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STT DANH MỤC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN ĐVT SỐ LƯỢNG  ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

1
Combo Sửa chữa bảo trì tại 

nhà KH

 - Thực hiện sửa chữa nhẹ khắc phục cấn sổ 

nhẹ, cửa bị kêu, chạy không êm.

- Tăng dây sên, Vô dầu mỡ bảo dưỡng hệ 

chuyền tải.

- Kiểm tra tăng cường kết nối giữa nan cửa 

và trục cuốn, cân chỉnh lại hành trình.

bộ       500.000 

2 Sửa chữa cấn sổ cuộn nặng

 - Sửa chữa sổ cuộn nặng có thể gãy hoặc 

đứt nan.

- Xử lý bắt mối cho thân cửa vào hệ ray (Đòi 

hỏi kinh nghiệm).

- Kiểm tra xửa lý nhưng nan bị gãy , cong để 

có thể bắt ép vào hiện trạng cũ, Đảm bảo 

không bị vênh nhiều.

- Bắt siết kết nối lại giữa nan thân cửa và hệ 

trục cuốn.

- Kiểm tra vận hành lên xuống bình thường, 

Đảm bảo không bị cấn lại.

Kiểm tra hệ thống liên quan như bút đồng 

hoặc hệ lăn.

- Kiểm tra hệ thống hành trình xem có bị 

mất ren hay gãy ren không.

- Căn chỉnh hành trình đảm bảo ở mức an 

toàn cho việc sử dụng lâu dài

bộ   1.200.000 

3
Phải xử lý tháo dỡ hộp 

thạch cao

 - Trường hợp cuộn cửa nằm trong hộp 

thạch cao mà phải xử lý tháo dỡ hộp thạch 

cao mới xử lý được cửa (không bao gồm 

làm lại hộp thạch cao vì không phải chuyên 

môn cửa thợ sửa cửa)

bộ       300.000 

4 Bộ điều khiển KTN bộ   1.200.000 

5 Bộ điều khiển CH loại 2 bộ   1.500.000 

6 Bộ điều khiển CH taiwan bộ   2.000.000 

7 Chìa remote KTN cái       350.000 

8 Chìa remote CH loại 2 cái       400.000 

9 Chìa remote CH taiwan cái       600.000 

10 Bộ bút đồng cảm ứng

 -Tháo bộ 3 thanh đáy, Thay toàn bộ hệ dây 

bút đồng và reler tự động.  

- Nới củ bút đồng ra thêm 10mm để tăng 

thêm độ tiếp xúc điện từ khi vận hành.

bộ       500.000 

Website: www.honghuyphat.com

Mã số:

Ngày bàn hành:

Số:  

PHIẾU SỬA CHỮA

 - Bao gồm 1 trạm ĐK và 2 chìa Remote

- Thay cắm hoặc đấu nối theo hệ thống điện 

motor cửa hiện hữu.

- Test thử chiều lên xuống đóng mở bình 

thường.

 - Cài đặt mật mã theo trạm ĐK cũ

- Test thử lên xuống Bình thường

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HUY PHÁT
MST: 0307240259



11 Bộ còi chống trộm

 - Thay bộ còi báo động chống trộm, Đảm 

bảo khi gặp vật cản hoặc có người nâng cạy 

cửa còi sẽ báo động

bộ       200.000 

12
Bộ con lăn chống mòn đầu 

ray

Thay hoặc hàn thêm nếu chưa có bộ con lăn 

chống mòn đầu ray, Hàn ngay đầu miêng 

lưỡi gà của thanh ray ở phía trên.

bộ       600.000 

13 Bộ hành trình KTN bộ   1.200.000 

14 Bộ hành trình YH bộ   1.500.000 

15 Công tắc tường bộ       200.000 

16
Hộp khóa INOX công tắc 

tường
bộ       450.000 

17 Thay tụ đề

 - Mở nắp sau motor thay tụ đề, Trường 

hợp motor đề yếu hoặc không vận hành 

được.

cái       300.000 

18 Thay cầu chì

Trường hợp bị sét đánh hoặc xung điện cao 

sẽ đứt cầu chì (Nếu thợ tới tận nhà mà chỉ 

để thay cầu chì thì sẽ tính phụ phí đi lại Từ 

200.000đ đến 400.000đ tùy cự ly và thời 

điểm)

cái         50.000 

19 Bình Ắc quy 12AH bộ   1.500.000 

20 Bình Ắc quy 7,5AH bộ   1.300.000 

STT DANH MỤC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN ĐVT SỐ LƯỢNG  ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

Tp.Hồ Chí Minh ngày      tháng      năm 20……/

Đại diện khách hàng Công ty cổ phần Hồng Huy Phát

(Đại diện)

CÁC SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ KHÁC NGOÀI DANH MỤC TRÊN

Thay bộ hành trình, Bao gồm nguyên cả bộ 

roler

Thay bình Ắc quy con ở bên trong bao gồm 

kiểm tra phần bo mạch (Nếu bị cháy hoặc 

hỏng bo mạch thì sẽ không thay được bình 

nữa)


