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THƯ NGỎ
Công Ty TNHH Cơ Điện Và Phòng Cháy Chữa Cháy FIRETEK (FIRETEK) là doanh nghiệp chuyên sản 

xuất, cung cấp và thi công ống gió, cửa gió, van gió và các phụ kiện của hệ thống thông gió, hút khói. Đặc 

biệt với dòng sản phẩm ống gió và phụ kiện ống gió chống cháy (EI) đã được nghiên cứu, kiểm định thành 

công, với cam kết đem lại cho khách hàng giải pháp tối ưu về công nghệ, thuận tiện thi công và tiết kiệm 

về chi phí.

Với trang thiết bị hiện đại, cùng với quy trình quản lý sản xuất chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật lành 

nghề, FIRETEK mang đến những sản phẩm chất lượng cao, tiến độ giao hàng đảm bảo, giá thành hợp lý. 

Thế mạnh & sự khác biệt làm nên thương hiệu FIRETEK chính là: Một tập thể đoàn kết với sự chuyên 

môn hóa từng bộ phận, quy trình quản lý & sản xuất chuyên nghiệp, tính kỷ luật cao tại từng bộ phận cùng 

với ý thức & trách nhiệm luôn duy trì mức cao nhất của từng cá nhân tạo nên những sản phẩm hoàn thiện 

đến từng chi tiết.

Tên công ty

Tên tiếng Anh

Địa chỉ giao dịch

Nhà máy sản xuất

Hotline

Email

: Công Ty TNHH Cơ Điện Và Phòng Cháy Chữa Cháy FIRETEK

: Firetek Fire Protection And Electrical Mechanical Company Limited

: Tầng KT, CT2A khu đô thị mới Cổ Nhuế, Ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, Q. Bắc Từ Liêm,

Tp. Hà Nội

: KCN Bình Phú, Xã Bình Phú, Thạch Thất, Tp. Hà Nội

: 097 5250 114

: kd.firetek@gmail.com Website : firetek.com.vn
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TẦM NHÌN

Trở thành nhà sản xuất hàng đầu về cung cấp 
sản phẩm trong lĩnh vực thông gió, điều áp, hút 
khói. Tập trung nghiên cứu phát triển sản 
phẩm ống gió chống cháy, góp phần thúc đẩy 
sự phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ 
trong lĩnh vực thông gió và phòng cháy chữa 
cháy. 

SỨ MỆNH

FireTek chung tay xây dựng giá trị xã hội, với 
slogan "Cuộc sống an toàn hơn" bằng những 
giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy 
chữa cháy. Tạo dựng văn hóa và giá trị doanh 
nghiệp gắn liền với người lao động, lợi ích của 
doanh nghiệp gắn liền với lợi ích của xã hội và 
cộng đồng.

Tạo dựng những sản phẩm ưu việt về giải 
pháp, phù hợp với quy định hiện hành, đạt chất 
lượng và tính thẩm mỹ cao. 

• Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh 

tế là mục tiêu hàng đầu.

• Trí tuệ, sáng tạo là nền móng vững chắc của 

công ty.

• Sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp là phương 

châm hoạt động.  

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI
Nhà xưởng sản xuất

Diện tích kho

Hiện đại

Giám sát
Camera 24/7

Dây chuyền sản xuất ống gió tự động thế hệ thứ 6

Năng suất 1200-1500 m2 tôn / ca làm việc 

Dây chuyền sản xuất cửa gió công nghệ Nhật Bản

Năng suất 500 sản phẩm / ca làm việc 

Dây chuyền sản xuất van gió & phụ kiện

Năng suất 500-800 sản phẩm / ca làm việc 

Dây chuyền sản xuất inox, ống tiêu âm & phụ kiện

Hệ thống sơn tĩnh điện công nghệ Nhật Bản

Năng suất 1500 sản phẩm / ca làm việc

NHÀ XƯỞNG
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PHỤ KIỆN ỐNG GIÓ VUÔNG

PHỤ KIỆN ỐNG GIÓ TRÒN

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
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CÁC LOẠI VAN GIÓ

CỬA GIÓ - MIỆNG GIÓ



Ống gió hút khói ngăn cháy phải là sản phẩm đảm bảo được các yếu tố toàn vẹn(E) và khả năng cách 

nhiệt(I) trong khoảng thời gian xảy ra trường hợp hỏa hoạn theo tiêu chuẩn ISO 6944-1:2008. Hay có thể 

khẳng định ống gió chống cháy là hệ thống ống gió cần đáp ứng được những giới hạn chịu lửa nhất định 

như: EI 30; EI 45; EI 60; EI 90; EI 120; EI 180. Chúng do các vật liệu chống cháy có giới hạn chịu lửa tạo ra.

ỐNG GIÓ HÚT KHÓI NGĂN CHÁY EI

A. Bên cạnh những vai trò chính tương tự như các loại ống gió thông thường khác, thì ống gió chống 

cháy có thêm các công dụng như sau:

Giúp phòng cháy hỏa hoạn, đồng thời hỗ trợ kiểm soát tình hình công trình khi xảy ra hỏa hoạn.

Giúp hút khói tại các khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Loại bỏ khí độc để bảo vệ tính mạng và sự an toàn cho con người cùng tài sản.

B. Các loại hệ thống cần sử dụng ống gió hút khói ngăn cháy EI

Hệ thống hút khói sự cố (Smoke extract ductwork)

Hệ thống tăng áp ( Pressurization ductwork)

Hệ thống thông gió tầng hầm (Carpark ductwork)

Hệ thống hút khói bếp (Kitchen extract ductwork)

Hệ thống thông gió tự nhiên (Ventilation ductwork)

Hệ thống điều hòa (Air condition)

Hệ thống thông gió tầng hầm (Carpark ductwork)
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Vai trò của ống hút khói ngăn cháy EI



Lớp 1: Vật liệu sản xuất là tôn tráng kẽm, chiều dày phổ biến 0.75mm, 0.95mm, 1.15mm với độ mạ từ Z08 

đến Z35

Lớp 2: Bọc tấm BA -60M dày 5mm hoặc tấm thạch cao chống cháy KNAUF FIRESHIELD dày 9.5mm, 

15.9mm
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V ốp góc tôn mã kẽm 40x40x0.75mm

Tôn mạ ống gió độ dầy 0.75mm

Chi tiết V2

Tấm chống cháy BA-60M dày
5mm

Chi tiết V1

CẤU TẠO ỐNG GIÓ HÚT KHÓI NGĂN CHÁY EI

V ốp góc tôn mạ kẽm
40x40x0.75mm

Tôn mạ ống gió độ dầy 0.75mm

Tấm chống cháy
BA-60M dày 5mm

ECU + LONG ĐEN M12

TI REN M12 TĂNG CỨNG

KẸP BÍCH TDC

NẸP THÉP MẠ KẼM 50x0.75mm
BÍCH TDC GÂN LIỀN ỐNG TÔN

TÔN MẠ ỐNG GIÓ DÀY 0,75mm

TẤM CHỐNG CHÁY  BA-60M DÀY 5mm

VÍT TỰ KHOAN DÀI 40mm

LỚP KEO CHỐNG CHÁY

Đai ốc M8

Bulong M8 dài 3cm

Ke góc vuông

Bích kiểu TDC
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VẬT LIỆU BỌC ỐNG GIÓ (EI)

Tấm chống cháy BA-60M

Đặc điểm: Được làm bằng nguyên liệu chính MGO kết hợp với các loại phụ gia không gây độc hại cho môi 

trường và người sử dụng, được bao phủ bên ngoài hai lớp vải không dệt và lưới thủy tinh chống cháy có 

tác dụng chịu nhiệt, chịu lực và cách âm tốt, không co giãn, không tụ nước. Bề mặt tấm BA-60M không 

bọc giấy, được cấu tạo rất chắc chắn cùng với 2 lớp màng lưới bọc trên bề mặt tấm, tạo sự láng mịn.

Ưu điểm: Chống cháy, chịu nước, nhẹ, bền, dễ thi công.

Kích thước tấm: 1090mmx2440mm; dày 5mm; Khối lượng trung bình 5kg/m2
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Tấm KNAUF FIRESHIELD chống cháy 

Đặc điểm: Thành phần chủ yếu là Thạch cao, một loại khoáng có chứa xấp xỉ 21% khối lượng nước (H2O) 

và 79% khối lượng canxi sunfat (CaSO4). Tấm Thạch cao Chống cháy Knauf FireShield có cấu tạo lõi Thạch 

cao được gia cường bằng sợi thủy tinh và phụ gia chống cháy. Hai mặt của lõi Thạch cao được bọc bằng 

lớp giấy có độ bền cao. Phụ gia chống cháy có tác dụng ngăn cản sự truyền nhiệt qua Tấm Thạch cao, làm 

giảm sự hình thành các khe nứt xuất hiện trong tấm ở nhiệt độ cao. Sợi thủy tinh có khối lượng nhẹ, khả 

năng chịu nhiệt tốt và độ bền dai cao được sử dụng làm cầu nối liên kết các khe nứt xuất hiện trong Tấm 

Thạch cao do sự bay hơi nước khi xảy ra cháy giúp duy trì tính toàn vẹn của tấm, đảm bảo tấm không bị đổ 

sập khi xảy ra hỏa hoạn.

Kích thước: 1220mm *2440mm; dày 9,5 mm và 15,9mm; Khối lượng 6,5kg/m2 và 14,1 kg/m2
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ỐNG GIÓ HÚT KHÓI NGĂN CHÁY EI

TRUNG TÂM KHAI THÁC VẬN CHUYỂN 

KHU VỰC PHÍA BẮC TP HÀ NỘI

Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội 
CĐT: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Hạng mục: Ống gió hút khói ngăn cháy EI45

BỆNH VIỆN BA VÌ

Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội
CĐT: Đầu tư xây dựng Công trình Văn Hóa - Xã 
Hội TP Hà Nội
Hạng mục: Ống gió, tăng áp hút khói, cấp khí 
tươi

KHÁCH SẠN SOJO HOÀ BÌNH
Số 112 Lê Thánh Tông, P. Hữu Nghị , TP Hòa Bình
CĐT: CTCP Đầu Tư và Quản Lý Khách Sạn TNH
Hạng mục: Ống gió, cửa gió, hút khói

KHÁCH SẠN SOJO HẠ LONG

Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long
CĐT: CTCP Đầu Tư và Quản Lý Khách Sạn TNH
Hạng mục: Ống gió, cửa gió, hút khói.
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GOLDEN LAND 5

Phường Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền, TP Hải 
Phòng
CĐT: Tập đoàn Hoàng Huy Group
Hạng mục: Ống gió, cửa gió, van gió, hút khói.

VINHOMES SMARTCITY
Tòa D8, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
CĐT: Tập đoàn Vingroup
Hạng mục: Ống gió, tăng áp hút khói

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SƠN TÂY

Hồng Hà, Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây,  Hà 
Nội
CĐT: Đầu tư xây dựng Công trình Văn Hóa - Xã 
Hội TP Hà Nội
Hạng mục: Ống gió, tăng áp hút khói, cấp khí 
tươi

NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG SẢN 

PHẨM DỆT MAY VÀ THÊU REN HẢI DƯƠNG

KCN Phú Thái, Thị Trấn Phú Thái, Huyện Kim 
Thành, Hải Dương 
CĐT: Công ty Quốc Tế TNHH Đông Tài Việt 
Nam
Hạng mục: Ống gió hút khói ngăn cháy EI45



HỒ SƠ PHÁP LÝ
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CHỨNG NHẬN
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CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY FIRETEK

Trụ sở chính: Tầng 4, Toà nhà Kinh Đô, Số 292
Tây Sơn, Phường Trung Liệt,
Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại:
Email:
Website:

097 5250 114
kd.firetek@gmail.com
firetek.com.vn


