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Năng lực về nhân sự máy móc
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LỜI GIỚI THIỆU
Công ty CP cơ điện và xuất nhập khẩu toàn
cầu (viết tắt là TOMEXCO) là doanh nghiệp
hàng đầu tại Việt Nam chuyên sản xuất các
dòng quạt công nghiệp, các sản phẩm nồi
hơi. Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư có
kinh nghiệm trên 20 năm, cùng đội ngũ công
nhân lành nghề được đào tạo chính quy. Nhà
máy Tomexco được trang bị đầy đủ máy
móc thiết bị đồng bộ, hiện đại. Sản phẩm
quạt công nghiệp, nồi hơi Tomexco được
sản xuất và kiểm soát chất lượng trên quy
trình ISO 9001:2015.
Lấy tiêu chí: Chất lượng đặt lên hàng đầu,
chúng tôi không ngừng nâng cao chất
lượng, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa mẫu
mã nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Với phương châm “uy tín, chất lượng và sự
hài lòng của khách hàng” chúng tôi tin rằng
các sản phẩm quạt công nghiệp, nồi hơi
Tomexco luôn là sự lựa chọn hàng đầu của
quý khách hàng.
TOMEXCO với những trang thiết bị, máy
móc hiện đại như: Máy CNC, Máy chấn, Hàn
cắt tự động, Máy lốc,… tự tin khẳng định đầy
đủ trang thiết bị để tạo ra những sản phẩm
chất lượng nhất đáp ứng mọi nhu cầu của
khách hàng.

TOMEXCO., JSC

1, Sản phẩm cung cấp:
+ Nồi hơi tầng sôi
+ Nồi hơi đốt than, đốt củi, đốt hỗn hợp
+ Nồi hơi đốt gas, đốt dầu
+ Nồi hơi đốt rác tận dụng nhiệt
+ Nồi hơi ghi xích
+ Nồi hơi khác như: Nồi hơi điện, nồi nấu cơm
dùng cho các bếp ăn lớn,...
+ Quạt công nghiệp các loại
+ Phụ kiện nồi hơi, thiết bị áp lực.
2. Ứng dụng của nồi hơi
- Trong các nhà máy công nghiệp có sử
dụng nhiệt thì người ta sử dụng thiết bị nồi
hơi (lò hơi) để làm nguồn cung cấp nhiệt,
cung cấp hơi và dẫn nguồn nhiệt, nguồn hơi
đến các hệ thống máy móc cần ứng dụng.
- Nồi hơi được sử dụng rộng rãi trong hầu
hết các ngành công nghiệp, mỗi ngành
công nghiệp đều có nhu cầu sử dụng nhiệt
với mức độ và công suất khác nhau. Các
ngành công nghiệp như: ngành công nghiệp
chế biến gỗ, ngành công nghiệp chế biến
thủy hải sản,...
- Nồi hơi (lò hơi) còn được sử dụng trong
dây chuyền sấy chè, sấy gỗ,…
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3. Giới thiệu về sản phẩm
3.1. NỒI HƠI TẦNG SÔI
Mô tả:
Lò hơi tầng sôi (CFB) là loại lò
đốt có nhiên liệu được đốt
cháy trong một lớp hoặc trong
một thể sôi với những hạt rắn
nóng không cháy. Chúng sẽ
được nâng lên ở trạng thái lơ
lửng trong buồng đốt do áp
lực của dòng không khí. Theo
đó, lớp nguyên liệu trong
buồng đốt sẽ ở trạng thái giãn
nở, sự tiếp xúc giữa không khí
và nhiên liệu cũng được tăng
lên rất nhiều. Các hạt chuyển
động tự do và sôi giống như
chất lỏng ở trạng thái này và
được gọi là tầng sôi hay lớp
sôi..
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BẢNG THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Ưu điểm:
Diện tích tiếp nhiệt lớn, đường cấp gió cấp 1 qua
sấy, tận dụng nhiệt tối đa.
Tất cả nhiên liệu được đưa vào qua 1 hệ thống
băng tải, qua hệ thống phễu sau đó được phun
vào buồng đốt của nồi hơi. Nên đảm bảo sự
cháy diễn ra triệt để.
Nếu các loại củi to, củi súc có thể được đưa trực
tiếp vào 1 cửa phía trước nồi hơi.
Cung cấp hơi ổn định, đặc biệt là độ ổn định áp
suất và nhiệt độ cao.
Tự động cấp nước vào nồi hơi.
Tự động dừng khi lò đủ áp
Cấp nhiên liệu vào lò kiểu băng tải và cơ khí.
Tự động ngắt nhiên liệu khi nồi hơi đạt áp suất
làm việc.
Bảo vệ cạn nước và bảo vệ nhiệt độ buồng đốt
cả khi nồi đang hoạt động và nồi tạm dừng hoạt
động

Công suất

3000 – 50000 Kg/h

Áp suất làm việc

10 – 25 Kg/cm2

Áp suất thử
thủy lực

15 – 45 Kg/cm2

Nhiên liệu cung cấp
cho buồng đốt

Củi, trấu, vỏ hạt, củi
ép, mùn cưa ép, đầu
mẩu gỗ các loại,…

Hiệu suất

90 %
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BẢNG THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Công suất

50 – 20000 Kg/h

Áp suất làm việc

2 – 25 Kg/cm2

Áp suất thử
thủy lực

4,5 – 45 Kg/cm2

Than, củi, trấu rời, vỏ
Nhiên liệu cung cấp hạt, đầu mẩu gỗ các
cho buồng đốt
loại,…
Hiệu suất
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85 %

3.2. NỒI HƠI ĐỐT THAN, CỦI, ĐỐT HỖN HỢP
Mô tả:
Than củi, vỏ hạt điều, vỏ cà phê, gỗ vụn, mùn
cưa,… là nguồn nhiên liệu sẵn có tại nước ta,
chính vì thế hiện nay lò hơi đốt than củi được sử
dụng phổ biến trong thực tế đời sống của người
dân vừa để tận dụng nguồn nhiên liệu có sẵn
cũng như giảm chi phí sản xuất, giá thành sản
phẩm.
Ưu điểm:
Có thể đốt nhiều loại nhiên liệu cùng lúc hoặc
đơn lẻ một loại nhiên liệu nhưng vẫn đạt 100%
công suất.
Chủ động nguồn nguyên liệu vận hành đơn giản,
dể bảo trì bảo dưỡng.
Thân thiện với môi trường.
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BẢNG THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Công suất

100 – 20000 Kg/h

Áp suất làm việc

10 Kg/cm2

Áp suất thử
thủy lực

15 Kg/cm2

Nhiên liệu cung cấp
cho buồng đốt

Dầu FO, dầu DO, LPG,
CNG

Hiệu suất

92 %

3.3. NỒI HƠI ĐỐT GAS, DẦU
Mô tả:
Nồi hơi đốt gas, dầu được trang bị hệ thống điều
khiển hiện đại hoạt động hoàn toàn tự động.
Hiển thị và lưu trữ dữ liệu vận hành trên bộ điều
khiển, các thiết bị đo kiểm, bảo vệ an toàn được
trang bị đầy đủ. Thích hợp với các loại nhiên liệu
khác nhau như: Dầu FO, dầu DO, LPG, CNG.

Ưu điểm:
Vận hành tự động, đơn giản, ổn định, đảm bảo
độ chính xác và hiệu suất cao, đáp ứng đa dạng
các phụ tải khác nhau, không gây ô nhiễm môi
trường, lắp đặt dễ dàng, tuôi thọ cao.
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3.4. NỒI HƠI ĐỐT RÁC TẬN DỤNG NHIỆT
Mô tả:
Hệ thống thiết bị này phù hợp hơn nếu
được áp dụng tại các làng nghề mà loại rác
ít độc hại như: mây tre, gỗ, rác công nghiệp
ít độc hại,... Trong trường hợp nhu cầu về
nhiệt nhỏ, các hộ có thể tích hợp lò đốt rác
thải làng nghề với các thiết bị sấy để tận
dụng nhiệt thừa của khói thải.
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BẢNG THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Công suất

100 – 6000 Kg/h

Áp suất làm việc

8 Kg/cm2

Áp suất thử
thủy lực

12 Kg/cm2

Nhiên liệu cung cấp
cho buồng đốt

Vải vụn, các phế thải
công nghiệp không
độc hại,…

Hiệu suất

70 %
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Ưu điểm:
Rác thải, vải vụn được cháy triệt để.
Khí thải ra đạt tiêu chuẩn trên nền tảng là quy chuẩn môi trường QCVN 30:2012/BTNMT
về lò đốt chất thải công nghiệp
Tận dụng được nguồn nhiệt do đốt rác thải để sinh hơi nên rất tiết kiệm nhiên liệu hoá
thạch, nhiên liệu dầu, khí, sinh khối,..
Chi phí đầu tư hợp lý.
Tiêu hủy được rác thải, phế phẩm công nghiệp do chính các nhà máy đang tạo ra.
Một số doanh nghiệp do đặc thù có thể thải ra lượng rác thải lớn như đầu mẩu gỗ, keo, da
giầy, vải vụn, các phế thải công nghiệp có nhiệt trị cao khi cháy thì các lò hơi không cần
có buồng lửa riêng, nhiệt lượng để sinh hơi được sử dụng 100% từ các lò đốt rác thải.
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BẢNG THÔNG SỐ KĨ THUẬT
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Công suất

2000 – 50000 Kg/h

Áp suất làm việc

10 - 12 Kg/cm2

Áp suất thử
thủy lực

15 -18 Kg/cm2

Nhiên liệu cung cấp
cho buồng đốt

Than cục, than cám

Hiệu suất

80 %
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3.5. NỒI HƠI GHI XÍCH
Mô tả:
Nồi hơi đốt than ống nước ghi xích là loại lò
hơi công suất vừa hoặc lớn, được dùng kha
phổ biến trong các ngành công nghiệp hiện
nay vì: cấp than,thải xỉ hoàn toàn tự động;
hoạt động với nhiệt độ và áp suất ổn định;
có thể đốt được nhiều loại nhiên liệu khác
nhau; vận hành đơn giản, bền bỉ.

Ưu điểm:
Hiệu suất cao, do chế độ cháy theo dạng lớp nên
chế độ cháy ổn định, quán tính nhiệt lớn nên cấp
hơi rất ổn định
Dải công suất đốt rộng từ 25 -100% công suất
định mức của nồi hơi công nghiệp
Tuổi thọ của nồi hơi ghi xích cao do đốt than cám
có nhiệt trị ≤6500 kcal/h nên bộ ghi rất bền, chế
độ cháy theo lớp nên khói không mang theo nhiều
tro bụi làm mài mòn ống sinh hơi.
Đốt được nhiều loại nhiên liệu như than cục, than
cám… có thể đốt riêng từng loại hoặc đốt kèm
Khói của nồi hơi đốt than ghi xích không mang
theo nhiều tro bụi nên việc xử lí tro bụi cũng đơn
giản hơn
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3.6. NỒI HƠI ĐIỆN
Mô tả:
Nhu cầu đối với nồi hơi công suất nhỏ trong các
nhà hàng, hộ gia đình dùng hơi để nấu cơm, nấu
đậu, nấu thuốc bắc,… ngày một tăng cao vì tính
tiện lợi, nhỏ gọn, tiết kiệm điện năng hơn so với
cách nấu thủ công.

Ưu điểm:
Hiệu suất cao, dễ vận hành, sinh hơi nhanh
Loại nồi hơi này có công suất đến 144KW. Nồi
có dạng viên trụ, đặt đứng.
Thân lò hơi được chế tạo từ thép chịu áp lực.
Thân được bọc bảo ôn bằng bông khoáng và
Bông thủy tinh.
Không gây tiếng ồn.

BẢNG THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Công suất

Kg/h

Áp suất làm việc

6 - 8 Kg/cm2

Áp suất thử
thủy lực

9 -12 Kg/cm2

Nhiên liệu cung cấp
cho buồng đốt

Điện 2 pha, 3 pha

Hiệu suất
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90 - 92%

TOMEXCO., JSC
3.7. QUẠT TRẦN CÔNG NGHIỆP CÁC LOẠI
Quạt công nghiệp Tomexco có đầy đủ chủng loại cũng như công suất đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách
hàng, tiêu biểu như:

Quạt hướng trục công nghiệp

Quạt ly tâm công nghiệp

Phụ kiện quạt công nghiệp

Motor các loại

Quạt trần công nghiệp
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3.8. PHỤ KIỆN NỒI HƠI VÀ CÁC THIẾT BỊ ÁP LỰC

Ghi nồi hơi

Ống thép đúc nồi hơi

Cốc ngưng nồi hơi

15

Hệ thống làm mềm nước cấp nồi hơi
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Thép tấm chịu nhiệt nồi hơi

Bơm nồi hơi

Tê cút, mặt bích, bông bảo ôn nồi hơi
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4. Dịch vụ
- Đào tạo công nhân vận hành, xử lý tình huống miễn phí cho các đối tác nồi hơi Tomexco.
- Tư vấn thiết kế nồi hơi.
- Bảo trì bảo dưỡng, tẩy rửa nồi hơi.
- Sửa chữa, đại tu nồi hơi và các thiết bị phụ trợ.

6. Chính sách bảo hành
- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu sản phẩm, chúng tôi
sẽ sửa chữa miễn phí các lỗi xảy ra.
- Khắc phục sự cố sau bảo hành có tính phí ưu đãi đối với hư hỏng do khách hàng gây lên, hao
mòn tự nhiên, thiên tai hoặc trường hợp bất khả kháng.
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5. Dự án đã thực hiện

Thiết kế chế tạo,
thi công hệ thống sấy chè
nhà máy chè Hoàng Long

Hệ thống chế biến
gỗ xí nghiệp 264
quân khu Thủ đô

Sửa chữa cải tiến
lò hơi nhà máy rác
Quế Võ 3 Thái Bình

Các làng nghề chế biến
lâm sản, nông sản,
thủy sản, thực phẩm
dược liệu, may mặc,…
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