I. Giới thiệu chung
Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Năng Lượng Bách Khoa được thành lập ngày 18 tháng 10 năm 2004 tại
Hà Nội.
Công ty có trụ sở tại: Số 34 - C1 Khu ĐTM Đại Kim - Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính là “Thiết kế, chế tạo, cũng cấp, lắp đặt và

chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: Công nghệ Nhiệt – Lạnh, Năng lượng, Cơ khí, Điện –
Tự động hóa, Công nghệ môi trường, Hệ thống thiết bị thực phẩm ”

II. Sơ đồ tổ chức

III. Năng lực và kinh nghiệm thi công
1. Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất:
Hiện nay, ngành công nghiệp cơ điện lạnh, cơ khí chế tạo đã và đang phát triển rất
mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. Nhu cầu lắp đặt hệ thống ống gió, quạt hút gió cho các
nhà xưởng trong khu công nghiệp, các tòa nhà, khách sạn lớn… ngày càng tăng lên. Nắm
bắt được nhu cầu đó, ngay từ khi thành lập (2004) Penheatco đã trực tiếp mở xưởng sản
xuất ống gió cùng nhiều phụ kiện khác. Với mong muốn làm ra những sản phẩm có chất
lượng tốt nhất cung cấp trực tiếp cho khách hàng.

III. Kinh nghiệm thi công
1. Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất
Ngoài ra, với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của công ty cả về khoa học, kỹ thuật cùng đội ngũ nhân
viên chuyên nghiệp thì xưởng sản xuất của công ty Penheatco cũng đã chế tạo được các sản phẩm liên
quan đến các lĩnh vực khác như:
• Sản xuất các sản phẩm cơ khí, năng lượng: Hệ thống nước nóng, năng lượng mặt trời, hệ thống thu hồi
nhiệt, tích lạnh;
• Sản xuất các hệ thống đường ống công nghệ môi trường: Hệ thống xử lý nước thải, rác thải, lò đốt rác;
• Hệ thống sấy, Hệ thống cấp nhiệt, Cấp lạnh....

III. Kinh nghiệm thi công
2. Kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh
Lĩnh vực kinh doanh
Cung cấp, lắp đặt các hệ thống thiết bị Nhiệt lạnh (hệ thống
kho lạnh, hệ thống ĐHKK- thông gió, hệ thống lò hơi, khí nén,
hệ thống xử lý rác thải …)

Thời gian
Từ năm 2004 đến nay

Cung cấp, lắp đặt các dây chuyền thiết bị chế biến thực Từ năm 2004 đến nay
phẩm
Cung cấp, lắp đặt các thiết bị cơ khí chế tạo máy

Từ năm 2004 đến nay

Cung cấp, lắp đặt các thiết bị điện, tự động hóa

Từ năm 2004 đến nay

IV. Năng lực nhân sự
Tổng số lao động hiện có : 108 người
Trong đó cán bộ kỹ thuật, chuyên gia công nghệ là 35 người

Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo một hệ thống nhất dưới
sự quản lý của Ban lãnh đạo có năng lực và đội ngũ cán bộ công nhân viên
có trình độ, giàu kinh nghiệm. Đội ngũ công nhân, thợ thi công lành nghề,
thường xuyên được trang bị thêm kiến thức qua các khoá đào tạo của
công ty và của các hãng cung cấp nổi tiếng. Bên cạnh đó công ty còn nhận
được sự cộng tác tích cực của các chuyên gia đến từ các Trường đại học,
Viện nghiên cứu…

V. Các chứng chỉ, hoạt

VI. Các dự án và hợp đồng
Trong hơn 16 năm qua, Công ty TNHH Cơ – Nhiệt – Năng lượng Bách khoa
(PENHEATCO) đã Tư vấn thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt chuyển giao công
nghệ hàng trăm dự án về các lĩnh vực như:
- Công nghệ nhiệt lạnh: Cơ điện, Kỹ thuật lạnh, Điều hoà không khí và thông gió,
Kỹ thuật nhiệt;
- Các hệ thống phụ trợ trong nhà máy bia, Hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống
sấy, Hệ thống lò hơi cấp nhiệt, Hệ thống khí nén … trên toàn quốc với yêu cầu kỹ
thuật phức tạp và chất lượng cao.
Các dự án này sau khi đưa vào vận hành đều được Chủ đầu tư đánh giá cao.

VI. Các dự án và hợp đồng
Một số dự án tiêu biểu đã thực hiện
1.Trung tâm Công nghệ cao Bưu chính Viễn thông Hà Nội.
* Hạng mục “Cung cấp, lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và Hệ thống thang máy”, thuộc
dự án: Trung tâm Công nghệ cao Viễn thông, tại Hà Nội.
* Chủ đầu tư: Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông – VINAPHONE.
* Đặc trưng kỹ thuật công trình: Công trình cao 21 tầng. Diện tích thi công trên 40.000 m2.

Hình ảnh thực tế công trình

VI. Các dự án và hợp đồng
2. Khách sạn 5 sao Đầm Già Nha Trang.
* Hạng mục: “Cung cấp, lắp đặt hệ thống Điều hoà không khí và cơ điện công trình” cho công trình:
“Khách sạn 5 sao Đầm Già” thuộc dự án “Vinpearl Golf Land Resort & Villas”
* Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang
* Đặc trưng kỹ thuật công trình: Công trình cao 9 tầng, Diện tích thi công trên 55.000 m2.

Hình ảnh thực tế công trình

VI. Các dự án và hợp đồng
3. VTN Đà Nẵng
* Hạng mục: “Cung cấp, lắp đặt hệ thống cơ điện công trình” Dự án “Trung tâm nút mạng
viễn thông liên tỉnh miền Trung & Tây Nguyên tại Đà Nẵng”.
* Chủ đầu tư: Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN).
* Đặc trưng kỹ thuật công trình: Công trình cao 11 tầng. Diện tích thi công trên 25.000 m2.

Hình ảnh thực tế công trình c

▪ VTN BUILDING (TT NÚT MẠNG VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN)

Chủ đầu tư: Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN)
Địa điểm: KCN An Đồn, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Hạng mục: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí & thông gió
Công suất: 710 HP (VRV/VRF Systems)

▪ KIM DONG – CINEMA (TRUNG TÂM CHIẾU PHIM CHẤT LƯỢNG CAO 4D ĐẦU TIÊN TẠI HÀ NỘI)

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam (PVN)
Địa điểm: 18 Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí & thông gió
Công suất: 320 HP (VRV/VRF Systems)

▪ TIMES CITY (KHU ĐÔ THỊ TIMES CITY)

Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển đô thị Nam Hà Nội (Thuộc Vingroup)
Địa điểm: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống ĐHKK
Hệ thống: Commerical Aircon & VRF

▪ IDC (TRUNG TÂM DỮ LIỆU IDC VNPT)

Chủ đầu tư: Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net)
Địa điểm: KCN Tân Thuận

Hạng mục: Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hoà trung tâm dữ liệu
Công suất: 300RT (Chiller & Crac System)

▪ VTC TOWER (TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY VTC ONLINE VÀ CHO THUÊ)

Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng số 3 (Vinaconex3)
Địa điểm: 310 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng , Tp. Hà Nội

Hạng mục: Thiết kế, cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hoà không khí & thông gió
Công suất: 1500 RT (Centrifugal Chiller Systems)

▪ HA NOI FINANCIAL PETROLEUM CENTER (TRUNG TÂM TÀI CHÍNH DẦU KHÍ)

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam (PVN)
Địa điểm: 22 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Hạng mục: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí & thông gió
Công suất: 574 HP (VRV/VRF Systems)

▪ VTN BUILDING (TRUNG TÂM NÚT MẠNG VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH KHU VỰC PHÍA BẮC TẠI HÀ NỘI)

Chủ đầu tư: Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN)
Địa điểm: 30 Phạm Hùng, Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Hạng mục: Thiết kế, cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hoà không khí & thông gió
Công suất: 1240 RT (Screw Chiller Systems)

▪ A2 – BUILDING (NHÀ HỌC CHÍNH A2 – CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ ĐÔNG)

Chủ đầu tư: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông (PTIT)
Địa điểm: Km10 Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí & thông gió
Công suất: 311 RT (Air Chiller Systems)

▪ VID TOWER (TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY VÀ CHO THUÊ)

Chủ đầu tư: Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID Group)
Địa điểm: 115 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí & thông gió
Công suất: 390 HP (VRV/VRF Systems)

▪ TCTK BUILDING (TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG CƠ QUAN TỔNG CỤC THỐNG KÊ)

Chủ đầu tư: Văn phòng Tổng cục thống kê
Địa điểm: 54 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Hạng mục: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí & thông gió
Công suất: 110 HP (VRV/VRF Systems)

▪ BEER VIET HA II (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY BIA VIỆT HÀ II)

Chủ đầu tư: Công ty Sản xuất Kinh doanh & Đầu tư dịch vụ Việt Hà
Địa điểm: Khu Công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải
Công suất: 1200 m3/ngày đêm

▪ MAY HA TINH FACTORY (NHÀ MÁY MAY HÀ TĨNH)

Chủ đầu tư: Tổng công ty Thoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh
Địa điểm: Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

Hạng mục: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống lò hơi, khí nén
& mạng đường ống cấp nhiệt và khí nén

▪ MY DINH II TOWER (THÁP MỸ ĐÌNH II)

Chủ đầu tư: Tổng công ty 789 BQP
Địa điểm: Mỹ Đình, Tp. Hà Nội

Hạng mục: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống thông gió tầng hầm
điều áp cầu thang, hút khói hành lang

▪ ALS AIRPORT CARGO TERMINAL (NHÀ GA HÀNG HÓA CẢNG HÀNG KHÔNG NỘI BÀI)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhà ga hàng hóa ALSC
Địa điểm: Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống ĐHKK & thông gió
Công suất: 356 HP (VRF System)

▪ CT7 PARKVIEW RESIDENCE (CHUNG CƯ CAO CẤP CT7)

Chủ đầu tư: Tập đoàn Nam Cường
Địa điểm: KĐT mới Dương Nội, Hà Đông, Tp. Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông gió tầng hầm

