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Lời giới thiệu 

 
Công ty Châu Á Thái Bình – Asia Pacific (ASIPA) là một công ty  năng động với tập hợp 

hơn 15 nhân viên nòng cốt bao gồm các kỹ sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm, thạo kỹ 

năng trong ngành cơ khí – tự động, và đặc biệt là trong lĩnh vực thang máy. 

Asipa hiện đang chuyển mình và nổ lực nhằm thỏa mãn tốt nhất yêu cầu từ phía Khách 

hàng. 

 

Với tôn chỉ “Nâng giữ tầm vươn”, đội ngũ nhân viên ASIPA luôn đặt mình vào tâm thế cao 

nhất, chắc rằng sẽ đem đến cho quý khách sẽ an tâm về mặt chất lượng, sự hợp lý về mặt 

giá cả; và hơn hết – đó chính là tinh thần và thái độ phục vụ đúng nghĩa. 

 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

INTRODUCTION 
 
Asia Pacific (ASIPA) is a newcomer and dynamic company with over 15 core employees 

with experience and skill at mechanical and automation field, especially in elevator. ASIPA 

is moving itself and forcing to enhance horizon on the great satisfaction of the clients. 

With the slogan “REACH AND HOLD THE VIEW”, ASIPA’s staffs always keep their spirit 

being proactive. We hope our goods and services will meet your demand in  reasonable 

prices and high quality. Over and above is to make you pleased and comfortable about 

our spirit and attitudes at services, it must have been meaningful and valuable. 

 

Best regards. 
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COMPANY PROFILE 

 

A. THÔNG TIN CHUNG (GENERAL INFORMATION) 
 
- Tên công ty  

Company name 
: CÔNG TY TNHH THANG MÁY BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH CÔNG 

TRÌNH CHÂU Á THÁI BÌNH 

- Tên tiếng Anh  
Internation transaction name 

: Asia Pacific Elevator – Building Project Maintenance and 
Cleaning Company Limited (Asipa Co., LTD) 

- Tên viết tắt  
Abbreviated name 

: ASIPA CO., LTD 

- Địa chỉ trụ sở chính 
Head office 

: 01 Đồng Khởi Phường 4 – Q. Tân Bình – TP.HCM 

No. 1 Dong Khoi Str. Ward 4 – Tan Binh Dist – HCMC 

- Giấy phép kinh doanh 
Registration Certificate No. 

: 4 1 0 2 0 6 0 6 2 0 
Issued by Ho Chi Minh Department Of Planning And Investment on 
April 19th 2008. 

- Mã số Thuế 
Tax Code 

: 030 56 59 238 

- Đại diện Pháp luật 
Representative 

: Ông Trần Văn Chì 

 
  

B. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (SCOPE OF BUSINESS) 
 
- Lắp đặt và bảo dưỡng: thang máy, thang cuốn, băng chuyền 

 Machinery Installation and Maintenance: Elevator, Escalator, Conveyors 

- Sửa chữa máy móc thiết bị ngành thang máy, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện 

 Repairs on devices, equipments in elevator fields, industrial machinery. 

- Mua bán thiết bị điện, thiết bị tự động, mạch điện tử dùng trong thang máy cho thị 
trường trong nước. 

 Supplier of electrical distribution and automation control products uesed in elevator for internal 
market. 

- Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng công trình, dịch vụ vệ sinh, cảnh quang công trình 

 Property care: Cleaning, Green sight care. 
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C.    CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KỸ THUẬT (Technical department) 

 

 
 

- Phòng Kỹ thuật công ty đặt dưới sự kiểm soát của Trưởng phòng Kỹ Thuật bao gồm 4 kỹ sư 
chuyên ngành cơ khí tự động hóa và 11 kỹ thuật viên. 

Nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật được chia thành 02 mảng gồm: 

 Mảng thiết kế - lắp đặt – vận hành 

 Mảng bảo trì & sửa chữa – bảo hành. 

 

Technical Dept. is under a Vice Technical Director including 4 engineers and 11 technicans of 
enginerring from machinery and automation. 

The main responsibilities are divided into 02 sections: 

 Design, installation and operation. 

 Maintenance, repair – guarantee 

 

- Bộ phận thiết kế lắp đặt có nhiệm vụ khảo sát – thiết kế và giám sát thi công sau khi hợp 
đồng lắp đặt hoặc sửa chữa có hiệu lực. 

Vận hành và kiểm tra thiết bị sau khi lắp đặt. 

Hoàn tất hồ sơ Pháp lý của thiết bị sau khi lắp đặt và chuyển giao. 

 

Design, installation and operation is to research, design and audit the whole process of 
installation new devices when the contracts taking effectiveness. 

Finish legal document of the devices when end of checking-over. 
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- Mảng bảo trì sửa chữa:  

 Theo dõi hoạt động của thiết bị trong thời gian bảo hành; bảo trì bảo dưỡng định kỳ hệ 

thống thang máy theo hợp đồng. 

 Ghi nhận lại hiện trạng hoạt động của thang máy, của thiết bị, cơ phận.  

 Điều chỉnh cơ phận, thông số thiết bị tự động. Đảm bảo thang vận hành đúng tiêu chuẩn. 

 Báo cáo hiện trạng hoạt động của thang và dự báo, đề xuất các phương án phòng ngừa 

các nguy cơ có thể xảy ra cho Ban quản lý hoặc trực tiếp cho Chủ đầu tư.  

 Thay thế trang thiết bị đã hết tuổi thọ, thay thế vật tư theo yêu cầu của khách hàng. 

 Trực ban sửa chữa nhằm khắc phục nhanh sự cố thang cho Khách hàng (24/24). 

 Đề xuất đặt hàng lên Phòng Kinh doanh – Dự án để đặt mua thiết bị ở trong và ngoài 

nước theo tiêu chuẩn. 

Maintenance Services 

 Following up the devices operaion during the time of guarantee; periodic maintenance 

elevators and spareparts based on the contract. 

 Taking records the status of elevators, devices, machinery parts. 

 To maintain parts, parameter adjustment. To ensure the elevator working properly. 

 Report to the Building Board Management the the working status of the elevator and 

forcast the abilities happening as long as the precautions. 

 Replace out of date parts based on request. 

 Being on hot line call in order to quickly surmount elevator troubles. 

 Combine Planing Project and Sales Dept. for ordering spare parts from abroad or in 

Vietnam. 

 
D. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU (Representable Project) 
 

1. Trung Tâm Thương Mại Nguyễn Kim - Bình Dương - Nguyen Kim - Binh Duong Trade 

Center 

2. Eximbank CN. Bình Dương - Eximbank – Binh Duong Branch 

3. Bệnh viện Đa khoa Huyện Dĩ An – Bình Dương - Di An Hospital 

4. Căn hộ Cantavil – An Phú – Q2 - Cantavil Apartment 

5. Căn hộ Sacomreal – Q Tân Phú – Sacomreal Apartment 

6. Căn hộ cao cấp Mỹ Vinh – Q.3 – Mỹ Vinh Apartment 
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7. Cảng SP-PSA – SP-PSA Phu My – Ba Ria – Vung Tau 

8. Cty Global Dyeing – Long Thành - Đồng Nai – Global Dyeing – Long Thành Industry 

zone – Dong Nai 

9. Khách Sạn Gold 3 – Đà Lạt – Hotel Gold 3 – Da Lat 

10.  Khách Sạn Sammy – Đà Lạt 

11.  Siêu thị điện máy Chợ Lớn (Cao Phong) 

12.  Sở lao động thương binh xã hội - Tỉnh Sóc Trăng 

13.  Siêu thị Maximark 3/2 và Cộng Hòa  

14.  Chung cư Bông Sen - Tạ Quang Bửu – P.5 – Q.8 

15.  Căn hộ cao cấp Imperia – Q. 2 

……….. 

E. VẬT TƯ THIẾT BỊ NHẬP KHẨU – NHÀ CUNG CẤP 
(ELEVATOR SPARE PARTS IMPORTED AND SUPPLIER) 

 

Asipa có mối quan hệ trực tiếp với các nhà cung cấp vật tư linh kiện thang máy trong và 
ngoài nước, một số nhà cung cấp điển hình: 

Asipa Co., Ltd has a directly in relation to spare parts suppliers in Viet Nam and abroad, for 
example: 

- Công ty Tiến Nam Khang (TP.HCM) – Tien Nam Khang Co., LTD 

- Công ty Huy Diệu (TP.HCM) – Huy Dieu Electronics Co., LTD 

- J.O.C Lift – Haian, Nantong City, Jiangsu Province – China 

- A- Fly International Limited 

 

Tiến trình nhập hoặc mua vật tư tùy thuộc vào tính chất hợp đồng dịch vụ và yêu cầu dự trữ phục 

vụ cho kinh doanh mua bán. 

The progress of buying or importing based on the mainternance contract and storage policy for 

market demand. 
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F. CÁC NHÀ THẦU PHỤ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT 
SUBCONTRACTOR AND TECHNICAL SUPPORTERS 

 

Asipa có mối quan hệ tốt với các đơn vị cùng ngành điển hình như Công ty Thang Máy Á Châu, 

Thang Máy Nam Trí, Thang máy Thiên Nam, Otis… nên việc trao đổi và nắm bắt các công nghệ và 

hiểu rõ các hệ điều khiển cho từng chủng loại thang luôn được cập nhật. Thêm vào đó khi mua 

hàng từ nước  

ngoài đều được các đối tác nước bạn hỗ trợ tối đa về mặt kiểm tra chất lượng và hướng dẫn kỹ 

thuật trực tiếp vì vậy các thang máy do Asipa đảm nhận công tác bảo trì vận hành luôn ổn định. 

 

Asipa Co., LTD has a good relationships with companies which are at same field like A Chau 

Elevator, Nam Tri Elevator, Thien Nam Elevator, Otis… so that the interchange of technology 

update are always in hand.  Furthermore, importing spare parts from abroad get a maximum 

support of testing standard, directly guidance.  
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QUI TRÌNH KHẮC PHỤC SỰ CỐ THANG MÁY 
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QUI TRÌNH KHẮC PHỤC SỰ CỐ THANG MÁY 

 

 

 Quy trình thực hiện cứu hộ thang máy: 

1- Phải có ít nhất 02 người để thực hiện việc này. 

2- Bảo đảm nguồn điện cung cấp cho thang máy đã bị ngắt và tất cả các cửa tầng đều đang đóng. 

3- Xác định xem cabin đang ở gầm cửa tầng nào nhất.Hầu hết cabin thang máy đều được đánh dấu 

vạch trên dây cáp ở phòng máy để biểu hiện cabin đang ở đúng điểm dừng. Một trong hai nhân 

viên của nhóm cứu hộ sẽ có thể đưa cabin đến gần đúng vị trí nhờ vào việc liên lạc với hành khách 

bị kẹt bên trong xe thang. 

4- Làm theo bảng hướng dẫn trong phòng máy, một nhân viên cứu hộ sẽ nhả phanh cơ trong khi 

người kia quay tay cho đến khi cabin lên đến đúng cửa tầng dừng. Tùy theo tải trọng của cabin mà 

có thể di chuyển nó theo hướng này thì dễ hơn hướng kia, vì vậy tốt hơn hết là nên di chuyển cabin 

đi đến tầng dừng gần nhất theo hướng dễ hơn. 

5- Khi cabin đã ở đúng cửa tầng dừng thì nhả cần phanh. 

6- Đến cửa tầng dừng có cabin và dùng chìa khoá khẩn cấp để mở khoá cửa tầng rồi dùng tay mở 

cả cửa tầng lẫn cửa cabin để giải thoát hành khách ra. 

Lưu ý: Khi mở cửa tầng, phải chắc chắn cabin đang ở đúng tầng dừng đó, nếu dừng đúng gần hay 

dựa vào cửa hố thang đang mở ra bên dưới. Đóng ngay cửa tầng đó rồi thử tiếp ở cửa tầng khác và 

cẩn thận mỗi lần mở chúng. 

7- Sau khi hành khách đã được giải thoát, bắt buộc đóng cửa cabin lại hoặc đặt rào cản ở lối vào 

cửa tầng. Không được bật điện cho thang máy. 

8- Báo cáo sự cố cho Ban quản lý toà nhà và đơn vị có trách nhiệm bảo trì thang máy. 
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CÁC BƯỚC BẢO TRÌ THANG MÁY 

ĐÚNG QUI TRÌNH KỸ THUẬT 
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Quy trình kỹ thuật bảo trì thang máy 

Việc bảo trì thang máy định kỳ là hết sức quan trọng, nó không chỉ giúp thang máy hoạt 
động an toàn hơn mà còn góp phần nâng cao tuổi thọ của các thiết bị. Do vậy, chúng tôi 
khuyến cáo chủ đầu tư nên thực hiện các bước bảo trì thang máy đúng quy trình kỹ thuật, 
ký hợp đồng bảo trì thang máy ngay khi hết thời gian bảo hành, bởi vì chỉ với một mức 
phí nhỏ nhưng lợi ích mang lại tương đối lớn.  

 Để đảm bảo thang máy được vận hành một cách hoàn hảo và an toàn nhất, thang máy cần phải 
được bảo trì định kỳ hàng tháng. Thông thường, tất cả các thang máy đều được công ty thang máy 
bảo trì định kỳ miễn phí mỗi tháng một lần trong thời gian bảo hành, đến khi hết thời gian bảo 
hành khách hàng phải ký hợp đồng bảo trì với một mức phí nhất định. Vì vậy nắm được các công 
việc mà bên cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy tiến hành mỗi khi qua bảo trì thang máy cho mình 
cũng là điều cần thiết. 

 1. Khâu chuẩn bị và khảo sát 

 - Báo cáo với đơn vị quản lý tòa nhà hoặc người có trách nhiệm về công việc bảo trì sẽ thực hiện 

- Tham khảo ý kiến đơn vị quản lý tòa nhà về các trục trặc của thang máy trong tháng vừa qua 

- Nếu nhân viên bảo trì dự định ngưng hoạt động thang máy để chuẩn bị bảo trì, thì phải phải có 

thanh chắn hoặc biển báo tạm dừng thang đặt trước cửa thang 

- Kiểm tra thời hạn kiểm định của thang máy. Nếu hết hạn, thông báo cho đơn vị quản lý 

2. Bảo trì khu vực phòng máy 

- Kiểm tra tổng quát tủ điều khiển, điều kiện độ ẩm, nhiệt độ, vệ sinh . 

- Kiểm tra tổng quát điều kiện hoạt động bình thường của relay, contactor,… 

- Kiểm tra tổng quát điện áp nguồn chính, nguồn pin, nguồn chiếu sáng khẩn cấp, các điểm nối 

đất.. 

- Kiểm tra tổng quát hoạt động bình thường, độ êm, độ ồn, tình trạng cơ học của các chi tiết bên 

trong động cơ kéo 

- Kiểm tra nhiệt độ khi động cơ kéo và biến tần làm việc bình thường 

- Kiểm tra thông gió khu vực máy kéo, biến tần… 

- Kiểm tra thắng 

- Kiểm tra hoạt động bình thường của thắng 



 

 Page 12 

- Kiểm tra hoạt động của các công tắt thắng 

- Ngừng thang, cắt điện; kéo cần nhả thắng để kiểm tra hoạt động của thắng trong trường hợp 

khẩn cấp 

- Kết hợp, kiểm tra các chức năng phục vụ cứu hộ như: đèn báo chiều di chuyển, đèn bằng tầng, 

chuông báo quá tốc độ 

- Kiểm tra và vệ sinh các contactor thắng 

- Kiểm tra các đầu ty treo cáp ; các điểm chịu lực 

- Kiểm tra các rãnh puly, thanh chống nhảy cáp 

- Kiểm tra các tấm cao su giảm chấn, các dây khóa chống tuôn bulon 

- Kiểm tra bộ chống vượt tốc governor, vô dầu mở 

- Kiểm tra tổng quát về độ ồn , nhiệt … tất cả các bộ phận quay 

- Kiểm tra bảo đảm tất cả các công tắt an toàn trong khu vực này khi bị tác động thì buộc thang 

máy ngừng hoạt động 

- Vệ sinh tổng quát 

3. Bảo trì cabin và đối trọng thang máy 

 - Đưa xe thang đi đến từng tầng; kiểm tra độ lệch tầng và điều chỉnh nếu độ lệch vượt quá quy 

định 

- Kiểm tra chức năng hoạt động của tất cả các nút trên bảng điều khiển trong xe thang; đặc biệt 

nút báo khẩn cấp ( alarm ); nút intercom và hoạt động của intercom 

- Kiểm tra hoạt động của hiển thị tầng 

- Kiểm tra hoạt động bình thường , độ êm , độ ồn, tình trạng cơ học của các chi tiết quay như 

puly chuyển hướng cáp, guốc ( shoe) dẫn hướng… 

- Kiểm tra các điểm treo xích bù ; các bulon khóa; dạy bảo hiểm… 

4.Cửa tầng thang máy 

- Kiểm tra tình trạng của các nút gọi tầng và các nút chức năng khác 

- Kiểm tra các đèn hiển thị, chuông báo dừng tầng 
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- Kiểm tra hoạt động đóng/mở của từng cửa tầng; các khe hở kỷ thuật 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của guốc (shoe) và roller cửa 

- Vệ sinh các rãnh trượt; dưới 

- Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh tiếp điểm cửa 

- Kiểm tra bảo đảm cửa tầng luôn tự đóng được và tự khóa cơ học từ mọi vị trí 

5. Hố thang máy  

- Kiểm tra độ giãn cáp kéo thông qua khoảng cách giữa đối trọng và bộ giảm chấn 

- Kiểm tra độ giảm cáp bảo hiểm thông qua puly căng cáp governo 

- Kiểm tra khoảng cách giữa xích/cáp bù và đáy hố 

- Kiểm tra hoạt động bình thường, độ êm, độ ồn, tình trạng cơ học của các chi tiết quay như ply, 

rullo, xích bù 

- Kiểm tra bảo đảm tất cả các công tắt an toàn trong khu vực này khi bị tác động buộc thang máy 

phải ngừng hoạt động 

- Kiểm tra độ ẩm đáy hố thang và vệ sinh 

- Kiểm tra vô dầu cho các guốc dẫn hướng, các vòng bi 

- Kiểm tra hoạt động các bộ cảm biến quang học của cửa 

- Kiểm tra hoạt động của đèn, quạt lúc bình thường và lúc mất điện 

- Kiểm tra tổng quát các liên kết cơ học, bulon nối, trần 

- Kiểm tra các điểm nối đất trên xe thang 

6. Cửa xe thang: 

- Kiểm tra hoạt động bình thường, độ êm, độ ồn, tình trạng cơ học của các chi tiết 

- Kiểm tra độ thẳng của các cánh cửa, khe hở kỷ thuật 

- Kiểm tra chức năng hoạt động, tốc độ đóng mở, tác động cơ học 

- Vệ sinh các rãnh trượt trên; dưới 
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- Kiểm tra tổng quát và độ căng cần thiết của dây curoa kéo 

- Kiểm tra thời cài đặt đóng mở cửa có phù hợp 

- Kiểm tra, điều chỉnh, vệ sinh tiếp điểm cửa 

- Kiểm tra cơ học, độ chắc chắn của việc lắp đặt cảm biến quang học 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động tốt của roller, guốc (shoe) của 

- Kiểm tra bảo đảm khi công tắt an toàn cửa khi bị tác động thì buộc thang máy ngừng hoạt động 

7. Hoàn thành: 

- Ghi lại các kiến nghị với đơn vị quản lý tòa nhà 

- Dọn dẹp các thanh chắn, hoặc biển báo bảo trì, dụng cụ làm việc 

- Cho thang máy hoạt động trở lại bình thường và theo dõi 
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MUA BÁN THIẾT BỊ VẬT TƯ THANG MÁY 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Page 16  



 

 Page 17  



 

 Page 18  



 

 Page 19  



 

 Page 20  



 

 Page 21  



 

 Page 22  



 

 Page 23  



 

 Page 24  



 

 Page 25  



 

 Page 26  



 

 Page 27  



 

 Page 28  



 

 Page 29  



 

 Page 30  



 

 Page 31  



 

 Page 32  



 

 Page 33  



 

 Page 34  



 

 Page 35  



 

 Page 36 

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU 
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