CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ THÁI AN
Địa chỉ: Số 07, TT0, khu dự án sinh thái Foresa, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0963.701.101 / 0398.088.101
Website: thietbithaian.com

BẢNG BÁO GIÁ
THÁP CHƯNG CẤT RƯỢU THÁI AN
( Danh mục thiết bị loại nhỏ, sử dụng cho gia đình, nhà hàng )
Cảm ơn Quý Khách đã quan tâm đến sản phẩm. Chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách bảngbáo
giá thiết bị sản xuất rượu truyền thống dùng cho gia đình, nhà hàng với nội dung như sau:
TT

SẢN PHẨM

1

THÁP CHƯNG CÂT RƯỢU
MINIT100 ( 20kg)

NỘI DUNG
- Model: T100.
- Dung tích khoang chứa: 100 lít.
+ Nấu gạo tẻ, gạo nếp: 20 kg.
+ Chưng cất, tinh chế lại rượu: 100 lít rượu
25%Vol.
- Kích thước (đường kính x chiều cao):
490mm x 1800mm.
- Số tầng tháp: 04.
- Vật liệu đĩa tháp và bóng khí: Đồng đỏ.
- Vật liệu khoang chứa nguyên liệu: SUS304
- Vật liệu cột tháp và nắp: Inox vi sinh SUS304
- Điện áp: 220V/380V/50Hz (1 pha hoặc 3 pha).
- Công suất điện: 9 kWh (max).
- Thời gian nấu: 3 – 3,5h.
Ghi chú:
+ Khi chưng cất từ cơm gạo rượu lên men, mỗi
mẻ chưng cất được 20kg gạo, tương đương thu
hồi 20 lít rượu thành phẩm 40%Vol.
+ Khi chưng cất, tinh chế lại rượu: Mỗi mẻ
chưng cất được 100 lít rượu ở 25%Vol.

ĐV

ĐƠN GIÁ

Bộ

46.500,000đ
( Tháp Inox)
59.900.000
Tháp đồng

2

THÁP CHƯNG CẤT RƯỢU
T150 (30-35kg)

- Model: T150.

Bộ
139.000,000đ
( Tháp Inox)

- Dung tích khoang chứa: 150 lít.
+ Nấu gạo tẻ, gạo nếp: 30 - 35 kg.

149.000.000
Tháp đồng

+ Chưng cất, tinh chế lại rượu: 150 lít rượu
25%Vol.
- Kích thước (đường kính x chiều cao):
650mm x 2668mm.
- Số tầng tháp: 05.
- Vật liệu đĩa tháp và bóng khí: Đồng đỏ.
- Vật liệu khoang chứa nguyên liệu: SUS304
- Vật liệu cột tháp: SUS304
- Điện áp: 220V/380V/50Hz (1 pha hoặc 3 pha).
- Công suất điện (max): 10 kWh.
- Thời gian nấu: 3,5 – 4h.
- Khí cụ điện: Hàng chính hãng Omron Nhật Bản.
Ghi chú:
+ Khi chưng cất từ cơm gạo rượu lên men, mỗi
mẻ chưng cất được 30-35kg gạo, tương đương
thu hồi 30-35 lít rượu thành phẩm 40%Vol.
+ Khi chưng cất, tinh chế lại rượu: Mỗi mẻ
chưng cất được 150 lít rượu ở 25%Vol.
3

THÁP CHƯNG CẤT RƯỢU
T250 Inox (50-70kg)

- Model: T250.
- Kích thước (dài x rộng x cao):
2280 x 970 x 2950 (mm).
- Dung tích khoang chứa: 250 lít.
+ Nấu gạo tẻ, gạo nếp: 50 - 70kg.
+ Chưng cất, tinh chế lại rượu: 250 lít rượu
25%Vol.
- Thời gian nấu: 3.5 - 4.5 tiếng/mẻ.
- Công suất điện (max): 27 kWh.
- Nguồn điện: 380VAC/3ph/50Hz.
- Vật liệu thân nồi: Inox vi sinh SUS 304.
- Vật liệu cột tháp: Đồng đỏ đường kính 250mm.
- Hệ thống CIP rửa các tầng tháp.
- Tủ điện: Tủ 2 cánh, cánh ngoài meka, nằm trong
tủ đỡ.
- Khí cụ điện: Hàng chính hãng Omron Nhật Bản

Bộ

195,000,000đ

THÁP CHƯNG CẤT RƯỢU

4

T250 ĐỒNG (50-70kg).

- Model: T250 đồng.

Bộ

235,000,000đ

- Kích thước (dài x rộng x cao):
2280 x 970 x 2950 (mm).
- Dung tích khoang chứa: 250 lít.
+ Nấu gạo tẻ, gạo nếp: 50 - 70kg.
+ Chưng cất, tinh chế lại rượu: 250 lít rượu
25%Vol.
- Thời gian nấu: 3.5 - 4.5 tiếng/mẻ.
- Công suất điện (Max): 27 kWh.
- Nguồn điện: 380VAC/3ph/50Hz.
- Vật liệu thân bồn: Đồng đỏ.
- Vật liệu cột tháp: Đồng đỏ.
- Hệ thống CIP rửa các
- Tủ điện: Tủ 2 cánh, cánh ngoài meka, nằm trong
tủ đỡ.
- Khí cụ điện: Hàng chính hãng Omron Nhật Bản

• Tiêu chuẩn sản xuất
- Toàn bộ các mối hàn được hàn bằng công nghệ hàn laze, hàn 2 lớp đạt tiêu chuẩn mối hàn áp lực. Mối

hàn đánh bóng sáng gương phù hợp tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm.
- Khoang gia nhiệt được thử áp lực với áp suất 3kg/cm2 trước khi chuyển sang bảo ôn và hoàn thiện sản

phẩm.
- Tất cả thiết bị đều được chạy vận hành có tải, KCS lần cuối trước khi vệ sinh, đóng gói, lưu kho…
- Hồ sơ theo thiết bị gồm: Chứng thư kiểm định chất lượng tháp; Giấy chứng nhận hợp chuẩn; Giấy chứng

nhận hợp quy ( chứng nhận vật liệu sản xuất đảm bảo phù hợp cho sản xuất thực phẩm).
• Ghi chú:
-

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT 10%) và chưa bao gồm chi phí vận chuyển;

-

Toàn bộ thiết bị bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời.

• Điều khoản chung:
-

Thời gian bàn giao thiết bị: 20 – 25 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán lần 1.

-

Điều khoản thanh toán:
+ Thanh toán lần 1: 10% giá trị đơn hàng ngay khi xác nhận đặt hàng, ký hợp đồng;
+ Thanh toán lần 2: 90% giá trị đơn hàng khi nhận hàng.

• Thông tin đơn vị sản xuất
-

Nơi sản xuất: Nhà máy tại Lô CN7, Đường D2, KCN Yên Mỹ Hưng Yên.

-

Văn phòng Hà Nội: Số 7 TT10 Khu đô thị Foresa Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

-

Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 190 Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM.

• Thông tin tìm hiểu sản phẩm:

-

Kênh youtube: Thiết bị thái an

-

Facebook: Page Thiết bị Thái An

-

Website: www.thietbithaian.com

-

Hotline / Zalo: 0963.701.101 (Mr. Trường) ; 0398.088.101 ( Mr. Tùng).

• Tháp chưng cất rượu đa tầng của Công ty TNHH kỹ thuật và công nghệ Thái An được chứng nhận
phù hợp tiêu chuẩn của Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Sản phẩm được
cấp chứng thư kiểm định, đúng với tiêu chuẩn nhà sản xuất công bố, vật liệu sản xuất đạt chuẩn
theo QCVN12-3-2011BYT.

