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TẬP ĐOÀN AIRTECH
Airtech là tập đoàn đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm

phòng sạch. Quy mô và số lượng các thành viên tập đoàn đang ngày càng lớn mạnh tại
các quốc gia trên Thế giới như: Ấn Độ, Đức, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật
Bản, Đài Loan và Việt Nam.
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Hình ảnh Quốc kỳ 8 nước thành viên AIRTECH

THÔNG TIN CÔNG TY
Công ty Cổ phần Airtech Thế Long

Công ty Cổ phần Airtech Thế Long là thành viên Việt Nam duy nhất trực thuộc Tập đoàn
Airtech Nhật Bản. Chúng tôi tự hào là công ty đi đầu trong lĩnh vực phòng sạch bao gồm: thiết
kế và thi công, sản xuất trang thiết bị sử dụng trong phòng sạch, thiết bị Y tế, thiết bị phòng Thí
nghiệm và hệ thống màng lọc không khí.
Ngày thành lập: 13 tháng 3 năm 2007
Mã số thuế: 0102184821
Trụ sở chính: Số 144 phố Việt Hưng, tổ 3, phường Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy 1: KCN Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Nhà máy 2: Lô IN9.4, đường số 1, KCN Cẩm Điền – Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Nhà máy 3: E5/34A, Đường Liên Ấp 5.6, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Máy làm sạch đế giày tự động: là một
thiết bị làm sạch đế giày thông minh,
giúp làm sạch mọi loại đế giày.
Thông thường, 80% bụi và ô nhiễm
khác xâm nhập vào khu vực sạch sẽ
thông qua đế giày, sử dụng phương
pháp làm sạch đế máy có thể loại bỏ ô
nhiễm bụi bẩn hiệu quả, giữ cho mặt sàn
sạch sẽ. Phù hợp cho phòng sạch, nhà
máy thực phẩm, nhà máy công nghiệp
hóa chất và lối vào cửa nơi yêu cầu
sạch sẽ cao, như tòa nhà văn phòng,
bệnh viện, sân bay, cửa hàng bách hóa,
trung tâm hội nghị và tương tự.

MODEL: ATV-ZD-1000

MÔ TẢ SẢN PHẨM
Máy làm sạch đế được sử dụng vật liệu composite polyme mới độc đáo, bổ
sung chất tẩy rửa, chất khử trùng, trực tiếp làm sạch đế, và diệt vi trùng.
Cách sử dụng cực kỳ dễ dàng, không gây ô nhiễm.
Giúp các doanh nghiệp chấm dứt tình trạng ô nhiễm rác, xây dựng môi
trường xanh, không ô nhiễm môi trường sản xuất và làm việc.

ƯU ĐIỂM
Sạch sẽ tạo ra giá trị, cải thiện hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và vệ
sinh môi trường văn phòng.
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ĐẶC TRƯNG
► Dễ dàng sử dụng, hệ thống cảm biến thông minh.
► Làm sạch bằng hệ thống suối nước đặc biệt.
► Làm sạch đế giày một cách vệ sinh và thoải mái bằng bề mặt bàn chải
hoạt tính. Có khả năng làm sạch tất cả các loại đế giày.
► Chất liệu: vỏ thép không gỉ 304.
► Các đai bàn chải được làm từ bàn chải nylon bền, được thiết kế đặc biệt
cho các ứng dụng với nước và chất tẩy rửa.
► Được thiết kế cho thời gian sử dụng lâu dài, ổn định.

CÁCH SỬ DỤNG

B1

B2

B3

Đặt máy làm sạch đế giày tự động trên
mặt phẳng, bơm 1 ít nước sạch vào bể
chứa, chèn và vặn công tắc chống rò rỉ
nước.

Máy làm sạch đế giày bắt đầu hoạt động
khi bộ cảm biến được khởi động, sau đó
công nhân có thể đi qua chậm rãi hoặc
đứng lại ở vùng vệ sinh trong khoảng thời
gian 2-4 giây máy sẽ tự động làm sạch đế
giày.

Di chuyển vào vùng khô để làm khô đế giày
sau đó bước ra khỏi máy và hoàn tất việc
vệ sinh đế giày của mình.
Máy sẽ dừng lại khi khi bộ cảm biến không
hoạt động.

CÁC ỨNG DỤNG
Máy làm sạch đế thích hợp cho phòng sạch, gia đình, văn phòng, phòng thí
nghiệm, phòng máy, đài truyền hình, khách sạn, studio, v.v. Ngoài ra, sản
phẩm còn được dùng cho bệnh viện, nhà máy thực phẩm, nhà máy dược
phẩm, nhà máy giống cây trồng, cao ốc văn phòng, sân bay, cửa hàng bách
hóa, trung tâm hội nghị, những nơi đặc biệt khác.
Máy làm sạch đế giày tự động có thể sử dụng với nhiều loại giày bao gồm giày
- ủng phòng sạch, giày thể thao, giày đi mưa, giày cao gót...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model

ATV-ZD-1000

ATV-ZD-1500

ATV-ZD-1650

ATV-ZD-2000

ATV-ZD-2850

Kích thước (mm) 1000x750x120

1500x750x120

1650x750x120 2000x750x120

2850x750x120

Vùng vệ sinh

Dài 365mm

Dài 470mm

Dài 900mm

Dài 900mm

Dài 1700mm

Vùng khô

Dài 365mm

Dài 820mm

Dài 415mm

Dài 820mm

Dài 960mm

Vôn

110-220V

110-220V

110-220V

110-220V

110-220V

Động cơ điện

140W

140W

200W

200W

250W

Công suất bơm

40W

40W

40W

40W

40W

Điện áp bơm

110-220V

Chuyển bơm

24V

Cảm biến

24G/24V

Xoay tốc độ

10m/min

Cách bắt đầu

Tự động

Nước thải
Cách sử dụng

Bàn chải nylon

Tự động (cảm biến)
Thủ công (Chuyển đổi bằng tay)
Ở 2-4 giây ở vùng vệ sinh và 2-4 giây ở vùng khô

Bồn nước

Động cơ

Vòng bi

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Trụ sở chính: Số 144 Phố Việt Hưng, Tổ 3, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội
Nhà máy 1: KCN Tân Quang, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Nhà máy 2: Lô IN9.4, đường số 1, KCN Cẩm Điền - Lương Điền, X.Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Nhà máy 3: E5/34A, Đường Liên Ấp 5.6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0915.283.960 - 0915.292.660
Web: www.airtechthelong.com.vn
-

Tel: 024.3873.7717
www.thelong.com.vn

Email: info@thelong.com.vn
www.thietbiphongsach.vn

