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   Nhà trạm BTS dạng lắp ghép hay còn gọi là Shelter. Là sản 
phẩm của công nghệ hiện đại với các tính năng kỹ thuật 
chống tổn thất vượt trội và lắp đặt dễ dàng. Nhà Shelter do 
nhiều module ghép lại, dễ dàng vận chuyển, triển khai lắp 
đặt nhanh chóng, phù hợp với nhiều loại địa hình, đáp ứng 
được các tiêu chí nhanh chóng, an toàn, tiện dụng và hiệu 
quả.                                     .
 
   Nhà lắp ghép Shelter do 3CElectric sản xuất với kết cấu 
chắc chắn, khả năng chống chịu các điều kiện môi trường 
khắc nghiệt, tính năng đặc biệt về chống cháy, chống thấm, 
thiết kế phù hợp với những nơi có điều kiện thực tế cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật như miền núi, hải đảo, vùng ngập mặn hay 
đặt trên nóc nhà cao tầng…     

Những ưu điểm và tính phù hợp của Shelter:

Khả năng thích nghi với mọi địa hình: Do đặc thù là thiết bị tháo lắp toàn bộ nên Shelter có thể lắp 
được trên mọi địa hình phức tạp nhất. Đây là một yếu tố khá quan trọng cho việc phủ sóng trên diện 
rộng của các nhà mạng viễn thông.                                       .

Khả năng cách nhiệt, cách ẩm, chống côn trùng: Vật liệu cách nhiệt PU được bơm trực tiếp với tỷ 
trọng tiêu chuẩn 40 - 50Kg/m3 vào trong lòng các Panel của Shelter bằng hệ thống khuôn và máy 
chuyên dụng, tạo thành khối vững chắc có tính cách nhiệt và chịu lực cao.                                         .

Khả năng chứa đựng thiết bị: Nhờ kết cấu khung vững chắc mà sức chịu tải của sàn Shelter có thể 
lên đến 1.500kg/m2. Tùy thuộc vào mục đích và số lượng thiết bị trong Shelter, người dùng có thể có 
các phương án bố trí các thiết bị bên trong một cách hợp lý nhằm bảo đảm các yếu tố về làm mát độ 
thông thoáng, tải trọng thực tế...                     .

1.

2.

3.

Giới thiệu sản phẩm
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Các loại shelter của chúng tôi được thiết kế để thỏa mãn tối đa các yêu cầu của khách hàng. Mỗi loại 
shelter khác nhau sẽ phù hợp với các yêu cầu khác nhau về kích thước, kết cấu hay kiểu dáng. Ngoài 
ra các nhà trạm còn được thiết kế để có thể thích nghi với những điều kiện môi trường khác nhau.

Là nhà sản xuất Shelter hàng đầu tại Việt Nam, 3CElectric đã được các tập đoàn viễn thông lớn tại 
Việt Nam tin tưởng và sử dụng như Viettel, VMS (Mobifone),Vinaphone, VNPT, EVN Vietnammobile, 
Gtel.... (Tổng đã lắp ráp và đưa vào sử dụng khoảng 8000 trạm).
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Trạm BTS Shelter

Trang 2/12Trang 3/12

Các thông số kỹ thuật Shelter mã MF 

TT Danh mục

I Mã sản phẩm 3C-HUB2700W3900D2760MF60

Thông số kỹ thuật mã MF 

1 Kích thước bao ngoài (HxWxD) 

Kích thước hữu dụng (HxWxD)2 

3

4

5

1

3

Kích thước mặt cắt (WxD).

Diện tích/ thể tích hữu dụng

Kích thước tâm móng  

Khung bao đáy/khung đáy/ Bích 
đáy

Tấm vách - 02 bộ Camlock trên 
01 cạnh tấm.

2700x3900x2760 ( ±1% ) 

2460x3720x2580 ( ±1% ) 

3840x2700/3720x2580 ( ±1% ) 

10.4m2/9.6m2/23.7m3

W3680 x D2530 ( ±1% ) 

Khung bao sàn C120x120x80x3.0, có vách U60x40x3.0, thanh giữa sàn C120x50x50x3.0, Bích 270x
270x6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng/ HUB 06 bích gắn liên 03 dầm ngang.

Tấm 3 lớp Tole MM-PU60-MM độ dầy tấm 60mm(+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, 
có xương tăng cứng U50x40 hai đầu tấm vách từ bên trong tăng chịu lực xiết Bulong và lực đầu tấm, 
02 CAMLOCK 1 cạnh.

3C-SH2700WD2760MF60 

2700x2760x2760 ( ±1% ) 

2460x2580x2580 ( ±1% ) 

2700x2700/2580x2580

7.3m2/6.7m2/16.4m3

W2530 x D2530 ( ±1% ) 

2 Tấm đáy. Hai mặt Toel ZAM 1.5, 
có khớp gữa các tấm.

Tấm đáy ( 03 lớp ) Tole ZAM1.5-PU60-ZAM1.5 có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, có khớp 
giữa các tấm.

4
Cột góc - CAMLOCK, tole ZAM
2.0 cả 2 mặt, sơn phủ tĩnh điện.

Cột góc 3 lớp  ZAM1.50-PU60-ZAM1.5/V200 hai liên kết âm, và có 2CAMLOCK trên mỗi cạnh. 

6 Tấm nóc Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm 
âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, liên kết bên trong, MM mặt trên tấm nóc dầy 0.6mm. 

5
Kích thước khung cửa, cánh 
cửa

KC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên 
kết lên khung 3 bản Lề Inox.

7 Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)                                   

II Mã sản phẩm  3C-SH2700W2160D2560MF60 (Lắp trên nóc nhà)

1 Kích thước bao ngoài (HxWxD) 

Kích thước hữu dụng (HxWxD)2 

3

4

5

Kích thước mặt cắt (WxD).

Diện tích/ thể tích hữu dụng

Kích thước tâm móng  

2700x2160x2560 ( ±1% ) 

2450x1980x2370 ( ±1% ) 

2100x2500/1980x2370

5.53m2/4.67m2/11.5m3

W1930 x D2330 ( ±1% ) 

8

9

10

11

12

Chỉ tiêu chống thấm,cách ẩm

Tải trọng sàn, tải trọng mái

Chỉ tiêu an toàn

Cụm khóa cách tay đòn tạo lực 
ép

Silcone Outdoor, chống tia, tử 
ngoại

 Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%                                             

Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2

Chống tháo 100% từ bên ngoài 

C60x30, có chống cắt, chống nước

Silicon GE N10 hoặc GE168

13 Cao su non 3M Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)

3C-SH2700W2160D2560MF60 

2700x2160x2560 ( ±1% ) 

2450x1980x2370 ( ±1% ) 

3840x2700/3720x2580 ( ±1% ) 

5.53m2/4.67m2/11.5m3

W1930 x D2330 ( ±1% ) 

Thông số kỹ thuật chungDanh mụcTT
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TT Danh mục

I Mã sản phẩm 3C-SH2700WD2640T60

Thông số kỹ thuật mã T

1 Kích thước bao ngoài (HxWxD) 

Kích thước hữu dụng (HxWxD)2 

3

4

5

Cao su non 3M

Diện tích/ thể tích hữu dụng

Kích thước tâm móng  

2700x2640x2640 ( ±1% ) 

2460x2460x2460 ( ±1% ) 

6.969m2/6.05m2/14.9m3

W2410 x D2410 ( ±1% ) 

3C-M2700WD2040T60  3C-M2700W2640D2040T60

2700x2040x2040 ( ±1% ) 

2460x1860x1860 ( ±1% ) 

4.2m2/3.46m2/15.45m3

W1765 x D1765 ( ±1% ) 

2700x2640x2640 ( ±1% ) 

2460x2580x2580 ( ±1% ) 

5.4m2/4.6m2/11.4m3

W2410 x D1765 ( ±1% ) 

  Cao su non 3M 
(cuôn 3000x60x3)

  Cao su non 3M 
(cuôn 3000x60x3)

  Cao su non 3M 
(cuôn 3000x60x3)

II Mã sản phẩm 3C-M2700W2640D1500T60

1 Kích thước bao ngoài (HxWxD) 

Kích thước hữu dụng (HxWxD)2 

3

4

5

Cao su non 3M

Diện tích/ thể tích hữu dụng

Kích thước tâm móng  

2700x2640x1500 ( ±1% ) 

2460x2460x1310 ( ±1% ) 

3.96m2/3.22m2/7.92m3

W2410 x D1270 ( ±1% ) 

3C-SH2700W2160D2640T60 3C-SH2700W2160D1660T60

2700x2160x2640 ( ±1% ) 

2460x1980x2460 ( ±1% ) 

3.96m2/3.22m2/7.92m3

W1940 x D2410 ( ±1% ) 

2700x2160x1660 ( ±1% ) 

2460x1980x1480 ( ±1% ) 

3.6m2/2.2m2/7.2m3

W1940 x D1440 ( ±1% ) 

  Cao su non 3M 
(cuôn 3000x60x3)

  Cao su non 3M 
(cuôn 3000x60x3)

  Cao su non 3M 
(cuôn 3000x60x3)

III Mã sản phẩm  3C-SH2700WD2560T60

1 Kích thước bao ngoài (HxWxD) 

Kích thước hữu dụng (HxWxD)2 

3

4

5

Cao su non 3M

Diện tích/ thể tích hữu dụng

Kích thước tâm móng  

2700x2560x2560 ( ±1% ) 

2450x2370x2370 ( ±1% ) 

6.50m2/5.62m2/13.8m3

W2330 x D2330 ( ±1% ) 

3C-HUB2700W3780D2640T60

2700x3780x2640 ( ±1% ) 

2460x3600x2460 ( ±1% ) 

9.98m2/8.86m2/21.8m3

W3560 x D2410 ( ±1% ) 

 Cao su non 3M 
(cuôn 3000x60x3)

3C-EB2440W1100D1000 

2440x1100x1000 ( ±1% ) 

2190x1000x900 ( ±1% ) 

1.1m2/0.9m2/1.97m3

 Cao su non 3M 
(cuôn 3000x60x3)

 Cao su non 3M 
(cuôn 3000x60x3)

Khung bao đáy/khung đáy/ Bích 
đáy

Tấm vách 

Cột góc 

Khung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡ vách U60x40x2.2.0, thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, 
Bích 270x270x6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.

Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và 
tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm  bên trong

Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm.

Tấm đáy. Tấm đáy 2430x810 ( 03 lớp ) Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên

Tấm nóc Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm 
âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8

Kích thước khung cửa,cánh 
cửa

KC-(2500/2000x1052x60) - 02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên 
kết lên khung 3 bản Lề Inox

Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm

Chỉ tiêu chống thấm,cách ẩm

Tải trọng sàn, tải trọng mái

Chỉ tiêu an toàn

Cụm khóa cách tay đòn tạo lực 
ép

Silcone Outdoor, chống tia, tử 
ngoại

Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)     

 Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%                                             

Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2

Chống tháo 100% từ bên ngoài 

Silicon GE N10 hoặc GE168

C60x30, có chống tháo, chống cắt, chống nước

Các thông số kỹ thuật Shelter mã T

Thông số kỹ thuật chungDanh mụcTT

1

3

2

4

6

5

7

8

9

11

12

10
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TT Danh mục

I Mã sản phẩm 3C-SH2700WD2560MF60

Thông số kỹ thuật cơ bản

1 Kích thước bao ngoài (HxWxD) 

Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm 2 

3

4

5

6

7

8

Kích thước tâm móng (tâm bích đáy) 

Khung sàn 

Tấm sàn

Tấm trải sàn

Cột góc 

Tấm vách ghép xung quanh trạm

H2700xW2560xD2560mm 

H2450xW2370xD2370mm

W2330xD2330mm

Khung bao sàn chế tạo bằng thép CT38 (TCVN), gấp định hình C120x120x75x
3.0 mm, có vách U71x50x3.0 mm, thanh giữa sàn C120x60x60x3.0 mm, mặt 
bích 270x270x6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.

Sàn nhà gồm 03 tấm, mỗi tấm gồm mặt trên dưới, làm bằng thép Zam hoặc Mạ 
kẽm công nghiệp dày 1.5mm. Giữa 2 lớp sàn là lớp PU (Polyurethan) cách nhiệt 
có độ dầy 60 mm và tỷ trọng 50Kg/m3, phía trong giáp mặt trên tấm sản có thanh 
tăng cứng hình chữ Z, tăng liên kết PU với mặt trong kim loại, tải trọng sàn đạt 
1500Kg/m2.Giữa các tấm sàn có mối ghép âm dương để tăng độ liên kết cho 
toàn bộ hệ sàn.

Tấm trải sàn tiêu chuẩn PVC Simili dày 1,2/1,6mm (loại chống cháy lan, chống 
trơn trượt). Hệ thống nẹp cố định tấm trải sàn ( Thép ZAM  hoặc mạ kẽm công 
nghiệp – dày 1,5mm).

Cột góc được đúc thành khối cứng, hai mặt ngoài bằng thép ZAM và sơn tĩnh 
điện, lớp giữa bằng PU có tỷ trọng 40kg/m3. Cột góc có độ dày bằng tấm vách 
và có khả năng cách nhiệt tương đương. Đảm bảo cho shelter không bị tổn thất 
nhiệt ở các mối ghép. Cột góc liên kết với tấm vách bằng các khe ghép âm 
dương, đảm bảo cho hệ vách được tạo thành một khối đồng nhất. Cột góc có  2 
Camlock trên mỗi cạnh để tăng khả năng liên kết vơi tấm vách .

Tấm vách 3 lớp: Hai lớp ngoài bằng tole mạ màu có cán sáng tăng cứng bề mặt 
và tăng bám dính, có xương tăng cứng U60x40 hai đầu tấm vách từ bên trong 
tăng chịu lực xiết Bulong và lực đầu tấm, 02 CAMLOCK 1 cạnh, lớp giữa bằng 
PU tỷ trọng trên 40kg/m3, độ dày tấm 60mm (±2%). Các tấm được liên kết với 
nhau bởi các hèm cài âm dương. Đầu dưới tấm vách liên kết với hệ khung đế 
bằng Bulong M8 cổ vuông, chống tháo từ bên ngoài.

Trang 5/12

Sản phẩm Trạm Shelter điển hình

     Trạm Shelter có kích thước bao ngoài H2700xW250xD2560 là sản phẩm mang tính tối ưu về chiều cao, 
kích thước hữu dụng (thực tế bên trong), độ chịu lực. Kích thước trên đây được thiết kế dựa trên những 
tối ưu về kinh tế cũng như kỹ thuật, đặc biệt đã được các các công ty viễn thông sử dụng (như Viettel, 
G-Tel, EVN Telecom, VNPT) và đã trải qua thử nghiệm, đã được đánh giá là tối ưu, phù hợp với điều kiện 
Việt Nam.                                                                .  
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Khung cửa và cánh cửa

Khóa cửa

Lỗ cáp nhập trạm ( Lỗ cửa sổ luồn cáp)

Lỗ hút gió vào

Lỗ hút gió ra

Chân đế

Tấm nóc

Hệ thống mái phụ

Hệ thống thang cáp trong

Khung cửa được chế tạo bằng thép ZAM hoặc thép mạ kẽm hoặc thép CT38, 
dập định hình có máng nước trong  kết cấu dùng cho Outdoor, định hình đảm 
bảo tính cứng vững. Cánh cửa được làm gồm 03 lớp giống như kết cấu tấm 
vách bao (02 lớp ngoài cùng làm bằng tôn mạ mầu gấp cạnh tăng cứng cho cả 
4 cạnh và lớp cách nhiệt PU ở giữa có tỷ trọng 40Kg/m3. Chiều dầy tổng thể của 
cánh cửa 44mm (±3%).                                                   .
-  Toàn bộ khung cửa được sơn tĩnh điện màu ghi sáng.      . 
-  Hệ thống khung và cánh cửa được thiết kế chịu được nước, chống thấm nước 
từ ngoài vào.                                         .
-  Kích thước cánh cửa: 1986x970mm (±1.5mm), Zoăng cửa Outdoor 
-  Các bản lề phải thiết kế đảm bảo chắc chắn, chống phá chống tháo.
Mặt trong cánh có giá để tài liệu kích thước: Rộng 350m x Cao 250mm x Sâu 
20mm.

Khoá cửa thiết kế chốt bẩy tạo lực ép khi đóng (Ép sát cánh cửa vào Zoang), có 
hộp che khoá chống cắt, chống nước, các phụ kiện hệ thống kháo được mạ kẽm 
nhúng nóng.

Lỗ cắt để chờ: W180xL280mm, không cắt trước.

01 lỗ hút gió vào kích thước W340xL170mm gắn 02 quạt hút được bố trí tại tấm 
vách bên trái  cách mặt sàn 400mm. 

01 lỗ hút gió vào kích thước W340xL170mm gắn 02 quạt hút được bố trí tại tấm 
vách bên phải  cách mặt sàn 1800mm 

Có 04 bộ mặt bích 270x270; dày 6mm được đột 04 lỗ bắt bu lông D=17mm ( Lắp 
bằng phương pháp Bulong nở lên đầu cột hoặc dầm bê tông, bề mặt bê tông 
phẳng)

-  Nóc gồm 02 tấm, mỗi tấm 03 lớp, 02 lớp ngoài được chế tạo bằng Tole mạ mầu 
dày 0.6mm. Lớp giữa được bơm PU (Polyurethan) được thiết kế độ nghiêng trực 
tiếp trên tấm nóc 70/50mm (độ dày cả viền bao là 120/100), tỷ trọng 40Kg/m3. 
-  Các tấm được liên kết với nhau bởi liên kết âm dương. Tăng chỉnh độ kín khít 
giữa các tấm băng bulong kéo vam, không dột nước, chắc chắn, dễ thi công lắp 
đặt. Tấm nóc phải có kết cấu chữ U tại vị trí liên kết với tấm vách nhằm tăng khả 
năng chịu lực ngang cũng như để chống nước tuyệt đối cả trong trường hợp có 
mưa bão. 

Hệ thống mái phụ lợp bằng tôn mạ màu  5 sóng 0.4mm (màu ghi sang, đỏ nâu 
hoặc xanh ) có đủ hệ thống xà gồ, chân mái và giá đỡ.

Được thiết kế tháo rời toàn bộ, lốc mép tăng cứng. Sản xuất bằng thép zam 
hoặc mạ kẽm dày 1.2mm. Liên kết với tấm vách bằng các giá đỡ. Sử dụng để 
đi cáp nội trạm.

21

22

23

24

Phụ kiện lắp đặt nhà trạm

Chân tăng

Hệ thống thông gió của nhà trạm

Hệ thông giá đỡ, bảo vệ điều hoà

- 05 hộp keo silicon Outdoor, chống tia tử ngoại, chống thấm, 01 băng keo cao su
non 3M chịu nhiệt 3000x60x3mm, bulong đồng bộ các loại dùng trong lắp ghép 
nhà trạm. 01 khóa để khóa cửa nhà trạm (Loại khoá số Outdoor). Cầu thang ra 
vào nhà trạm có kích thước 785x1500mm chế tạo bằng thép CT38 hoặc tương 
đương, dày 2,0mm gồm 4 bậc, đảm bảo an toàn, chống tháo trộm. Chiều dài căn 
chỉnh theo thực tế móng (bản vẽ móng kèm theo). Có khóa ốc chỉnh độ cao thang 
cáp với sàn. Toàn bộ cầu thang được mạ kẽm nhúng nóng.

-  Chân tăng có chiều cao 500mm gồm 2 mặt bích, bích trên 270x270x6.0, bích 
dưới 300x300x6mm đột lỗ các lỗ D17 liên kết.

Gồm 01 hộp quạt kép có công suất >760m3/h có chông hắt, chông côn trùng, có 
chớp lật 1 chiều chống thất thoát nhiệt khi không vận hàng (02 quạt Sanyo Denki 
Nhôm 140x140, DC 48V/01 hộp) làm chức năng Hút và 01 hộp quạt kép tương tự 
làm nhiệm vụ đẩy khí nóng ra ngoài.

-   Giá đỡ dọc điều hòa theo trục đứng gấp định hình C70x45x45 làm bằng thép 
zam hoặc mạ kẽm công nghiệp dày 2.5mm, có thể lắp được 3 điều hòa   .
-   Tay đỡ cục nóng có thể dịch chuyển lên xuống được trên thanh dọc, sản xuất 
bằng thép zam hoặc mạ kẽm công nghiệp dày 2.0mm        . 
-   Lồng điều hòa thiết kế chống tháo từ bên ngoài, có mái chống nước cho khóa.

Trang 6/12

Thông số kỹ thuật sản phẩm shelter điển hình
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Quy trình lắp đặt sơ bộ trạm Shelter điển hình

BƯỚC 1 : LẮP ĐẶT KHUNG SÀN

- Sử dụng ống nước để li vô cân bằng 
4 góc, nếu 4 góc không cùng cao độ 
sẽ dẫn đến nhà bị méo và khe ghép
nối sẽ rất lớn, có nguy cơ dột nước.      .

BƯỚC 2: LẮP ĐẶT TẤM SÀN -TẤM 
VÁCH VÀ CỬA

- Vệ sinh sạch sẽ phần Pu thừa và nilong bảo vệ ở các tấm và cột góc để đảm bảo silicon bám dính tốt 
lên bề mặt các mối ghép.

- Cột góc và tấm được đúc sẵn Camlock bên trong để liên kết chặt chẽ với nhau.

BƯỚC 4: LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN VÀ HOÀN 
THIỆN

Thanh giữa khung sàn

Thanh ngang 
   khung sàn

Thanh dọc khung sàn 
hàn sẵn mặt bích đế

Nở sắt M12x120 
dùng cố định mặt 
bích xuống dầm 
móng. 

Bulong cổ vuông 
M12x30 dùng cố 
định thanh ngang,
thanh dọc và thanh 
giữa sàn

Chọn 1 góc sau đó đưa 
cột góc vào vị trí để bắt 
đầu lắp đặt tấm vách

Chọn tấm đúng kích thước và 
khớp khe âm dương sau đó lắp 
các tấm vách và cột góc còn lại 
vào .

Lắp các tấm vách còn lại và hệ thống cửa với tấm 
vách. Siết chặt các Camlock để các tấm khít với 
nhau .Dùng bulong cổ vuông M8x80 + ecu cố định 
tấm vào khung sàn theo các lỗ vuông đã đột sẵn 

BƯỚC 3: LẮP ĐẶT TẤM NÓC

Đưa tấm nóc dương lên 
trước, căn chỉnh cho đều 
các khe hở. Dán cao su 
non dọc chiều dài tấm tại 
vị trí liên kết .

Đưa tấm nóc âm lên, căn 
cho 2 tấm nóc khít nhau 
và vuông vắn .Sử dụng 
bulong lục giác chìm 
M8x100 để siết 2 tấm nóc 
lại cố định và khít với nhau

Dùng vít M6x40 bắn mái che 
mưa phía trên cánh cửa

Dùng bulong cổ vuông M80x80 
cố định hệ thống cụm khóa vào 
tấm vách và cánh cửa

Thanh đứng liên 
kết với nóc và 
khung sàn để bắt 
hệ lồng điều hòa

Tay đỡ cục nóng và 
lồng bảo vệ điều hòa

Hộp quạt đẩy lắp 
ở bên trên  và lệch 
về phía sau. Hộp 
quạt hút lắp ở phía 
dưới và lệch về 
phía trước

- Xác định hướng cửa sau đó đặt thanh 
ngang khung sàn vào trước, sau đó đặt
tiếp các thanh còn lại vào. Sử dụng
bulong M12x30 + ecu + long đen cố định 
thanh ngang ,thanh giữa và thanh dọc 
vào nhau. Chú ý đo đường chéo bằng 
nhau và vặn đồng đều các bulong ecu 
để tránh biến dạng và xê dịch lúc siết.

Trang 7/12
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Tủ điện tích hợp 
 

Trang 8/12

STT Danh Mục Thông số kỹ thuật cơ bản

1 Tiêu chuẩn

Điện áp định mức 

Dòng cắt

Tần số

Dòng điện định mức

Cấp bảo vệ (IP)

Số lần thao tác mang điện

Vật liệu

Bề mặt

Kết cấu

Loại bảo vệ

Kích thước

IEC 60439-1, IEC 60529

220 - 239 VAC

6 - 10 kA

50Hz - 60Hz

16A, 32A, 63A

IP 43 - IP 55

6.000

Tôn tấm nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn công ngiệp JiS C3302 (Nhật Bản), 
En10142 (Châu Âu) và ASTM A653/A653-08 (Mỹ) 

Mạ kẽm hoặc sơn tĩnh điện RAL 7032, RAL 7033 và các màu khác theo yêu 
cầu khách hàng

- Tủ được thiết kế dạng khung, độ dày Tole: 1.5mm - 2.0mm - 3.0mm
- Các chi tiết được chế tạo bằng hệ thống máy điều khiển tự động chính xác 
  cao.
- Phụ kiện: Mang tính ưu việt cao, đảm bảo tính kỹ thuật, mỹ thuật và tiện ích 
trong lắp đặt 

Từ và nhiệt

550Hx445Wx180D

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Nhà máy chứa máy phát điện

   Trong những năm gần đây, ngành công nghệ viễn thông di 
động có sự phát triển vượt bậc và sâu rộng nên hạ tầng các 
trạm thu phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) liên tục được 
các nhà mạng đầu tư xây dựng. Bên cạnh các cột An-ten thu 
phát sóng thì Shelter chứa thiết bị và Shelter chứa máy phát 
điện là những bộ phận không thể thiếu của các trạm BTS.         .

TT

I

1 

2 

3

4

5

6

Kích thước (HxWxD) 1600x2400x1220

Kích thước hữu dụng (HxWxD) 1500x2250x1050

Kết cấu tấm bao quanh

- Kết cấu tháo lắp thuận tiện và mỗi Module nhỏ hơn 50Kg, chống tháo từ 
bên ngoài
- Kết cấu theo modul gồm :04 tấm vách bao PU, 02 tấm hồi mang chớp 
thoáng, 01 tấm nóc, khung đáy bao quanh.

Chỉ tiêu an toàn Chống tháo từ bên ngoài

Vật liệu PU cách nhiệt (chống cháy) Polyurethane foam, chống cháy(PU). Tỷ trọng 40Kg/m3

Vật liệu các tấm vách bao và tấm
mái

- Thép lớp ngoài của tấm panel (Tấm bao) làm bằng tole mạ mầu 
(JIS G3312), lớp giữa bằng PU có tỷ trọng 40Kg/m3, độ dày tấm 40 ± 5%
mm, các khớp ghép nối chống thấm nước, giảm thiểu độ ồn
- Tấm mái 3 lớp, dày 70/55mm có hèm liên kết âm 35mm đồng thời là 
khung trên.
- Mái nghiêng về hai phía.

Khung cánh cửa

- Làm bằng  thép CT3 có độ dày 1.5mm sơn tĩnh điện (hoặc tôn ZAM),lớp 
trong dùng tole mạ mầu, lớp giữa PU có tỷ trọng 50Kg/m3, độ dày tấm 
40 ± 5% mm.
- Kích thước cửa 1340x2060x40/ 1300x2020. Khung cửa có zoăng cao su 
ngăn nước.

Chớp thoáng hai bên hông
- Chớp thoáng lưu thông không khí để đảm bảo cho máy phát hoạt động 
bình thường. Chớp bằng tôn ZAM, sơn tĩnh điện.

3C-BG1600W2400D1220Y15SMã sản phẩm

Danh Mục Thông số kỹ thuật cơ bản 

7

8

10 Tấm cách âm Xốp cách âm chuyên dụng dày 25mm, phủ 85% diện tích mặt trong của 
nóc và cánh cửa.

9 Đáy Đáy rỗng, máy gá lên sàn bê tông

    Với yêu cầu triển khai nhanh, việc xây dựng Shelter chứa 
máy phát điện bằng các vật liệu truyền thống là khá khó khăn 
đặc biệt là ở các địa điểm như trên nóc nhà tại các thành phố 
lớn hay các trên núi cao, vùng sâu, vùng xa… điều kiện vận 
chuyển khó khăn.                                                                         .

    3CElectric cung cấp giải pháp toàn diện cho vấn đề này đó là 
Shelter lắp ghép chứa máy phát điện. Được thiết kế theo tiêu 
chuẩn phù hợp với yêu cầu chung cho các loại máy phát điện 
9-12 KVA. Sản xuất trên dây truyền công nghiệp theo quy trình 
ISO 9001-2000, ISO 14000 với độ bền ngoài trời lên đến 20 
năm. Với kết cấu dạng  modul gon nhẹ, dễ dàng vận chuyển 
đến công trường và lắp ghép lại, đảm bảo rút ngắn thời gian 
xây dựng, sớm đưa trạm vào khai thác, sử dụng.

Trang 9/12
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Open Rack 

Thanh ngang trên Open rack

Thanh cố định Open rack 
                 vào trạm

Hộp MCCB Tổng

Tủ cầu dao đảo chiểu 3 pha,
            4 cực ,100A

Tủ phân phối nguồn

Thanh tiêu chuẩn Open rack

Tủ cắt lọc sét

Tủ cảnh báo ngoài

Thanh panel 2u

Đế open rack

TT

I

1 

2 

3

4

5

6

 Khung đế hàn liền kích thước 100W647D600 sản xuất bằng thép CT38 dày 2.0mm, sơn tĩnh điện màu 
ghi.

Thanh tiêu chuẩn kích thước H1960W100D135 sản xuất bằng thép CT38 dày 1.5mm, đột các lỗ tiêu 
chuẩn rack, sơn tĩnh điện màu ghi.

Thanh ngang trên KT H45W555D63 sản xuất bằng thép CT38 dày 1.5mm, sơn tĩnh điện màu 
ghi.

Thanh cố định Open rack vào 
trạm

KT H400W120D60 Sản xuất bằng tôn zam hoặc mạ kẽm công nghiệp dày 
1.5mm dùng cố định tủ open rack với trạm shelter.

Tủ MCCB tổng
KT H170W200D100, sản xuất bằng thép CT38 dày 1.0mm, sơn tĩnh điện 
màu ghi. Dùng đóng ngắt nguồn điện tổng.

Tủ cầu dao đảo chiều 3 pha,
4 cực ,100A

KT H410W320D180 nhập nguyên chiếc từ nhà cung cấp. Dùng để chuyển 
đổi nguồn điện giữa nguồn điện lưới và nguồn điện dự phòng. 

Tủ phân phối nguồn

KT H176D430W500 sản xuất bằng thép CT38 độ dày từ 1.2 đến 2.0mm,
sơn tĩnh điện màu ghi. Dùng phân phối nguồn điện VAC 
tới các thiết bị của trạm.                             .

Thanh panel 2u Sản xuất bằng thép CT38 dày 1.0mm, sơn tĩnh điện màu ghi. Dùng để gắn 
các thiết bị lên tủ Open rack.

KT H1960W647D600Mã sản phẩm

Danh Mục Thông số kỹ thuật cơ bản 

7

8

Tính năng đặc trưng của Open Rack :

• Hệ thống khung giá và chân đỡ được thiết 
kế đơn giản, lược bỏ những phần không cần 
thiết nhưng vẫn đảm bảo sự chắc chắn và tin 
cậy.

Ứng dụng :

• Là lựa chọn cho các trung tâm dữ liệu với 
chức năng lắp đặt thiết bị & phụ kiện đấu nối, 
chuyển mạch.                                   .

• Với ưu điểm triển khai nhanh chóng và dễ 
dàng, các open frame rack cũng phù hợp với 
các khách hàng có hệ thống thường xuyên 
phải di chuyển như các trung tâm đào tạo, 
các trung tâm, hội nghị...                              .

• Dễ dàng kết nối thiết bị mới, mở rộng các
đường đi cáp, cài đặt, thay thể moderm, bảo 
trì máy chủ... mà không cần thay đổi kết cấu 
của tủ.                                          .

• Với tủ Open rack, ánh sáng có thể chiếu

• Thiết kế cho phép lắp đặt các thiết bị theo 
chuẩn IEA-310 từ 2 phía.                   .

Trang 10/12

trực tiếp vào các thiết bị. Khi đó, quy trình bảo trì sẽ được cải thiện vì không cần sử dụng đèn pin nhỏ để 
quan sát từng chi tiết trong thiết bị. Trong quá trình hoạt động, thiết bị sẽ không bị nhiệt lượng sinh ra làm 
ảnh hưởng. 
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Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió kiểu thổi: Hệ thống thông gió kiểu thổi nhằm mục đích thổi không khí sạch vào 
phòng và đưa không khí trong phòng thải ra bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch 
cột áp.                                                                                   .    
 

Hệ thống thông gió kiểu kết hợp: 
Hệ thống thông gió kiểu kết hợp 
là hệ thống kết hợp cả hút, xả lẫn 
thổi vào phòng. Đây là phương 
pháp hiệu quả nhất giúp lưu thông
không khí và đảm bảo nhiệt độ 
trong phòng. 

Hệ thống thông gió kiểu hút: Hệ thống thông gió kiểu hút nhằm mục đích hút xả không khí nóng ra 
khỏi phòng và không khí bên ngoài tràn vào phòng theo các khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ 
chênh lệch cột áp.                                     

   Hệ thống thông gió cơ khí được chia làm 3 loại:

 2 -

3 -

  1 -

Trang 11/12

    Hệ thống thông gió là một hệ thống giúp không khí trong lành 
lưu thông trong một không gian hoặc một khoảng không gian 
giới hạn và loại bỏ không khí bị ô nhiễm. Nó được sử dụng tại 
các môi trường khác nhau, bao gồm cả trong gia đình và nơi làm 
việc. Hệ thống này có nhiều mục đích sử dụng bao gồm việc duy 
trì độ ẩm và nhiệt độ ổn định, loại bỏ không khí bụi bẩn và chất 
gây dị ứng, cung cấp, trao đổi khí O2 và Co2.           

Gồm 01 hộp quạt kép có công suất 760m3/h có chông hắt, chông 
côn trùng, có chớp lật 1chiều chống thất thoát nhiệt khi không vận 
hành.                                                    .  
   

Hệ thống thông gió cho nhà trạm 
Shelter

-  Độ bền : 50.000 giờ ở nhiệt độ 40 C

- 02 quạt Sanyo Denki Nhôm 140x140mm, DC 48V/01 hộp làm 
chức năng Hút và 01 hộp quạt kép tương tự làm nhiệm vụ đẩy khí 
nóng ra ngoài.

-  Tiêu chuẩn môi trường: IP55 hoặc tương đương

-  Cấu trúc trục quay và motor có độ bền cao.

-  Vật liệu: Cánh quạt sử dụng nhựa chống 
   cháy tiêu chuẩn hoặc Nhôm.

Trong các nhà trạm Shelter, một hệ thống thông gió là rất cần 
thiết để duy trì và đề phòng khi mất điện AC thì vẫn bảo đảm độ 
thông thoáng khí trong nhà trạm.                                                 .

8- 4.3±0.3φ
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