
Nhà sản xuất, phân phối và nhập khẩu van cửa phai, cửa lật ngăn triều hàng đầu Việt Nam



GIỚI THIỆU

- Van cửa lật ngăn Triều , ngăn mùi được chế tạo 

bằng vật liệu nhựa cao cấp HDPE  nên nó có 

trọng lượng nhẹ, tính kháng hóa chất cao, chịu 

được thời tiết khắc nghiệt trong thời gian dài, 

chống hóa chất, chống ô xi hóa...

- Van cửa lật ngăn triều HDPE chủ yếu bao gồm

tấm chắn HDPE được gắn bản lề ở một đầu cho 

phép đóng mở tự do. Liên kết một đâu tấm chắn

với khung cho phép nước chảy từ bên trong lòng 

ống chảy ra ngoài dễ dàng. Khi mực nước thuỷ 

triều dâng cao, cửa van ngắn triều HDPE bị áp

vào trong khung đóng lại đường ống dẫn nước

Không cho nước từ bên ngoài tràn vào trong lòng 

ống

ƯU ĐIỂM

1. điều khiển lưu lượng linh hoạt với nhiều kiểu 

lắp đặt

2. Thích hợp cho nhiều ứng dụng, có thể thiết 

kế để đáp ứng để chịu được cột nước trước 

và sau van đến 10 m

3. Đa dạng về chủng loại và kích thước .

4. Van được chế tạo từ vật liệu HDPE chống ăn 

mòn và mài mòn  vì vậy có thể vận hành 

được nhiều năm mà giảm thiểu  bảo trì.

5. Đệm làm kín bằng cao su bền EDPM, mức 

rò gỉ xung quanh chỗ tiếp xúc chỉ có 0,60 

l/phút trước van và 1,25l/s sau van với cột 

nước đến 6m.

6. Sản phẩm có khả năng chịu lực cao và chịu 

được khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam

7. Giá cả phù hợp cho nhiều công trình hay nhà 

ở, lắp đặt nhanh chóng , dễ dàng tiện lợi 



VẬT LIỆU

THÔNG SỐ VAN TIÊU CHUẨN

Model HDPE-F: Flange Type



VẬT LIỆUModel HDPE-S: Socket Type

OD250 Sample Type



Van cửa lật  ngăn mùi được nghiên cứu và chế tạo bởi công ty Westerntech Việt Nam.

Từ năm 2011, Westerntech đã làm việc với các hãng cung cấp các thiết bị cửa phai, cửa lật lớn trên 

thế giới từ Đức và Hà Lan, Ý để cung cấp thiết bị cho các dự án xử lý nước và nước thải tại Việt 

Nam. Qua quá trình đó, WT đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các khâu thiết kế, chế tạo và 

lắp đặt các thiết bị cửa phai chặn dòng tại Việt Nam.

Cho đến nay, Westerntech tự hào là một trong những nhà cung cấp cửa lật ngăn triều, ngăn mùi 

hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi là đối tác tin cậy của rất nhiều chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị sử 

dụng trên toàn quốc.

Dòng cửa phai, cửa lật ngăn triều ngăn mùi được sản xuất bởi Westerntech Việt Nam có ưu điểm 

là thiết kế kín tuyệt đối, tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế. Kiểu dáng thiết kế hiện đại theo đúng xu 

hướng thiết kế của thế giới , góp phần làm đẹp cho công trình của chủ đầu tư. Đặc biệt, nhờ thiết kế 

và sản xuất trong nước nên WT cung cấp với giá thành tốt nhât



DANH SÁCH HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VAN CỬA PHAI VÀ 

VAN CỬA LẬT

TT Số hợp đồng Bên mua Nội dung hợp đồng Giá trị
Thời gian

thực hiện

1
01/2015/HĐMB/ 

HD-WTVN

Công ty TNHH Một 

thành viên Đầu tư và 

Xây dựng Hoàng Dân

Cung cấp van cửa phai vận hành 

tay quay và tháp khử mùi Oxidizing 576,246,000 
10 tuần

2
84/2015/HĐKT/FLC

-WT

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn FLC

Thiết kế, cung cấp vật tư, thi công 

lắp đặt van cửa phai, song chắn rác 

và van ngăn chiệu
570,453,400 

6 tháng

3
01/2015/HĐMB/KT

ĐT-WTVN

Công ty CP Xây dựng và 

Đầu tư Phát triển Kiến 

trúc Đô Thị

Cung cấp và lắp đặt van cửa phai 

cho Công trình xây dựng trạm xử lý 

nước thành phố Điện Biên
2,118,366,000 

1 tháng

4
1536/2015/HĐ/SLT

-WTVN

Công ty TNHH Thương 

mại Miền đất Mặt trời

Cung cấp và lắp đặt hệ thống cửa 

phai cho DA Công viên Đại dương 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
2,649,760,454 

12 tuần

5
15/2015/HĐMB/TK-

WTVN
Công ty TNHH Thiên Kỷ

Cung cấp van cửa phai tự động 

kích thước 300 x 300 mm và van 

cửa phai tự động kích nước 800 x 

800 mm

565,211,537 
12 tuần

6

106.062.2016/HD/

Handong-

Westerntech

Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật & Xây dựng

Handong

Cung cấp và lắp đặt van cửa phai

BxH 1000 x 1000mm và van cửa lật

DN600 mm
84,834,200 

17 ngày

7
01/2016/HĐMB/HA

NDICO-WTVN

Công ty CP Đầu tư Phát 

triển Đô thị Handico -

Vinh Tân

Cung cấp van cửa phai DN = 

600mm, song chắn rác thô 39,600,000 
8 ngày

8
02/2016/HĐ/QT1/5-

WTVN

Công ty TNHH Xây dựng

và TM Quốc tế 1/5

Cung cấp và lắp đặt thiết bị tiểu dự 

án: Đầu tư xây dựng hệ thống thoát 

nước và Xử lý nước thải Thị xã Bỉm 

Sơn - Thanh Hóa

8,606,926,460 
18 tuần

9
01/2016/HĐKT/NV-

WT

Công ty TNHH Kỹ thuật 

Năng Việt
Cung cấp Van cửa lật

1,231,354,400 
10 ngày

10 72/2016/HĐKT/NMINhà máy in tiền quốc gia

Cung cấp cửa phai Cải tạo nhà máy 

thoát nước - Nhà máy in tiền Quốc 

Gia
1,230,599,971 

45 ngày

11
206/2016/HĐKT/H

H/WT
Công ty TNHH Hòa Hiệp

Cung cấp, gia công chế tạo van cửa

phai BxH = 1600x2200 mm và van 

cửa phai BxH = 2500x2000 mm Dự

án Phát triển Đô thị loại vừa tại Việt 

Nam - Tiểu DA TP Vinh

610,610,000 
8 tuần

12

01-

2016/HĐKT/XDS5-

WT/2016

Công ty CP Xây dựng số 

5 - Xí nghiệp Cơ giới 

thiết bị

Cung cấp van cửa phai và động cơ 

vận hành tự động cho Dự án cấp 

nước Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng 

- tính Bình dương công suất 

120.000m3/ ngày đêm

3,900,609,752 
8 tuần

13
01/2016/HĐKT/HA

CC1-WT 

Chi nhánh 102 - Công ty 

CP XD Số 1 HN

Cung cấp van cửa phai cho dự án

thoát nước Hải Phòng 2,528,836,000 
8 tuần

14
2408/2016/556-

WTVN

Công ty Cổ phần Xây 

dựng 556

Cung cấp van cửa phai BxH = 1100 

x 1100 mm 2,273,900,000 
16 tuần

15
07/2016/VINATA-

WTVN
Công ty Vinata

Cung cấp van cửa phai dự án Hòa 

Lạc 4,550,000,000 
16 tuần



Tiêu chuẩn

• Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất tuân theo tiêu chuẩn và

thiết kế của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới tử Đức và Tây Ban

Nha, Theo tiêu chuẩn AWWAC561-04,Din 19569-4

Chất lượng

• Các sản phẩm của chúng tôi đều trải qua quy trình kiểm tra chất
lượng nghiêm ngặt trước khi chuyển đến khách hàng

Linh hoạt

• Có thể sản xuất các thiết bị van với kích thước phi tiêu chuẩn với tiêu chí

“Bạn thiết kế, chúng tôi đáp ứng”

Giá thành

• Các sản phẩm của Westerntech Đã được chuyển giao công nghệ từ

các hãng lớn trên thế giới, cho chất lượng tốt nhất với giá thành hợp lý, 

cạnh tranh.

WESTERNTECH VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
Add      : No.1 Lane 2, Vuong Thua Vu ST., Thanh Xuan Dist., Hanoi
Tel        : 84-4-667 56 815
Hotline : +84 914 427 463/ +84 947 36 9698
Email    : info@westerntechvn.com
Website : http://westerntechvn.com.vn


