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• Cung cấp dịch vụ kiểm tra, sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh công nghiệp.
• Liên kết với các đơn vị xây dựng với vai trò là nhà thầu phụ và sản xuất OEM. 

• Tư vấn thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp
ü Thiết bị lạnh trong dây chuyền chế biến thực phẩm, thủy hải sản, nông sản
ü Kho lạnh thực phẩm, dược phẩm, thuốc thú y
ü Hệ thống cấp đông (Đông gió, đông tiếp xúc, đông IQF)
ü Cối đá vảy, Máy làm đá sạch 
ü Thiết bị phụ cho hệ thống lạnh

• Sản xuất cụm Chiller, dàn lạnh, dàn ngưng. Lắp ráp các cụm máy nén lạnh và các thiết bị 
phục vụ nghành lạnh. 

• Tư vấn thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí 
ü  Các dự án công nghiệp & dân dụng, cao ốc thương nghiệp
ü Giải pháp làm sạch không khí
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ỨNG DỤNG CỦA KHO LẠNH - ƯU ĐIỂM

ỨNG DỤNG CỦA KHO LẠNH:

• Sử dụng trong ngành chế biến thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm, nông sản, bảo 

quản trái cây & làm kho trữ đá viên/ đá cây/ đá vảy. 

• Phù hợp lắp đặt tại các cơ sở sản xuất nhỏ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, resort. 

• Tùy vào sản phẩm cần bảo quản mà chúng ta chọn nhiệt độ ở các chế độ khác nhau.

ü  Kho đông: Nhiệt độ từ -180C ÷ -250C

ü  Kho mát: Nhiệt độ từ 00C ÷ 100C

ƯU ĐIỂM:

Ưu điểm của kho lạnh so với tủ mát hay tủ đông cục bộ như sau: 

• Nhiệt độ được cài đặt theo yêu cầu.

• Sức chứa hàng lớn.

• Chất hàng & lấy hàng dễ dàng.

• Hàng không xếp chồng lên nhau dẫn dến nhiễm khuẩn chéo sản phẩm.

• Chi phí đầu tư hợp lý. 

QUY CÁCH KHO LẠNH TIÊU CHUẨN

• Kho đông -180C ÷ -250C

ü Kho kích thước ≤ 8m2 (chiều cao giới hạn dưới 3m) sức chứa: 5-10 tấn.

ü Kho kích thước >8 ÷ 15m2 (chiều cao giới hạn dưới 3m) sức chứa: >10-15 tấn.

ü Kho kích thước >15 ÷ 25m2 (chiều cao giới hạn dưới 3m) sức chứa: >15-20 tấn.

• Kho mát 00C ÷ +100C

ü Kho kích thước ≤ 8m2 (chiều cao giới hạn dưới 3m) sức chứa: 5-10 tấn.

ü Kho kích thước 8 ÷ 15m2 (chiều cao giới hạn dưới 3m) sức chứa: >10-15 tấn.

ü Kho kích thước 15 ÷ 25m2 (chiều cao giới hạn dưới 3m) sức chứa: >15-20 tấn.
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Van thông áp/Pressure relift valv

Rèm nhựa PVC/PVC Curtain

Bản lề cửa kho lạnh
 Hingers for cooling storage door

Cửa kho lạnh/Slide door for cooling room

Đèn kho lạnh/Cooling room lighting

Cửa xuất nhập hàng/ Im - Ex door

Khóa chống nhốt
Lock against worker

Passbox
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Explain the working principle of the system
• Central control cabinet, scada
• The system is designed to operate in 2 

modes MAN and AUTO .
• Display, backup, report system 

parameters.
• Monitor voltage, capacity, current of the 

system and bring it to the relevant part.
• Remote control and monitoring via smart 

phone. 

Thuyết minh nguyên lý hoạt động của hệ thống
• Tủ điện điều khiển trung tâm, scada
• Hệ thống được thiết kế vận hành ở 2 chế độ 

MAN và AUTO
• Hiển thị, sao lưu, report các thông số của hệ 

thống.
• Giám sát điện áp, công suất, dòng điện của 

hệ thống và đưa về bộ phận liên quan.
• Điều khiển và giám sát thông qua smart 

phone từ xa.
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PANEL PS/ PULYURETHANE PSPANEL PU / POLYURETHANE PU

ROCKWOOL CÁCH NHIỆT NÓNG
ROCKWOOL HOT INSULATION

BÔNG THỦY TINH CÁCH NHIỆT LẠNH
GLASS COTTON COLD INSULATION

HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT PANEL/ INSTALLATION IMAGES POLYURETHANE 
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Hệ thống kho lạnh vacxin
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Hệ thống kho lạnh thực phẩm
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Hệ thống cối đá vảy
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Hầm đông, phòng chế biến



WWW.LEQUOC.VN



WWW.LEQUOC.VN



WWW.LEQUOC.VN

Cung cấp và lắp đặt hệ thống kho lạnh 
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CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC 

486/20 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam  

Tel: +84 28 3720 1934/ 077 363 7979           Hotline:  077 363 7979 

Email: info@lequoc.vn                                   Web: www.lequoc.vn 

NHÀ MÁY LẮP RÁP THIẾT BỊ LẠNH LÊ QUỐC 

Lô EB24-EB25, Đường 19, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam 

Tel: +84 28 3636 9291                                  


