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 HÌNH ẢNH THIẾT BỊ 

 

 GIỚI THIỆU CHUNG 

- DTDAuto xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm và 

dịch vụ trong nhiều năm qua. Trong những năm gần đây, các xưởng sửa chữa ô tô, xe máy 

ngày một tăng nhanh về số lượng, có xu hướng hiện đại và chuyên nghiệp hơn trong quy mô 

và đầu tư thiết bị chuyên dụng. Thế nhưng, các vấn đề lớn như: an toàn xưởng, cháy nổ, 

giảm ô nhiễm tiếng ồn và khí thải độc hại trong xưởng thì chưa được quan tâm nhiều. 

- Đặc biệt, các xưởng sửa chữa ở khu vực Thành phố, Thị xã "đất chật - người đông" không 

gian xưởng nhỏ hẹp, mùa hè nóng bức, không thoáng gió thì sao?  

- Xưởng của Bạn hoặc hàng xóm của Bạn có trẻ em nhỏ, người cao tuổi cùng chung sống sẽ 

rất bức xúc, khó chịu với tiếng ồn xe nổ máy và nguy cơ bị bệnh về đường hô hấp với khí 

thải độc hại khi Bạn hành nghề. Bạn giải quyết thế nào?  

Hơn thế nữa, trong không gian, nóng nực và nhỏ hẹp đó các khách hàng của bạn cần có chỗ 

ngồi đọc báo, coffee thư giãn chờ đợi yên tĩnh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, kiên nhẫn đợi 

Bạn sửa “PAN” khó lâu hơn.  

- Bạn là người tiếp xúc thường xuyên với khói độc và âm thanh ô nhiễm cũng sẽ làm ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân chính bạn, âm thanh ồn ào sẽ khó khăn để lắng 

tai nghe để phát hiện, chẩn đoán những tiếng gõ, âm thanh tạo ra do hư hỏng phần cơ khí, 

động cơ.... Giải pháp nào cho bạn để giải quyết các vấn đề trên? 
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- Bạn hãy thử sử dụng và cảm nhận một sản phẩm đơn giản nhưng hữu ích của DTDAuto 

đầu năm 2016: "ECO-WORKSHOP" – đây là một thiết bị tiện ích làm giảm ô nhiễm môi 

trường cho xưởng sửa chữa và các mục đích tương tự. Sản phẩm sẽ giúp bạn giảm bớt 

những lo lắng trên. 

 ĐỊA CHỈ VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG 

- ECO-WORKSHOP sử dụng hiệu quả trong các xưởng sửa chữa, các Trung tâm dạy nghề 

và các mục đích khác tương tự. Một bộ thiết bị có thể sử dụng từ 1 đến 2 xe đồng thời. 

- Thiết bị cũng có thể sử dụng giảm tiếng ồn và khí thải ô nhiễm môi trường cho các máy 

phát điện: khu gia đình, văn phòng, khu vui chơi, phòng karaoke, tân gia, báo hỷ, tang lễ, 

đám cưới/ hỏi….có công suất tương đương động cơ ô tô du lịch. 

 CHỨC NĂNG 

- Giảm tiếng ồn 50% động cơ ô tô, xe máy từ 50cc đến 10000cc. 

- Giảm khí thải độc hại nhờ bộ chuyển đổi xúc tác bằng than hoạt tính (Thay bột than định 

kỳ. Có bột than hoạt tính chuyên dụng dùng cho thay thế kèm theo khi mua thiết bị). 

- Lọc, ngăn các hạt bụi nhỏ bay ra ngoài môi trường qua lớp màng lọc ở đầu ra thiết bị  

- Có bánh xe di chuyển linh hoạt thay đổi vị trí trong xưởng. 

- Có đầu “ốp”, kẹp linh hoạt với hầu hết các ống xả có kiểu và kích thước khác nhau 

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

- Kích thước tổng thể: 50 x 32 x 70cm 

- Cân nặng: 15kg 

- Độ dài ống cao su dẫn khí đầu vào: 2m 

- Độ dài các ống cao su dẫn khí đầu ra: 4m 

- Mức độ giảm âm: 50% 

- Thiết bị có sơn tĩnh điện bảo vệ bề mặt phù hợp làm việc trong nhà hoặc ngoài trời 
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Hình ảnh phụ kiện cấu thành 1 bộ thiết bị  

 BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM 

TT SL  MÔ TẢ HÌNH ẢNH 

1 01 Thiết bị chính 

 

2 01 Ống cao su dẫn khí cửa vào cho ô tô 
  

3 01 Ống cao su dẫn khí cửa vào cho xe máy 
  

4 01 Ống cao su dẫn khí cửa ra 
  

5 01 Hộp than hoạt tính sử dụng thay thế 
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6 04 Bộ đầu nối sử dụng cho xe máy 

  

7  06  Bộ phụ kiện cắm nối vào ống xả xe máy 
  

8 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

  

9 01 Hộp giấy đựng bảo quản khi vận chuyển 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm Công nghệ DTDAuto, Viện Vật Lý  

Điện thoại: 043.7845426, 0913555416  

Email: dtdauto@gmail.com

Website: www.dtdauto.com; www.cartools.com.vn ; www.cartraining.com.vn  

(Khách hàng có thể lưu lại thông tin này để liên hệ mỗi khi cần thiết, xin cảm ơn !) 
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