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Kính gửi: Quý khách hàng, 

BETECH xin gửi lời chúc sức khỏe, thịnh vượng và hy vọng sẽ được hợp tác 

cùng Quý khách hàng. 

BETECH là đơn vị chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: 

- Cung cấp lò hơi, lò dầu tải nhiệt, lò nước nóng, lò đốt rác. 

- Cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị áp lực và mạng nhiệt. 

- Cung cấp dịch vụ về năng lượng: cung cấp nhiệt (hơi nước, dầu tải 

nhiệt, nước nóng), cung cấp nhiên liệu. 

Hợp tác với BETECH Quý khách hàng sẽ nhận được: 

- Tư vấn tối ưu hệ thống nồi hơi và hệ thống năng lượng với chi phí 

hoàn toàn miễn phí. 

- Sản phẩm, dịch vụ tối ưu, chất lượng và thẩm mỹ với chi phí hợp lý. 

Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hay đơn giản 

cần tư vấn tối ưu cho hệ thống của mình hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng 

tôi - Đây là con đường ngắn nhất để có được sự tối ưu cho hệ thống của quý 

vị. 

BETECH rất hân hạnh được hợp tác với Quý khách hàng! 

Trân trọng cảm ơn! 

      GIÁM ĐỐC 

 

        Nguyễn Thường Phúc 

 

THƯ NGỎ 

THƯ NGỎ 
 

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM 

XƯỞNG SẢN XUẤT 

109 Đặng Công Bỉnh, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP HCM 
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BETECH là đơn vị chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Nồi hơi và Năng lượng, 

với các sản phẩm và dịch vu chính: 

1. SẢN PHẨM 

- Lò hơi tầng sôi 

- Lò hơi ghi xích 

- Lò hơi ghi tĩnh 

- Lò hơi đốt dầu/ khí 

- Lò dầu tải nhiệt 

- Lò nước nóng 

- Lò hơi thu hồi nhiệt 

- Lò đốt rác: đốt tiêu hủy, phát hơi hoặc phát hơi + điện 

- Thiết bị trao đổi nhiệt 

- Thiết bị áp lực 

- Hệ thống đường ống hơi, nước, khí 

2. DỊCH VỤ 

- Dịch vụ cung cấp hơi nước 

- Dịch vụ cung cấp nhiên liệu 

- Dịch vụ bảo trì, cải tạo lò hơi 

3. GIẢI PHÁP 

- Xử lý khí thải 

- Tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hơi nước 

- Tối ưu hệ thống lò hơi, mạng nhiệt 

Đội ngũ nhân sự có đủ Đức – Tài, nhiệt huyết, cùng chí hướng và có nhiều 

năm kinh nghiệm, uy tín là nền tảng xây dựng thương hiệu BETECH xứng 

đáng được khách hàng tin tưởng và giao phó. 

 

       

 

I  
  

HỘI NGỘ 
 
Quá trình gặp gỡ của BETECH với những 

nghành nghề liên quan bổ trợ, với những 

cộng sư, đối tác và khách hàng giầu năng 

lượng và tâm huyết là tiền đề khai sinh ra 

BETECH.  

Mỗi cá nhân và BETECH đều chung một chí 

hướng cùng xây dựng BETECH trở thành 

một tập thể mang lại giá trị và đóng góp cho 

sự phát triển của xã hội. 

GIỚI THIỆU VỀ BETECH 

TẦM NHÌN 

“Đến năm 2022 trở thành đơn vị cung cấp nồi hơi 

TỐI ƯU – CHẤT LƯỢNG – THẨM MÝ số 1 Việt Nam” 

SỨ MỆNH 

“Tạo giá trị tối đa với chi phí tối ưu 

Phát triển bền vững và đóng góp cho xã hội” 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

“TÍN – TÂM – TINH – NHÂN – MỸ” 
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 II 
  

SONG HÀNH 
 

“Muốn đi nhanh, đi một mình 

Muốn đi xa, đi cùng nhau” 

BETECH luôn mong muốn và chú tâm xây dựng 

một môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến 

khích nhân viên phát huy tối đa năng lực bản 

thân và làm việc với tinh thần cao nhất. BETECH 

cũng là một môi trường hội tụ nhân tài, mọi người 

thỏa sức cống hiến, phát triển. Được thể hiện, 

được công nhận và song hành cùng BETECH 

vươn xa. 

BAN GIÁM ĐỐC 

VẬT TƯ, XNK 

TÀI CHÍNH, 

KÊ TOÁN 

HÀNH CHÍNH, 

NHÂN SỰ 

KỸ THUẬT 

THIẾT KẾ    

CƠ NHIỆT 

THIẾT KẾ    

ĐIỆN 

SẢN XUẤT 

BẢO TRÌ 

CÔNG TRÌNH 

KCS 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

KINH DOANH 

MARKETING 

KINH DOANH 

MARKETING 
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STT CHUYÊN MÔN/ TRÌNH ĐỘ SỐ LƯỢNG 

KINH NGHIỆM 

1- 5 năm 5-10 năm >10 năm 

I Đại học     

1 Kỹ sư nhiệt 3  2 1 

2 Ký sư cơ khí 3 1 2  

3 Kỹ sư điện tự động hóa 1  1  

4 Cử nhân kinh tế 1  1  

II Cao đẳng/ Trung cấp     

1 Kinh tế 1 1   

2 Thợ hàn áp lực 7 3 5  

3 Thợ tiện, phay, bào 3 2 1  

4 Công nhân cơ khí 15 9 7  

5 Thợ điện 2 2   

Tổng: 35    

 

 

Để phục vụ tốt khách hàng, BETECH hiểu rằng chất lượng và hiệu quả dịch vụ luôn gắn liền với 

thái độ và năng lực của đội ngũ nhân sự. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà liên tục 

đổi mới, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện nguồn nhân lực bao gồm những cá nhân xuất sắc nhất. 

BETECH luôn chú tâm xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích nhân viên 

phát huy tối đa năng lực bản thân và làm việc với tinh thần cao nhất. BETECH cũng là một môi 

trường hội tụ nhân tài, mọi người thỏa sức cống hiến, phát triển.  

Nguồn nhân lực chất lượng cao chính là tài sản quý giá của công ty, thúc đẩy BETECH lớn mạnh 

theo mục tiêu trở thành Công ty mang đến nhiều giá trị lớn lao cho xã hội và công đồng. 

NHÂN SỰ BETECH MÁY MÓC, THIẾT BỊ 

STT MÁY MÓC, THIẾT BỊ NƯỚC SX NĂM SX TÍNH NĂNG KỸ THUẬT 

1 Cẩu truc Bulgaria   

2 Máy nén khí Đài Loan   

3 Máy uốn ống Nhật   

4 Máy phay Nhật   

5 Máy khoan đứng Nhật   

6 Máy khoan từ Nhật   

7 Máy khoan cần Nhật   

8 Máy cắt hơi Trung Quốc   

9 Máy cắt tôn tấm thủy lực Nhật   

10 Máy cuốn tôn tấm Nhật   

11 Máy uốn tôn Nhật   

12 Máy dập tôn thủy lực Nhật   

13 Máy tiện Nhật   

14 Máy phay Nhật   

15 Máy cắt plasma NGK 8-63 Trung Quốc   

16 Máy hàn khí CO2 Trung Quốc   

17 Máy hàn điện Trung Quốc   

18 Máy hàn Tig – Ar Trung Quốc   

19 Máy hàn ZX 7 -500 Trung Quốc   

20 Máy hàn hồ quang chìm Trung Quốc   
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III  
  

SÁT CÁNH 
 

Hội tụ đủ nguồn lực tri thức, tài chính, 

nhân sự là tiền đề để cho sự phát triển 

của BETECH.  

Làm chủ công nghệ trong lĩnh vực Nồi 

hơi và Năng lượng công với định hướng 

tạo ra dòng sản phẩm và dịch vụ khác 

biệt từ sự tối ưu – chất lượng – thẩm 

mỹ. Tập thể BETECH cùng với các đối 

tác, khách hàng cùng sát cánh tạo ra 

nhiều giá trị lớn lao và cùng phát triển 

bền vững. 

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 

LÒ HƠI TẦNG SÔI BETECH 

11 | Hồ sơ năng lực 12 | Hồ sơ năng lực 



          

01 
 

LÒ HƠI 
TẦNG SÔI 

 
• Mã hiệu:   BE-TS 

• Kiểu lò:   Tổ hợp ống nước, ống lửa 

hoặc ống nước 

• Công suất hơi:  1-50 tấn hơi/ giờ 

• Áp suất thiết kế:  <40 kG/cm2 

• Áp suất làm việc: <40 kG/cm2 

• Nhiệt độ hơi:  Hơi bão hòa 

hoặc hơi quá nhiệt 

• Hiệu suất:  >87% 

• Nhiên liệu đốt:  Than cám (cỡ hạt <10mm) 

Trấu rời, mùn cưa, vỏ điều, … 

Củi băm, củi thanh, củi cục, … 

(Không giới hạn kích thước 

nhiên liệu) 

• Nguồn điện sử dung: 380V – 3 pha – 50 Hz 

• Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, ASME 

• Môi trường:  QCVN 19:2009/BTNMT 

Tiêng ồn cách nhà lò 1m: 

<85dB 

• Hệ thống điều khiển: PLC, SCADA 

• Chế độ làm việc: Tự động – Auto 

Vận hành tay – Men 

Nhóm lò 

Dừng lò 

• Chức năng tự động: Điều chỉnh công suất hơi theo 

phụ tải hơi 

Điều chỉnh cấp nhiên liệu theo 

phụ tải hơi 

Điều chỉnh tốc độ quạt theo 

phụ tải hơi 

Tự động cấp nước 

Tư động kiểm soát khí thải 

theo oxy dư 

Màn hình điều khiển và hiển 

thị: HMI, máy tính 

Hệ thống màn hình và camera 

quan sát: 4 vị trí 

• Chức năng an toàn: Bảo vệ quá áp: 4 cấp 

Bảo vệ mức nước: 4 cấp 

Bảo vệ mất pha 

02 van an toàn xả khi áp suất 

vượt mức quy định 

 

 

 

 

p 

   LÒ ỐNG NƯỚC 

   LÒ TỔ HỢP 

NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG 

Trấu rời 
Than cám 

Mùn cưa, dăm bào Củi băm 

Viên nén Vỏ điều 

Củi cao su, củi rừng 
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LÒ HƠI 
GHI XÍCH 

 

• Mã hiệu:   BE-GX 

• Kiểu lò:   Tổ hợp ống nước, ống lửa 

hoặc ống nước 

• Công suất hơi:  1-25 tấn hơi/ giờ 

• Áp suất thiết kế:  <40 kG/cm2 

• Áp suất làm việc: <40 kG/cm2 

• Nhiệt độ hơi:  Hơi bão hòa 

hoặc hơi quá nhiệt 

• Hiệu suất:  >85% 

• Nhiên liệu đốt:  Than (cỡ hạt 10-30mm) 

Củi trấu, củi băm, viên nén, vỏ điều, … 

• Nguồn điện sử dung: 380V – 3 pha – 50 Hz 

• Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, ASME 

• Môi trường:  QCVN 19:2009/BTNMT 

Tiêng ồn cách nhà lò 1m: <85dB 

• Hệ thống điều khiển: PLC, SCADA 

• Chế độ làm việc: Tự động – Auto 

Vận hành tay – Men 

Nhóm lò 

Dừng lò 

• Chức năng tự động: Điều chỉnh công suất hơi theo phụ tải hơi 

Điều chỉnh cấp nhiên liệu theo phụ tải hơi 

Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải hơi 

Tự động cấp nước 

Tự động thải xỉ 

Tư động kiểm soát khí thải theo oxy dư 

Màn hình điều khiển và hiển thị: HMI, máy 

tính 

Hệ thống màn hình và camera quan sát: 4 

vị trí 

• Chức năng an toàn: Bảo vệ quá áp: 4 cấp 

Bảo vệ mức nước: 4 cấp 

Bảo vệ mất pha 

02 van an toàn xả khi áp suất vượt mức 

quy định 

 

 

 

LÒ HƠI GHI XÍCH 

Băng cào xỉ Ghi xích 
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LÒ HƠI 
GHI TĨNH 

 

• Mã hiệu:   BE-GT 

• Kiểu lò:   Tổ hợp ống nước, ống lửa 

hoặc ống nước 

• Công suất hơi:  1-15 tấn hơi/ giờ 

• Áp suất thiết kế:  <16 kG/cm2 

• Áp suất làm việc: <16kG/cm2 

• Nhiệt độ hơi:  Hơi bão hòa 

hoặc hơi quá nhiệt 

• Hiệu suất:  >75% 

• Nhiên liệu đốt:  Than cục (cỡ hạt 30-50mm) 

Củi cao su, củi rừng, … 

Củi trấu, củi băm, viên nén, vỏ điều, … 

• Nguồn điện sử dung: 380V – 3 pha – 50 Hz 

• Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, ASME 

• Môi trường:  QCVN 19:2009/BTNMT 

Tiêng ồn cách nhà lò 1m: <85dB 

• Hệ thống điều khiển: PLC 

• Chế độ làm việc: Tự động – Auto 

Vận hành tay – Men 

Nhóm lò 

Dừng lò 

• Chức năng tự động: Tự động ngừng lò khi lò hơi đủ áp suất 

Tự động chạy lại khi áp suất xuống dưới 

mức quy định  

Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải hơi 

Tự động cấp nhiên liệu 

Tự động thải xỉ 

Tự động cấp nước 

Màn hình điều khiển và hiển thị: HMI 

• Chức năng an toàn: Bảo vệ quá áp: 4 cấp 

Bảo vệ mức nước: 4 cấp 

Bảo vệ mất pha 

02 van an toàn xả khi áp suất vượt mức 

quy định 

 

 

 

LÒ HƠI GHI TĨNH 

Ghi tĩnh Củi cây Than đá 
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LÒ HƠI 
ĐỐT DẦU, GAS 

 

• Mã hiệu:   BE-DG 

• Kiểu lò:   Tổ hợp ống nước, ống lửa 

hoặc ống nước 

• Công suất hơi:  0.5-50 tấn hơi/ giờ 

• Áp suất thiết kế:  <40 kG/cm2 

• Áp suất làm việc: <50kG/cm2 

• Nhiệt độ hơi:  Hơi bão hòa 

hoặc hơi quá nhiệt 

• Hiệu suất:  >90% 

• Nhiên liệu đốt:  Dầu DO, dầu FO 

Khí hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên 

(CNG/NG), khí Biogas 

• Nguồn điện sử dung: 380V – 3 pha – 50 Hz 

• Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, ASME 

• Môi trường:  QCVN 19:2009/BTNMT 

Tiêng ồn cách nhà lò 1m: <85dB 

• Hệ thống điều khiển: PLC 

• Chế độ làm việc: Tự động – Auto 

Vận hành tay – Men 

• Chức năng tự động: Điều chỉnh công suất hơi theo phụ tải hơi 

Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải hơi 

Tự động cấp nước 

Màn hình điều khiển và hiển thị: HMI, máy 

tính 

• Chức năng an toàn: Bảo vệ quá áp: 4 cấp 

Bảo vệ mức nước: 4 cấp 

Bảo vệ mất pha 

02 van an toàn xả khi áp suất vượt mức 

quy định 

 

 

 

LÒ HƠI ĐỐT DẦU, GAS 
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05 
 

LÒ DẦU 
TẢI NHIỆT 

 

• Mã hiệu:   BE-DTN 

• Kiểu lò:   Kiểu nằm hoặc đứng 

Buồng đốt tầng sôi hoặc ghi xích, ghi tĩnh 

• Công suất hơi:  1-16 triệu kCal/ giờ 

• Áp suất thiết kế:  <16 kG/cm2 

• Áp suất làm việc: <16kG/cm2 

• Nhiệt độ làm việc: Đến 300oC 

• Hiệu suất:  >80% 

• Môi chất truyền nhiệt: Dầu truyền nhiệt 

• Nhiên liệu đốt:  Than cám (cỡ hạt <10mm) với đốt tầng sôi 

Than (cỡ hạt 10-30mm) với đốt ghi xích 

Trấu rời, mùn cưa, vỏ điều, … 

Củi băm, củi thanh, củi cục, … 

(Không giới hạn kích thước nhiên liệu) 

• Nguồn điện sử dung: 380V – 3 pha – 50 Hz 

• Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, ASME 

• Môi trường:  QCVN 19:2009/BTNMT 

Tiêng ồn cách nhà lò 1m: <85dB 

• Hệ thống điều khiển: PLC, SCADA 

• Chế độ làm việc: Tự động – Auto 

Vận hành tay – Men 

Nhóm lò 

Dừng lò 

• Chức năng tự động: Điều chỉnh công suất nhiệt theo phụ tải 

Điều chỉnh cấp nhiên liệu theo phụ tải  

Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải  

Tư động kiểm soát khí thải theo oxy dư 

Tự động tắt bơm tuần hoàn khi áp suất dầu 

cao và chạy lại khi nhiệt độ dầu giảm tới 

mức quy định 

Màn hình điều khiển và hiển thị: HMI, máy 

tính 

Hệ thống màn hình và camera quan sát: 4 

vị trí 

• Chức năng an toàn:  

Bảo vệ mức dầu: 3 cấp 

Bảo vệ mất pha 

 

 

 

LÒ DẦU TẢI NHIỆT 
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06 
 

LÒ NƯỚC NÓNG 

 

LÒ NƯỚC NÓNG 

• Mã hiệu:   BE-NN 

• Kiểu lò:   Tổ hợp ống nước, ống lửa 

hoặc ống nước 

• Công suất hơi:  1-15 MW 

• Áp suất thiết kế:  10 kG/cm2 

• Áp suất làm việc: 10 kG/cm2 

• Nhiệt độ nước nóng: 120oC 

• Hiệu suất:  >87% 

• Nhiên liệu đốt:  Than cám (cỡ hạt <10mm) 

Trấu rời, mùn cưa, vỏ điều, … 

Củi băm, củi thanh, củi cục, … 

(Không giới hạn kích thước nhiên liệu) 

• Nguồn điện sử dung: 380V – 3 pha – 50 Hz 

• Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, ASME 

• Môi trường:  QCVN 19:2009/BTNMT 

Tiêng ồn cách nhà lò 1m: <85dB 

• Hệ thống điều khiển: PLC, SCADA 

• Chế độ làm việc: Tự động – Auto 

Vận hành tay – Men 

Nhóm lò 

Dừng lò 

• Chức năng tự động: Điều chỉnh công suất nhiệt theo phụ tải 

Điều chỉnh cấp nhiên liệu theo phụ tải  

Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải  

Tư động kiểm soát khí thải theo oxy dư 

Tự động tắt bơm tuần hoàn khi áp suất dầu 

cao và chạy lại khi nhiệt độ dầu giảm tới mức 

quy định 

Màn hình điều khiển và hiển thị: HMI, máy 

tính 

Hệ thống màn hình và camera quan sát: 4 vị 

trí 

• Chức năng an toàn: Bảo vệ quá áp: 3 cấp 

Bảo vệ mức nước: 4 cấp 

Bảo vệ mất pha 

01 van an toàn xả khi áp suất vượt mức quy 

định 
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07 
 

LÒ ĐỐT 
RÁC 

 

Ghi thang đốt rác 

Thể xây lò đốt rác 

Gầu ngoặm rác Rác nhiên liệu 

LÒ ĐỐT RÁC 

• Mã hiệu:   BE-DR 

• Kiểu lò:   Tổ hợp ống nước, ống lửa 

hoặc ống nước. Buồng đốt ghi thang đốt rác 

• Kiểu đốt:  Đốt phân hủy hoặc đốt phát hơi hoặc  

đồng phát hơi và điện 

• Công suất đốt rác: 0.5-5 tấn rác/h 

• Công suất hơi:  2-30 tấn hơi/ giờ 

• Áp suất thiết kế:  <40 kG/cm2 

• Áp suất làm việc: <40 kG/cm2 

• Nhiệt độ hơi:  Hơi bão hòa 

hoặc hơi quá nhiệt 

• Hiệu suất:  >85% 

• Nhiệt liệu đốt”  Rác công nghiệp, rác sinh hoạt 

• Nhiên liệu đốt phụ: Than cám (cỡ hạt <10mm) 

Trấu rời, mùn cưa 

• Nguồn điện sử dung: 380V – 3 pha – 50 Hz 

• Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, ASME 

• Môi trường:  QCVN 30:2009/BTNMT 

Tiêng ồn cách nhà lò 1m: <85dB 

• Hệ thống điều khiển: PLC, SCADA 

• Chế độ làm việc: Tự động – Auto 

Vận hành tay – Men 

Nhóm lò 

Dừng lò 

• Chức năng tự động:  

Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải hơi 

Tự động cấp nhiên liệu 

Tự động cấp nước 

Tư động kiểm soát khí thải theo oxy dư 

Màn hình điều khiển và hiển thị: HMI, máy 

tính 

Hệ thống màn hình và camera quan sát: 4 

vị trí 

• Chức năng an toàn: Bảo vệ quá áp: 4 cấp 

Bảo vệ mức nước: 4 cấp 

Bảo vệ mất pha 

02 van an toàn xả khi áp suất vượt mức quy 

định 

 

 

 

 

p 
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Thiết bị trao đổi nhiệt gián tiếp qua ống phẳng 

Thiết bị trao đổi nhiệt gián tiếp qua ống có cánh - Calorife Thiết bị trao đổi nhiệt gián tiếp kiểu tấm 

Bình áp lực 

Bình góp hơi 

Đường ống hơi, nước, khí 

     THIẾT BỊ  

     TRAO ĐỔI NHIỆT 
   THIẾT BỊ ÁP LỰC 
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Giải pháp thu hồi nước ngưng không tổn thất hơi flash 

Bộ tiết kiệm – Giải pháp tiết kiệm 8-20% nhiên liệu đốt 

Áp dụng cho: 

- Dây chuyền bột cá 

- Dây chuyền thức ăn chăn nuôi 

- Dây chuyền mì gói 

- Dây chuyền giấy 

- Dây chuyền bánh gạo, … 

Bộ lọc bụi túi vải Tháp xử lý khói thải lò hơi 

Hệ thống xử lý mùi cho Dây chuyền bộ cá, bột tôm 

Cyclone chùm                    

xử lý 99% tro bay 

   GIẢI PHÁP  

   TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

   GIẢI PHÁP  

   XỬ LÝ KHÍ THẢI 
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Cải tạo lò ống nước ghi xích thành lò tâng sôi hiệu suất cao Bảo trì bộ hâm nước 

Bảo trì lò hơi ống nước Bảo trì lò hơi ống lửa Bảo trì cyclone chùm 

     DỊCH VỤ  

     CẢI TẠO LÒ HƠI 
   DỊCH VỤ  

   BẢO TRÌ LÒ HƠI 
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KHÔNG BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG 

KHÔNG ĐẦU TƯ 

KHÔNG VẬN HÀNH 

ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG HƠI, NHIỆT 

ỔN ĐỊNH, CHUYÊN NGHIỆP 

TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT HƠI 

SO VỚI ĐỐT THAN ĐÁ, DẦU, GAS 

Trấu rời 
Than cám 

Mùn cưa, dăm bào Củi băm 

Viên nén Vỏ điều

 

Củi cao su, củi rừng 

 

   DỊCH VỤ  

   CUNG CẤP NHIÊN LIỆU 
   DỊCH VỤ  

   CUNG CẤP HƠI NƯỚC, NHIỆT 

Với sứ mệnh tạo ra giá trị tối đa, phát triển bền vững 

đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội tại thị trường 

Việt Nam. Tầm nhìn của BETECH trong vòng 5 năm tới 

là xây dựng thành công một hệ sinh thái khép kín, bổ trợ 

trong lĩnh vực lò hơi bao gồm: 

• Cung cấp lò hơi, lò dầu tải nhiệt, lò nước nóng, 

lò đốt rác, lò tận dụng nhiệt 

• Cung cấp nhiên liệu đốt 

• Cung cấp hơi nước, nhiệt 
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IV  
  

VƯƠN XA 
 

Việc không ngừng cải tiển và nâng cao chất lượng 

sản phẩm và dịch vụ giúp BETECH có được niềm 

tin của khách hàng và đối tác - những người đã cùng 

song hành với BETECH. 

BETECH luôn lỗ lực để đem đến nhiều giá trị hơn và 

tới nhiều khách hàng, đối tác hơn nữa chính là kim 

chỉ nam để BETECH chắp cánh vươn xa. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC 
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1. DỰ ÁN: Chế tạo 02 lò hơi ghi xích đốt đa nhiên liệu  

Khách hàng:   Công ty Cổ Phần Uniben  

Địa điểm:   Tp. Hồ Chi Minh, Việt Nam      Năm thực hiện: 12/2017 

Công suất:   15.000 kg hơi/giờ  

 

2. DỰ ÁN: Chế tạo 02 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu  

Khách hàng:   TẬP ĐOÀN DABACO  

Địa điểm:   Bắc Ninh, Việt Nam                 Năm thực hiện: 11/2017 

Công suất:   15.000 kg hơi/giờ  

 

3. DỰ ÁN: Chế tạo 02 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu  

Khách hàng:   Tập Đoàn Thành Thành Công  

Địa điểm:   Bến Tre, Việt Nam                 Năm thực hiện: 10/2017 

Công suất:   10.000 kg hơi/giờ  

 

4. DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu  

Khách hàng:   Công ty Đầu tư Dừa Bến Tre  

Địa điểm:   Long An, Việt Nam                 Năm thực hiện: 09/2017 

Công suất:   10.000 kg hơi/giờ  

 

5. DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu  

Khách hàng:   Nhựa EPS Tín Thành  

Địa điểm:   Long An, Việt Nam                 Năm thực hiện: 07/2017 

Công suất:   10.000 kg hơi/giờ  

 

 

 

 

 

 

 

  

6. DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu  

Khách hàng:   CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VIFON) 

Địa điểm:   HẢI DƯƠNG, Việt Nam                 Năm thực hiện: 05/2017 

Công suất:   15.000 kg hơi/giờ  

 

7. DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu  

Khách hàng:   CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG 

Địa điểm:   Đồng Tháp, Việt Nam                    Năm thực hiện: 04/2017 

Công suất:   20.000 kg hơi/giờ  

 

8. DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi khởi động 

Khách hàng:   TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 

Địa điểm:   Quảng Ninh, Việt Nam                  Năm thực hiện: 04/2017 

Công suất:   50.000 kg hơi/giờ  

 

9. DỰ ÁN: Chế tạo 02 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu  

Khách hàng:   CÔNG TY TNHH BIA  CARLSBERG VIỆT NAM 

Địa điểm:   Huế, Việt Nam                         Năm thực hiện: 03/2017 

Công suất:   20.000 kg hơi/giờ  

 

10. DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu  

Khách hàng:   CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÔNG BẮC 

Địa điểm:   Hồ Chí Minh, Việt Nam                       Năm thực hiện: 02/2017 

Công suất:   10.000 kg hơi/giờ  

 

 

     DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

     ĐÃ THAM GIA THỰC HIỆN 
     DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

     ĐÃ THAM GIA THỰC HIỆN 
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11. DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu  

Khách hàng:   DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM LONG 

Địa điểm:   Bình Thuận, Việt Nam                       Năm thực hiện: 02/2017 

Công suất:   10.000 kg hơi/giờ  

 

12. DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu kèm đốt rác 

Khách hàng:   DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẤY NAM TIẾN 

Địa điểm:   Bình Dương, Việt Nam                       Năm thực hiện: 01/2017 

Công suất:   20.000 kg hơi/giờ  

 

13. DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu kèm đốt rác 

Khách hàng:   CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG 

Địa điểm:   Hưng Yên, Việt Nam                       Năm thực hiện: 11/2016 

Công suất:   10.000 kg hơi/giờ  

 

14. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đôt đa nhiên liệu 

Khách hàng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG TRIỀU 

Địa điểm:   Quảng Ngãi, Việt Nam                      Năm thực hiện: 10/2016 

Công suất:   10.000 kg hơi/giờ  

 

15. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đôt đa nhiên liệu 

Khách hàng:   CÔNG TY TNHH MTV CBTP XUẤT KHẨU VẠN ĐỨC 

Địa điểm:   Tiền Giang, Việt Nam                       Năm thực hiện: 09/2016 

Công suất:   12.000 kg hơi/giờ  

 

 

 

 

 

 

 

 

16. DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu kèm đốt rác  

Khách hàng:   LÀNG NGHỀ GIẤY ĐỐNG CAO 

Địa điểm:   Bắc Ninh, Việt Nam                          Năm thực hiện: 08/2016 

Công suất:   25.000 kg hơi/giờ  

 

17. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đôt đa nhiên liệu 

Khách hàng:   CÔNG TY CP GIẤY BAO BÌ TÂN KIM CƯƠNG  

Địa điểm:   Hưng Yên, Việt Nam                       Năm thực hiện: 07/2016 

Công suất:   12.000 kg hơi/giờ  

 

18. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đôt đa nhiên liệu 

Khách hàng:   CÔNG TY TNHH ẤN ĐỘ DƯƠNG 

Địa điểm:   An Giang, Việt Nam                          Năm thực hiện: 07/2016 

Công suất:   15.000 kg hơi/giờ  

 

19. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đôt đa nhiên liệu 

Khách hàng:   CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ TIỀN GIANG 

Địa điểm:   Tiền Giang, Việt Nam                       Năm thực hiện: 05/2016 

Công suất:   10.000 kg hơi/giờ  

 

20. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 02 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu 

Khách hàng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT 

Địa điểm:   An Giang. Việt Nam                           Năm thực hiện: 04/2016 

Công suất:   2 * 20.000 kg hơi/giờ = 40.000 kg hơi/giờ 

 

  

     DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

     ĐÃ THAM GIA THỰC HIỆN 
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     DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

     ĐÃ THAM GIA THỰC HIỆN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 03 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu 

Khách hàng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI 

Địa điểm:   An Giang. Việt Nam                           Năm thực hiện: 03/2016 

Công suất:   3 * 12.000 kg hơi/giờ = 36.000 kg hơi/giờ 

 

22. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu 

Khách hàng:   CÔNG TY CỔ PHẦN PIMILCO VHF  

Địa điểm:   Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp                Năm thực hiện: 02/2016 

Công suất:   12.000 kg hơi/giờ 

 

23. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu 

Khách hàng:   CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỦY SẢN HOÀNG LONG 

Địa điểm:   Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp                Năm thực hiện: 11/2015 

Công suất:   20.000 kg hơi/giờ 

 

24. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu 

Khách hàng:   CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI 

Địa điểm:   Quỳnh Lưu, Nghệ An                           Năm thực hiện: 10/2015 

Công suất:   15.000 kg hơi/giờ 

 

25. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu 

Khách hàng:   CÔNG TY TNHH HIỆP TÀI 

Địa điểm:   Thốt Nốt, Cần Thơ                                Năm thực hiện: 10/2015 

Công suất:   10.000 kg hơi/giờ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. DỰ ÁN: Cung cấp hơi nước Thiên Phước – Nhà máy số 1 

Khách hàng:   CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THIÊN PHƯỚC 

Địa điểm:   KCN Nhị Xuân, Hóc Môn, TP HCM     Năm thực hiện: 04/2018 

Công suất:   2.000 kg hơi/giờ 

 

27. DỰ ÁN: Cung cấp hơi nước Thiên Phước – Nhà máy số 2 

Khách hàng:   CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THIÊN PHƯỚC 

Địa điểm:   KCN Nhị Xuân, Hóc Môn, TP HCM     Năm thực hiện: 09/2019 

Công suất:   4.000 kg hơi/giờ 

 

28. DỰ ÁN: Cung cấp hơi nước Marine Functional 

Khách hàng:   CÔNG TY TNHH MARINE FUNCTIONAL VIỆT NAM 

Địa điểm:   Sa Đéc, Đồng Tháp                              Năm thực hiện: 08/2019 

Công suất:   20.000 kg hơi/giờ (02 lò hơi) 

 

29. DỰ ÁN: Cung cấp hơi nước Unifert 

Khách hàng:   CÔNG TY TNHH UNIFERT 

Địa điểm:   Sóc Trăng                                            Năm thực hiện: 09/2019 

Công suất:   3.000 kg hơi/giờ 

 

30. DỰ ÁN: Cung cấp hơi nước Kim Thủy 

Khách hàng:   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI KIM THỦY 

Địa điểm:   Hậu Giang                                          Năm thực hiện: 02/2020 

Công suất:   8.000 kg hơi/giờ 

 

 

 

     DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

     ĐÃ THAM GIA THỰC HIỆN 

     DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

     ĐÃ THAM GIA THỰC HIỆN 
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