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Address: Tầng 8, Nhà R4, Số 102 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy Hà Nội 

Tell: 024 22 636 333 – 0985 039 886 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH HẬU 



  

 

 

  

 

 

 

                 

                 

 LOẠI A                                                                                 LOẠI B 

 

 

LOẠI C 

GIỚI THIỆU CHUNG 

ỨNG DỤNG 

 - Chống ngập cho các cửa tòa nhà, cửa tầng tầng hầm khu trung cư, khách sạn... tại khu vực hay bị 

chiều cường lên cao.Tuyền đường thấp, trũng, những vị trí có địa hình thấp, thường hay mưa lớn, có 

mạng thoát nước kém. Chống ngập là giải pháp tối ưu để ngăn nước vào làm hư hỏng đồ dùng, thiết 

bị 

- Cửa chống ngập là phướng an toàn cho tầng hầm, gara ngầm, nhà kho và các công trình khác khi 

bị nước ngập đe dọa 

GIẢI PHÁP 

Qua kinh nghiệm và yêu cầu của khách hàng chúng tôi đưa ra ba  loại cửa chống ngập hiệu quả nhât. 

A. Cửa chống ngập tháo lắp bằng tay 

B. Cửa chống ngập tự động dùng xilanh thủy lực hoặc khí 

C. Cửa chống ngập tự động dùng máy nâng hạ  
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   MODEL PEN_CNT 

CHÌNH ẢNH  

 

KÍCH THƯỚC 

WxH (mm) 
  W(2000 → 4000)xH(400 → 1000) 

VẬT LIỆU 

 
- SUS 316, SUS 304, thép SS400  

LÀM KÍN -  Gioăng cao su EDPM 

VẬN HÀNH - Vận hành bằng tay 

TIÊU CHUẨN 
- TCVN 8298:2009 

 

ƯU NHƯỢC 

ĐIỂM 

- Vận hành tháo lắp đơn giản, Kinh phí đầu tư thấp 

- Tự động thấp, mất thời gian và nhân công tháo lắp... 
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CỬA CHỐNG NGẬP THÁO LẮP BẰNG TAY 



           

   

 

 

 

 

  

   MODEL PEN_TLK 

HÌNH ẢNH  

 

KÍCH THƯỚC 

WxH (mm) 
  W(2000 → 8000)xH(400 → 1000) 

VẬT LIỆU 

 
- SUS 316, SUS 304, thép SS400  

LÀM KÍN -  Gioăng cao su EDPM 

VẬN HÀNH - Vận hành tự động bằng xilanh thủy lực hoặc khí 

TIÊU CHUẨN 
- TCVN 8298:2009 

 

ƯU NHƯỢC 

ĐIỂM 

- Tự động hóa cao, không  mất thời gian và nhân công tháo lắp, tính thẩm mỹ cao 

- Kinh phí đầu tư lớn 

penstock.vn 
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          CỬA TỰ ĐỘNG DÙNG XILANH THỦY LỰC 



 

 

 

 

 

 

   MODEL PEN_MNH 

HÌNH ẢNH  

 

KÍCH THƯỚC 

WxH (mm) 
  W(2000 → 8000)xH(400 → 1000) 

VẬT LIỆU 

 
- SUS 316, SUS 304, thép SS400  

LÀM KÍN -  Gioăng cao su EDPM 

VẬN HÀNH - Vận hành tự động bằng máy nâng hạ 

TIÊU CHUẨN 
- TCVN 8298:2009 

 

ƯU NHƯỢC 

ĐIỂM 

- Tự động hóa cao, không  mất thời gian và nhân công tháo lắp, tính thẩm mỹ cao 

- Kinh phí đầu tư lớn 
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THIẾT BỊ CHẾ TẠO, CUNG CẤP 

   ► Van cửa phai                              ► Van điều tiết mực nước       

   ► Van cửa lật                                 ► Cửa chống ngập tòa nhà     

   ► Máy nâng hạ van cửa phai           ► Vật tư, phụ kiện lắp đặt. 

     CUNG CẤP DỊCH VỤ 

   ► Thiết kế, tư vấn kỹ thuật 24/7         

   ► Lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ 

   ► Bảo hành, sửa chữa, nâng cấp thiết bị, hệ thống.         

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG 

05 



 

 

  

 

 

 

 

Tầng 8, Nhà R4, Số 102 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, HN  

Tell: 024 22 636 333 – 098 503 886 

info.pendin@gmail.com 

penstock.vn 

Sự tin tưởng của quý khách luôn là món quà lớn hất dành cho PENDIN. 

Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi 

PENDIN Sẵn sàng lắng nghe, luôn luôn chia sẻ 


