www.mayphatmientrung.com

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MAYOTO
11 Trung Luong5 Street , Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Hotline: 0918 14 2024 - Tel: (+84) 02363 551591 | Fax: (+84) 02363 551591

“MAYOTO là nhà cung cấp máy phát diesel và dịch vụ bảo trì bảo
dưỡng chuyên nghiệp tại khu vực miền Trung, được chứng minh trong quá
trình làm việc với khách hàng & đối tác. Phương châm kinh doanh của chúng
tôi là “Chữ tín còn, còn tất cả”
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến máy phát điện như:
Cho thuê máy phát, tải giả để test máy - Dịch vụ bảo trì, sửa chữa - Nhận
đưa máy vào vị trí, thiết kế phòng máy, thi công hệ thống tiêu âm phòng máy,
hệ thống thoát gió nóng, pô giảm âm & ống thoát khói nối dài …
Ngoài ra, Chúng tôi còn cung cấp, cho thuê xe tải cẩu, xe thang rổ, xe ép
rác và máy nén khí… trang web giới thiệu sản phẩm:
www.xeotomientrung.com”

www.mayphatmientrung.com
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
• TÊN CÔNG TY : CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MAYOTO
• TÊN THƯƠNG HIỆU : MAYOTO POWER GENERATOR
• TRỤ SỞ CHÍNH - KHO BÃI :

11 TRUNG LƯƠNG 5 – P.HÒA XUÂN – Q.CẨM LỆ - TP ĐÀ NẴNG
• NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG:

SỐ 3 ĐƯỜNG 1 – KCN SÓNG THẦN 1 – TX DZĨ AN – BÌNH DƯƠNG
• KHO BÃI TP HCM :

556 HOÀNG HỮU NAM – P.LONG BÌNH - QUẬN 9 - TP.HCM
• VP BẢO HÀNH NHA TRANG:

LÔ 21C, CT7A ĐƯỜNG B5 , KĐT VĨNH ĐIỀM TRUNG
• ĐIỆN THOẠI : (+84) 236 3 551591 / 0918 14 2024 - FAX : (+84) 236 3 551591
• EMAIL: congtymayoto@gmail.com
• WEBSITE : www.mayphatmientrung.com
• MÃ SỐ THUẾ : 0401781985
• SỐ TÀI KHOẢN

: 0166 928 10001 - tại NH Đông Á - CN Đà Nẵng
: 0400 6482 7555 - tại NH Sacombank - CN Đà Nẵng
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NĂNG LỰC CÔNG TY
NHÂN SỰ - TÀI CHÍNH – KHO BÃI

NHÂN SỰ

Hiện nay Công ty MAYOTO có một đội ngũ quản lý nhiều kinh nghiệm,
nhân viên kinh doanh năng động, chuyên nghiệp sẵn sàng giới thiệu và tư vấn
đến quý Khách sản phẩm máy phát điện phù hợp với mục đích sử dụng.
•
Ngoài ra nhân viên chúng tôi còn sẵn sàng tham gia đồng hành với quý
khách hàng từ khâu thiết kế, tính toán công suất hữu dụng đến việc đưa ra
dòng máy tối ưu cùng giải pháp lắp đặt, thi công có lợi nhiều nhất với Khách
hàng. Chúng tôi cũng đã xây dựng được một đội ngũ kỹ sư - kỹ thuật viên lành
nghề, am hiểu chuyên môn sâu, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu cao về kỹ
thuật, về an toàn hay về môi trường của quý khách. Đội ngũ kỹ thuật còn có
trách nhiệm giải quyết tất cả các sự cố trong thời gian ngắn nhất ở bất kỳ nơi
nào và bất kỳ thời điểm nào, dù là ngày lễ.
•

STT

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ
LƯỢNG

DƯỚI 5
NĂM

5-10 NĂM TRÊN 10
NĂM

1

THẠC SỸ

1

2

CỬ NHÂN KINH TẾ

2

1

1

3

KỸ SƯ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - DÂN DỤNG

2

1

1

4

KỸ SƯ CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

2

1

1

5

CAO ĐẲNG ĐIỆN

2

1

1

6

CAO ĐẲNG CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

2

1

1
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TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

3

1

1

1

TỔNG NHÂN SỰ (Người)

14

3

6

5

1
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NĂNG LỰC CÔNG TY
• TÀICHÍNH:
• Vốn Điều Lệ: 1.800.000.000 VNĐ

• Năng Lực Tài Chính: Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực thương mại, kỹ

thuật, cơ khí chế tạo chuyên ngành máy phát điện nhiều năm với phương châm
Uy Tín - An Toàn trong tài chính nên dòng tiền của chúng tôi luôn lưu thông
thông suốt và đúng kế hoạch. Chúng tôi luôn đặt An Toàn Tài Chính lên hàng
đầu nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên liên quan được thực hiện đầy
đủ, chính xác. Do năng lực tài chính tốt nên chúng tôi đã tạo được niềm tin với
các nhà cung cấp, với ngân hàng, giúp chúng tôi có nguồn cugn cấp đầu vào ổn
định, chi phí thấp để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
• NHÀ MÁY - KHO BÃI:

Nhà máy tại Việt Nam: Nhà máy DZIMA tại KCN Sóng Thần 1, Bình Dương là
nhà máy sản xuất, lắp ráp máy phát điện hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm gần 20
năm. Công suất máy đơn chiếc đến 2500kVA, tổ máy hòa đồng bộ hơn 10MW. Tiêu
chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2015. MAYOTO tự hào là đại lý phân phối độc
quyền tại Miền Trung
•

Kho bãi tại 556 Hoàng Hữu
Nam – P Long Bình – Q.9 – Tp
HCM là nơi tập kết hàng nhập khẩu
đã qua sử dụng từ Nhật, Mỹ,
Singapore, máy phát điện được
nhập về với công suất 10 – 2000
kVA chất lượng còn >90%. Các
dòng máy phát điện cũ đa dạng bao
gồm các thương hiệu (Mitsubishi,
Cummins, Denyo, Komatsu, Isuzu,
Yanmar, Nissan, Cummins, Caterpilla... với chất lượng tốt đến từ các thương hiệu
hàng đầu trong lĩnh vực Máy phát điện. Với các ưu điểm: Hoạt động tốt, tuổi thọ
máy cao, giá cả phù hợp nhiều lựa chọn, tiêu hao nhiên liệu thấp, sửa chữa dễ dàng
và phụ tùng thay thế phong phú trên thị trường.
•

•

Kho bãi tại P.Hòa Xuân – Tp Đà Nẵng là nơi nhận hàng hóa từ kho bãi Tp HCM về
phân phối, cung cấp cho thị trường Đà Nẵng và Miền Trung
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SẢN PHẨM CUNG CẤP
MÁY LẮP TẠI VN – MÁY NHẬP KHẨU
 Động cơ: Cummins
(Mỹ), Mitsubishi (Nhật),
Doosan (Hàn Quốc), Fpt
(Ý), Perkins (Anh), Man,
Deutz (Đức)
Đầu phát điện không chổi
than: Mecc alte, Marelli,
Stamford, Leroysomer …
của các nước thuộc khối G7


Máy nhập khẩu đồng bộ
nguyên chiếc từ Châu
Âu/G7


 Máy

nhập từng cụm động
cơ, đầu phát từ G7,G20
và được lắp ráp tại Việt
nam theo tiêu chuẩn quản
lý ISO 9001 - 2015


Bảo hành 01÷03 năm / 2000 giờ



Máy đến 800kVA luôn có vỏ giảm thanh

Cos(fi)
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Máy lắp tại Việt Nam
Động cơ G7, G20

Máy nhập khẩu nguyên chiếc G7

SẢN PHẨM MÁY SECOND HAND
MÁY PHÁT ĐIỆN ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Công suất từ 10 kVA ÷ 1000 kVA
Các thƣơng hiệu máy phổ biến nhƣ:
Denyo, Komat’su, Yanmar, Isuzu,
Nissan, Mitsubishi (Nhật Bản),
Cummins (Mỹ), Iveco (Ý)…
 Máy được nhập nguyên bản từ
Nhật, Mỹ hoặc nguồn máy trong nước
thanh lý do nhu cầu nâng công suất sử
dụng.
 Có vỏ giảm thanh, tình trạng ít sử
dụng, còn mới 85 ÷ 95%
 Lắp đặt hoàn thiện tại công trình
 Bảo

hành 06 tháng ÷ 24 tháng

 Bảo

dƣỡng định kỳ 1 năm 2 lần

DỊCH VỤ BẢO TRÌ BẢO DƢỠNG
 BẢO TRÌ THEO TỪNG ĐỢT
 DỊCH VỤ BẢO TRÌ TRỌN GÓI HẰNG NĂM

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
- Việc bảo dưỡng giúp động cơ hoạt động có độ bền, tăng tuổi thọ, hiệu suất
máy và tiết kiệm nhiên liệu hơn do được vệ sinh,thay thế định kỳ các loại lọc, nhớt,
nước làm mátkiểm tra xu páp, các cảm biến, độ chùng dây curoa …
- Đảm bảo cho khách hàng máy phát điện hoạt động tin cậy, hạn chế hư hỏng
đột xuất không sử dụng được khi cần thiết.
- Giá trị bảo dưỡng/1năm rất nhỏ < so giá trị đầu tư máy,như vậy tăng tuổi thọ
máy phát thì càng hiệu quả trong đầu tư.
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DỊCH VỤ CHO THUÊ – SỬA CHỮA
LẮP ĐẶT MÁY – TIÊU ÂM PHÒNG MÁY
Chúng tôi cung cấp tất các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến hệ thống máy phát điện;
thị trường cung cấp không chỉ khu vực Miền Trung-Tây Nguyên mà còn cả khu vực
miền Bắc và miền Nam

côngsuất10 ÷1000 kVA

www.mayphatmientrung.com

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU

“Với phương châm hoạt động uy tín cùng với chất lượng sản phẩm
dịch vụ cao, Công ty MAYOTO đã nhận được sự quan tâm và tin tưởng từ
các khách hàng. Chúng tôi đã cung cấp sản phẩm máy phát điện, lắp đặt
chạy máy, sửa chữa - bảo trì - cho thuê – cung cấp vật tư và thi công
phòng cách âm cho nhiều công trình lớn nhỏ trên khắp cả nước và hiện
là đối tác với nhiều công ty, tập đoàn lớn tại khu vực Miền Trung – Tây
Nguyên”
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KHÁCH HÀNG NGÂN HÀNG – KHO BẠC

NGÂN HÀNG SACOMBANK (HỘI SỞ)

NGÂN HÀNG SACOMBANK (ĐÀ NẴNG)

CN SACOMBANK SÔNG HÀN/ QUẢNG NAM/ QUẢNG TRỊ/QUẢNG
BÌNH/ QUẢNG NGÃI/ HÀ TĨNH ..

NGÂN HÀNG BIDV QUẢNG TRỊ

KHÁCH HÀNG KHÁCH SẠN – RESORT

MPĐ 160 kVA

: 125 kVA

CUNG CẤP&LẮP ĐẶT 400 kVA - THE MONARCHY

Sửa chữa MPĐ 200kVA

Bảo trì MPĐ 400kVA

SÂN GOLF BÀ NÀ
Bảo trì MPĐ 200 – 1000 kVA (05 máy)
Bảo trì MPĐ 1400 kVA

Lắp đặt tiêu âm phòng MPĐ 2000kVA

DHC NÚI THẦN TÀI
Bảo trì MPĐ 400 kVA

BELLE HADANA HỘI AN
Bảo trì MPĐ 400 kVA
NM NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG -150kVA

KHÁCH HÀNG NHÀ MÁY - THỦY ĐIỆN

KHÁCH HÀNG CÁC TỈNH THÀNH

TRƯỜNG HAPPY KIDS (VINH)
CUNG CẤP MÁY 250 KVA

TRƯỜNG NAM SÀI GÒN
CUNG CẤP MÁY 500 KVA

TRẠM ĐĂNG KIỂM (HÀ TĨNH)
CUNG CẤP MÁY 80 KVA

MÁY VIETGEN 620 KVA

SỞ TTTT BẮC KẠN - CUNG CẤP MÁY 80 KVA

NM TITAN GPM BÌNH THUẬN - CUNG CẤP MÁY 80 KVA

OSAKA QUY NHƠN - MÁY 135 KVA

KHÁCH HÀNG KHÁC

DRT ĐÀ NẴNG

VINACONEX 25

BVĐK BẮC QUẢNG NAM

NM DƯỢC PHẨM HERA HUẾ
MÁY SECOND HAND 700 KVA

KHU ĐÔ THỊ ĐA PHƯỚC

NM DKSH VIỆT NAM 500kVA

LẮP ĐẶT MÁY 100 và 50 KVA

KS LÊ DUNG – TAM KỲ 125KVA

SECOND HAND 60KVA

NH HẢI SẢN PHỐ 100KVA

LẮP ĐẶT MÁY 150KVA

NH HÀN QUỐC THIÊN ĐỊA – 80KVA

CỬA HÀNG KOREA

SECOND HAND 60KVA

MÁY 100KVA

CỬA HÀNG KOREA 60KVA

SECOND HAND - 100KVA

SECOND HAND 50 KVA
BIỆT THỰ: 25 KVA ELEMAX

NAM HỘI AN RESORT
LẮP ĐẶT 800kVA, 1500kVA, 2000kVA

DỊCH VỤ BẢO TRÌ – SỬA CHỮA – CHO THUÊ

CÀI ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN

DỊCH VỤ CHO THUÊ

SỬA MÁY 60 KVA TẠI HỘI AN

BÃI MÁY

CHO THUÊ 200KVA

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Bảo trì máy 1500kVA

Cho thuê máy

Cài đặt, sửa chữa bộ điều khiển

Bàn giao máy

CẤU HÌNH & TIÊU CHUẨN MÁY PHÁT ĐIỆN
Control

y
CO, CQ,

Engine
Dinamo

Máy mới được bảo hành 02
– 03 năm / 2000 giờ

Máy 1250 kVA-Laguna resort
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PHỤ KIỆN CUNG CẤP THEO MÁY

1. Pô giảm thanh

2. Khớp nối đàn 3. Co nối và mặt
hồi
bích

4. Ắc-quy khởi
động

5. Cục sạc ác
quy

6. Hệ thống
ngắt mạch

PHỤ KIỆN CUNG CẤP THEO YÊU CẦU

1. Tủ ATS

2. Tủ hòa đồng bộ

3. Bồn chứa nhiên
liệu hằng ngày để bên
ngoài

4. Vỏ cách âm

5. Rơ-móoc

6. Bơm nhiên liệu
tự động

7. Thiết bị tách
nước và dầu

8. Thiết bị làm
nóng dầu nhờn

9. Thiết bị sưởi

10. Bơm xả
nhiên liệu
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Bộ điều khiển

Sử dụng bộ điều khiển tự động thông minh của
EU/G7 dùng cho máy phát điện, nó có thể giám
sát và bảo vệ máy phát điện ở mọi thời điểm
trong quá trình vận hành. BĐK có màn hình LCD
với độ phân giải cao giúp thể hiện rõ các thông số
vận hành của động cơ. Bộ điều khiển này bao gồm
7 đầu tín hiệu vào và 6 đầu tín hiệu ra. Thiết bị
này cũng có thể lập trình bằng cách sử dụng bảng
điều khiển phía trước hay thông qua phần mềm
để thiết lập cấu hình trên máy tính.
Thông số kỹ thuật:
Bộ điều khiển này cho biết được tần số của máy
phát điện, vận hành quá tốc/tốc độ quá thấp, điện
áp, áp suất dầu động cơ, nhiệt độ chất làm mát,
mức nhiên liệu, số giờ hoạt động, điện áp ắc-quy,
sự cố lúc khởi động/dừng, chế độ dừng khẩn cấp,
tình trạng không thể đạt được mức áp/tần số tải,
sự cố lúc sạc, mất tín hiệu cảm từ, điện áp DC
thấp, chẩn đoán qua giao thức CAN và hỏng
hóc/sự cố của giao thức CAN, dòng điện áp mạng
lưới 3 pha, tần số mạng lưới chính, các chỉ số
AMF.
Chức năng bảo vệ:
♦ Áp suất dầu xuống thấp
♦ Nhiệt độ nước tăng cao
♦ Điện áp lúc cao và thấp
♦ Quá tốc
♦ Bộ điều chỉnh tần số & điện áp
♦ Tình trạng dừng khẩn cấp
♦ Sự cố lúc khởi động
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THUYẾT MINH VỀ LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN
1. LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ CÁC HỆ THỐNG PHỤ
1.1. PHÕNG ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN
- Địa điểm thích hợp để lắp đặt máy phát phải là phòng bình thường, cao ráo để
chống ngập nước. Phòng đặt máy phải có cửa ra vào rộng và dễ dàng vận chuyển
máy vào bên trong, phải có ít nhất 2 trong 4 bức tường đối diện ra phía ngoài để
có thể mở ra trong trường hợp cần thiết để làm mát động cơ và lưu thông khí
trong phòng.
- Phải luôn mở ít nhất 1 cửa để khí sạch lưu thông và khí nóng thoát ra, tạo sự
thông thoáng trong phòng, tránh bị quá nóng.
- Phòng đặt máy phải đủ rộng để chứa máy và các phụ kiện cần thiết như: panel
điều khiển, tank nhiên liệu…, lối đi quanh máy phải thông thoáng để dễ dàng bảo
dưỡng, chăm sóc.
* Chống rung:
- Động cơ là phần chính tạo ra rung chấn do các chuyển động của bộ phận động
cơ trong khi vận hành. Vì vậy, tuỳ theo yêu cầu sử dụng phải lắp đặt phần đệm
giảm chấn để nâng cao hiệu quả hoạt động.
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- Khi lắp đặt sẽ phải cân nhắc cẩn thận mức độ cách âm cần thiết vì nếu yêu cầu
độ cách âm quá cao sẽ dẫn tới việc chi phí cho hệ thống chống rung của máy
phát tăng đáng kể.
- Những thanh giảm chấn này được đặt giữa khối động cơ-phần phát và bệ máy
giúp giảm thiểu tối đa rung chấn ảnh hưởng tới cấu trúc xây dựng.
* Tiêu âm tƣờng máy phát
Vật liệu tiêu âm phải là sợi thủy tinh mật độ 48kg/m3 và dày 200mm (tường),
100mm (trần) được giữ trong các thanh làm bằng tôn tráng kẽm Z200x25x1mm
và được bảo vệ bằng các tôn tráng kẽm dày 0,5mm và soi lỗ 23% diện tích. Các
thanh Z được đặt song song và nằm ngang, phải không cách xa nhau hơn 610mm
và có khoảng cách cố định không dài hơn 1200mm. Tôn soi lỗ phải được gắn
trên các thanh Z với khoảng cách không quá 610mm.
* Tiêu âm đƣờng gió vào và đƣờng gió thải
- Các bộ tiêu âm bao gồm vỏ ngoài, vật liệu hút âm và các cánh tản âm bên trong,
các cánh chia gió và khung đỡ. Vỏ phải được thử ở áp suất 2kPa và không có quá
5% rò rỉ và biến dạng. Các mối nối phải được ghép mí và phải được trét mastic.
- Các mặt bích được làm bằng thép tráng kẽm hoặc thép cán góc. Kích thước hình
học của các bộ giảm âm không làm cho ống gió lắp gần đó bị bẻ ngoặc gấp, hoặc
làm cho
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các hệ gần đó, các lỗ thăm bị ảnh hưởng, và các đặc tính khí hậu bị xấu đi hoặc
làm cho ồn hơn.
- Vật liệu hút âm làm bằng bông thủy tinh được cố định bằng cách ép 5% để loại
trừ các khoảng trống. Tỷ trọng của vật liệu hút âm tối thiểu 40kg/m3 được che
bằng tôn tráng kẽm soi lỗ có kích thước tối thiểu 0,5mm.
1.2. BỆ MÓNG ĐẶT MÁY
- Cách tính móng máy phụ thuộc vào tính chất của loại đất nơi đặt bệ máy. Phải
đổ móng máy bằng bêtông trên nền đất cứng. Phải đúc bê tông và gia cố chắc
chắn. Bề mặt bê tông phải mịn và bằng phẳng.
Bêtông phải thành khối và đặt ống song song, phù hợp với độ nén thông thường
và đặt bên dưới rãnh tuỳ thuộc vào yêu cầu lắp đặt. Giữa mặt đất và móng máy
phải có phần cát nén chịu được áp lực đồng nhất trên tất cả khu vực đỡ máy
- Bệ máy cần thiết kế sẵn các lỗ để bắt bù-lông neo máy vào bệ.
- Phải đổ đầy vữa vào các lỗ sau khi neo. Phải đặt các bulông/đinh vít thẳng
đứng đúng lỗ trước khi đổ vữa. Phần tiếp xúc với hỗn hợp cố định phải ướt, tuy
nhiên chú ý không được có quá nhiều nước trong lỗ.
1.3. LƢU THÔNG PHÒNG MÁY VÀ LÀM MÁT ĐỘNG CƠ
- Phòng đặt máy lưu thông thoáng khí rất quan trọng trong việc lắp đặt máy
phát.
- Lưu thông tốt nhằm duy trì tình trạng hoạt động tối ưu của hệ thống làm mát
động cơ và duy trì nhiệt độ thích hợp cho các nhân viên tiến hành chăm sóc, bảo
dưỡng máy.
- Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, động cơ, phần phát và các ống xả đều toả
nhiệt nóng trong phòng.
Vì vậy, nếu việc lưu thông không tốt sẽ làm tăng nhiệt độ bên ngoài dẫn tới việc
giảm công suất máy phát.
Để tính được lượng khí cần thiết cho máy phát hoạt động tốt nhất, cần xem xét
các yêu cầu dưới đây:
- Lưu lượng khí cần thiết để làm mát động cơ và phần phát
- Lưu lượng khí cần thiết để đốt cháy động cơ
- Lưu lượng khí cần thiết để lưu thông trong phòng
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Phải tiến hành các biện pháp khác nhau đối với hệ thống làm mát, lưu thông
động cơ phù hợp với tình trạng phòng máy và công việc chăm sóc, bảo dưỡng
máy phát.
Không tính đến các chi tiết liên quan đến hệ thống, vẫn cần phải tuân theo các
quy định sau:
- Việc lấy khí phải tránh xa các nguồn nhiệt như: động cơ, đường ống…
- Luồng khí phải đi thẳng, không bị tường cản trở
- Đường khí ra phải gần các khu vực ấm hơn như: ống xả để tránh bị trộn lẫn với
khí sạch vào trong phòng.
- Khí sạch thường bao phủ các bề mặt ít bị nóng hơn và phần tản nhiệt
- Tốc độ khí trong phòng máy không quá 1.5 m/giây
1.4. NẠP KHÍ
- Hoạt động của động cơ liên quan chặt chẽ tới lưu lượng và chất lượng khí trong
buồng cháy: nếu không đủ khí sẽ dẫn đến việc giảm công suất, mức tiêu hao tăng
lên và khói phát ra nhiều hơn.
- Yêu cầu phải lắp các bầu lọc khí nạp tránh xa nguồn nhiệt (ống xả, gia nhiệt…)
và nếu có thể thì nên để gần các cửa lưu thông khí của phòng máy.
- Nếu sử dụng trong môi trường nhiều cát và bụi bẩn thì phải sử dụng các bộ
tách lọc.
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1.5. LƢU THÔNG KHÍ
- Trong khi máy phát hoạt động sẽ diễn ra quá trình trao đổi nhiệt rất lớn để tản
nhiệt các bộ phận bị nóng.
- Vì vậy cần phải lưu thông khí tốt trong phòng để đảm bảo hoạt động chính xác
của phần phát và thiết bị điều khiển cũng như đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho
thợ vận hành.
- Tuy nhiên, nếu phòng đặt máy không quá hẹp và vì máy phát chỉ hoạt động
trong trường hợp khẩn cấp (mất điện lưới) nên chỉ cần khí làm mát bộ tản nhiệt
cũng đủ duy trì nhiệt độ trong phòng ở mức chấp nhận được.
1.6. LƢU THÔNG TRONG PHÕNG MÁY
Như đã đề cập ở trên, có thể tính lưu lượng khí nạp trong phòng. Bề mặt cần
thiết cho lưới hút tính theo công thức sau:
S = Pt/V, trong đó:
Pt = tổng lưu lượng khí (m3/giây);
V = tốc độ khí (1-1.5 m/giây)
Khí nạp và xả qua lưới kim loại chống nước có các cánh di động điều khiển bằng
trọng lực hoặc môtơ. Nếu không khí nhiều cát bụi thì cần phải lắp các panel lọc
gần lưới.
Các bầu lọc này bảo vệ buồng động cơ không bị bụi bẩn xâm nhập tránh nguy
hiểm cho động cơ và cho cả các bộ phận điện tử.
1.7. ỐNG XẢ
- Khí xả động cơ được dẫn ra ngoài bằng các ống xả.
- Để hệ thống hoạt động tối ưu, thì chiều dài của các ống dẫn càng ngắn càng tốt,
qua đó chi phí giảm xuống và việc lắp đặt cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
- Các đường ống treo trên trần nhà và theo tường gần máy phát nhất để nối ra
bên ngoài. Đường ống xả đặt gần bộ tản nhiệt khí xả để phân tán khí nguy hiểm.
Cách thức này thường được sử dụng rộng rãi, ngay cả trong các trạm điện có
nhiều máy phát cũng yêu cầu phải có ống xả đơn để nâng cao độ linh hoạt trong
hoạt động của trạm.
1.8. HỆ THỐNG CẤP NHIÊN LIỆU
Bồn dầu ngày
Bồn dầu chế tạo phù hợp với các yêu cầu PCCC.
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Nắp bồn có bản lề và có cạnh mí chồng lên thân bồn.
Bồn dầu trang bị sẵn các đường nối dầu vào, dầu xả tràn, dầu hồi và có thước
thủy đo mức dầu trong thùng.
Bồn dầu dự trữ
Làm bằng lá thép hình trụ đặt nằm ngang (theo thiết kế). Bồn được cung cấp
cùng với nắp, các chi tiết ống nối, ống thông hơi. Bề mặt bồn sơn chống gỉ 2 lớp
và một lớp hoàn thiện. Bồn được thử kín theo quy định
Bơm dầu: Theo sản phẩm tiêu chuẩn trên thị trường
Hệ thông dẫn dầu & điều khiển bơm dầu
Theo yêu cầu thiết kế của Chủ đầu tư và điều kiện mặt bằng thực tế.

 ĐIỀU KIỆN THOÁT KHÓI
-

Khói thải là loại khí độc dù không có màu gì, có thể làm chết người nếu bị tích
tụ trong phòng,vì vậy phải luôn có giải pháp dẫn khí thải ra ngoài trời và thậm
chí phải đưa lên cao để phát tán rộng nếu lắp đặt trong khu dân cư đông.

-

Ống khói nối thêm phải được kết nối với máy phát điện bằng ống thép mềm
cho phép dập tắt rung động từ máy phát truyền ra ngoài.

-

Ống thoát khói được lựa chọn về đường kính tronng phù hợp với công suất
máy phát điện. Ngoài ra tùy theo nhu cầu quý khách có thể lựa chọn vật liệu
ống thoát khói bằng thép thường hay ống thép chống sét tùy theo nhu cầu lắp
đặt và tuổi thọ ống khói.

 ĐIỀU KIỆN GIẢI NHIỆT
-

Phòng đặt máy phải có cửa hút không khí mát. Diện tích thông khí mát phải
không nhỏ hơn tổng diện tích cửa hút khí mát của máy phát điện. Cửa hút khí
mát có thể được cách âm bằng tường chắn.

-

Phòng đặt máy phải có cửa thoát gió nóng. Diện tích thoát khí nóng phải
không nhỏ hơn diện tích cửa thoát khí nóng của máy phát điện hoặc được nối
đất với cửa thoátcủa máy phát điện bằng ống thoát nhiệt kín để đảm bảo khí
nóng không thể quay trở lại phòng máy.

-

Cửa hút khí mát và cửa hút khí nóng phải bố trí cách xa nhau (tốt nhất là ở hai
đầu đối diện của phòng máy) để bảo đảm khí nóng không bị hút lại phòng
máy.

-

Nếu điều kiện lắp đặt không thỏa
mãn điều kiện không khí nói trên
thì có thể cho phép lắp đặt thêm
quạt không khí cưỡng bức và hạ
công suất cho phép của máy phát
điện.

-

Trên tường sát trần nhà phải có
vài khe thông gió nhỏ để giải
thoát khí nóng tích tụ trong
phòng máy.

Hộp thoát nhiệt

-

-

-

Kích thước phòng máy phải đủ để
mở các cửa và tạo không gian
thông thoáng cho việc sửa chữa
và bảo trì máy sau này.
Trường hợp quý khách sử dụng ống thoát nhiệt thì ống thoát nhiệt được lựa
chọn về kích thước mặt cắt phù hợp với công suất máy phát điện, có lựa chọn
vật liệu ống thoát nhiệt bằng thép hay bằng nhôm tùy theo nhu cầu lắp đặt và
tuổi thọ.
Nếu máy đặt ngoài trời hay có rơ-móc thì không cần.

 NỀN MÓNG
-

Thông thường máy phát điện không yêu cầu phải có bu lông móng,trừ các
trường hợp có quy định riêng. Máy được đặt máy trên một tấm cao su kỹ thuật
hoặc trên các đà gõ để chống rung.

-

Khối lượng bê tông nền móng ngoài việc chịu được sức nặng của máy cũng phải đủ
lớn để hấp thụ rung động,chúng tôi đề nghị khối lượng phần bê tông móng máy
bằng 1,5 – 2 lần khối lượng máy.

 NỐI ĐẤT
-

Máy phát điện được nối đất khi sử dụng để đảm bảo an toàn điện.

-

Kích thước thiết bị nối đất đảm bảo đủ cho dòng điện rò tức thời bằng 2-3 lần dòng
điện lớn nhất của máy phát điện.

 CHE NẮNG
-

Nếu quý khách đặt máy phát điện ngoài trời
thì phải được che chắn để tránh ánh nắng
chiếu trực tiếp làm hư hỏng lớp sơn phủ.
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2. HƢỚNG DẪN ĐÀO TẠO CÁCH VẬN HÀNH, SỬ DỤNG
- Hướng dẫn tại phòng học cho các nhân viên kỹ thuật được Chủ đầu tư chỉ định,
theo các nội dung:
+ Giới thiệu tổng quát về hệ thống máy phát điện và tủ điện,
+ Giải thích các nguyên lý và thao tác
vận hành,
+ Giải thích các sự cố thường xảy ra,
+ Giải thích các nguyên tắc và điều
kiện cần tuân thủ trong bảo dưỡng
(toàn bộ nội dung đào tạo đều có tài
liệu phát kèm)
- Hướng dẫn trực tiếp vận hành tại
hiện trường theo các nội dung lý
thuyết đã giải thích.
- Cấp chứng chỉ đào tạo sau khi kết
thúc khóa đào tạo.
Toàn bộ quá trình đào tạo được thực hiện trực tiếp bởi các kỹ sư của
MAYOTO theo sự hỗ trợ tư vấn từ phía nhà sản xuất động cơ, đầu phát điện
và tủ điện.
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NĂNG LỰC THIẾT BỊ THI CÔNG
TÊN THIẾT BỊ

TT

Số

Năm

lƣợng

SX

Đi

Sở

thuê hữu

A/ Phƣơng tiên đi lại
1

Xe ô tô con

1

2017

x

2

Xe bán tải

1

2014

x

3

Xe tải

1

2010

x

B/ Công cụ thi công bảo dƣỡng lắp đặt
1

Bơm rửa két nước

1

2011

x

2

Cầu thuỷ lực 4 tấn

2

2009

x

3

Máy nén khí

1

2009

x

4

Cờ lê lực

5

2009

x

5

Tủ đồ nghề di động

6

2009

x

7

Cờ lê xích

4

2011

x

8

Kìm tháo phanh các loại

3

2011

x

9

Bộ công cụ đồ nghề

4

2011

x

11 Máy cắt

3

2009

x

12 Máy mài

4

2011

x

13 Máy hàn

2

2011

x

14 Máy phun sơn

1

2011

x

15 Xe nâng tay 3,5 tấn

1

2017

x

C/ Thiết bị đo kiểm
1

Đồng hồ đo dung lượng ắc quy

3

2011

x

2

Thước cặp nhật

3

2011

x

3

Đồng hồ đo khe hở

3

2011

x

4

Tốc độ kế

2

2009

x

5

Đồng hồ đo độ ồn

1

2009

x

6

Ăm pe kìm

2

2009

x

7

Vạn năng kế

3

2011

x

8

Thiết bị thử tải máy phát điện

3

2011

x
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www.mayphatmientrung.com
11 Trung Luong5 street , Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
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