị đóng cắt Siemens, điều khiển lập 

trình PLC- Siemens, màn hình HMI theo dõi nhiệt độvà hoạt động thiết bị, cáp 

động lực, cáp điều khiển đồng bộ. 

 

Kính mời quý tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ với đơn vị chúng tôi theo 

địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị- Công ty CP Sông Đà 6; Nhà TM-Khu đô thị Văn 

Khê-P La Khê-Q Hà Đông-TP Hà Nội. Điện thoại: 024-22169773. Fax: 024-

22253366. 

Trân trọng thông báo! 

 
 

 

 


