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SỰ KIỆN KẾT NỐI GIAO THƯƠNG 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG



01. HOSEUNG ENT. CO., LTD (HSENT)

➢ Website: http://www.hosent.co.kr/

➢ Giới thiệu: Thành lập vào năm 1989, HSENT cung cấp hệ

thống xử lý nước thải cho các đối tác tiêu biểu như Tập

đoàn công nghiệp nặng Hyundai, Tập đoàn cơ khí hàng

hải và đóng tàu Daewoo…

➢ Sản phẩm:

• Đơn vị tạo Nitơ, đơn vị làm mát nước, đơn vị nâng cấp khí

sinh học (từ thức ăn thừa, bùn thải thành nhiệt và điện, khí

sinh học lỏng, phân bón)

• Bể lọc nước cấp nồi hơi, bể đo lượng dầu xi lanh, bể dầu

bôi trơn

• Hệ thống xử lý nước thải (sử dụng công nghệ plasma, vi

khuẩn, hóa chất, bộ lọc, xử lý nước chứa dầu)



02. MICHIGAN TECHNOLOGY

➢ Website: https://www.mdafdof.com/

➢ Giới thiệu: Kể từ khi được thành lập vào năm 2002, Michigan

Technology luôn dẫn đầu về công nghệ, đặc biệt với công nghệ

DOF

➢ Sản phẩm: Xử lý nước sử dụng tuyển nổi ozone hòa tan (DOF)

➢ Công nghệ:

• Công nghệ điều áp ozone, có khả năng oxy hóa mạnh

• Máy tạo bong bóng có thể tạo ra các vi hạt nhỏ 40㎛ hoặc nhỏ hơn

• Tối thiểu khu vực lắp đặt



03. MIRAE E&I CO., LTD.

➢ Website: http://www.fa119.com/

➢ Giới thiệu: Thành lập vào năm 1993, MIRAE E&I

dẫn đầu ngành năng lượng tái tạo mới

➢ Sản phẩm:

• Hệ thống tuần hoàn nước hỗn hợp (kết hợp năng lượng

mặt trời và năng lượng gió), không sử dụng điện

• Hệ thống tuần hoàn nước liên tục, ngăn chặn sự đóng

băng của mặt nước dù trời lạnh

• Dây chuyền loại bỏ tảo bằng thủy lực thân thiện với

môi trường



04. BOKJU CO., LTD

➢ Website: http://www.bokju.com/

➢ Giới thiệu: Kể từ khi được thành lập vào năm 2009,

năm thành lập, BOKJU đã nỗ lực hết mình để cung cấp

nước sạch, lành mạnh và bền vững và không ngừng phát

triển công nghệ sản xuất các dụng cụ chứa nước hiện

đại, thân thiện với môi trường.

➢ Sản phẩm:

• Tấm lót chống thấm SPEP kết dính Polyetylen mật độ

thấp (LDPE) với thép không gỉ có độ bền cao, chống gỉ

sét và giữ vệ sinh.

• Bể chứa hóa chất kết hợp SPEP

• Bể chứa nước hình trụ 2 tầng gia cường bên trong và bên

ngoài



05. DAEYANG E&I

➢ Website: http://www.areca.kr/

➢ Giới thiệu: Thành lập vào năm 1991, Daeyang ENI Co., Ltd. là một

công ty thân thiện với môi trường, cung cấp các giải pháp khử mùi

hôi và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong số các chất ô

nhiễm không khí thải ra từ các nhà máy và cuộc sống hàng ngày.

➢ Sản phẩm: Công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí

• ARECA V: Hệ thống xử lý hợp chất hữu cơ dễ bay hơi nhỏ loại bỏ các

chất độc hại (khí, sương mù, khói, bụi)

• ARECA P: Hệ thống thông gió trung tâm loại bỏ bụi mịn bằng công

nghệ hút bụi vi sợi carbon và công nghệ làm sạch màng nước

• ARECA C: Hệ thống loại bỏ các chất gây ô nhiễm không khí (bụi

mịn, oxit lưu huỳnh, amoniac) được tạo ra trong quá trình đốt sinh

khối.



06. RE-NEW SYS CO., LTD

➢ Website: http://en.re-new.co.kr/eng/

➢ Giới thiệu: Re-new System là công ty có top 10 Công nghệ mới tốt nhất

của Hàn Quốc. Turbo-Seal là sản phẩm đầu tiên và duy nhất trên thế giới

có thể chống thấm vĩnh viễn toàn diện các kết cấu bê tông. Công ty đã

hoàn thành nhiều dự án như Sân bay Quốc tế Incheon ở Hàn Quốc, MCE

ở Singapore, BART và Presidio Parkway ở San Francisco, Hoa Kỳ…

➢ Sản phẩm:

• Vật liệu chống thấm: kết hợp Gel cao su Poly không đóng rắn, tự phục

hồi với tấm bảo vệ bền, chống thủng tạo thành chất chống thấm toàn diện

có độ đàn hồi cao cho kết cấu hạ tầng bê tông

• Tấm chống thấm: Tạo ra một lớp chống thấm bám dính bền bỉ vào tấm

bê tông cốt thép, có tác dụng kết dính và ngăn nước đi qua giữa bê tông và

lớp chống thấm mà không cần sơn lót hoặc vữa bất chấp điều kiện môi

trường. (Tiếp xúc với tia cực tím, độ ẩm, thay đổi nhiệt độ, v.v.)



07. DONGWOO OPTRON CO., LTD 

➢ Website: http://www.optron.co.kr/

➢ Giới thiệu: Được thành lập vào năm 1989, Dongwoo Optron đã thành công

trong việc phát triển máy phân tích khí thải đầu tiên tại Hàn Quốc dựa trên

nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quang phổ. Dongwoo Optron đã đạt

được tổng doanh số hơn 700 thiết bị máy phân tích khí thải và khẳng định

là một trong những nhà sản xuất máy phân tích khí thải hàng đầu

➢ Sản phẩm:

• Máy phân tích SO2, NOx, NH3: Máy phân tích đa khí bằng nguyên tắc đo

UV DOAS (hấp thụ tia cực tím)

• Máy phân tích bụi: Hệ thống giám sát bụi sử dụng diode laser hiệu suất

cao với bước sóng ánh sáng 645nm ~ 660nm, lượng ánh sáng tới đầu báo đo

được đo và chuyển thành nồng độ bụi.

• Máy phân tích SO2.NOx, O2: Máy phân tích kiểu chiết tách với nguyên

lý hấp thụ UV (NOx, SO2) và thuận từ (O2)



08. WATERNIX CO., LTD

➢ Website: http://www.waternix.com/

➢ Giới thiệu: Được thành lập vào năm 1989, với 29 năm kinh

nghiệm về công nghệ xử lý nước, Waternix có chuyên môn để

thiết kế, sản xuất và vận hành để tạo ra hệ thống tốt nhất phù hợp

với bất kỳ mạng xử lý lọc nước nào

➢ Sản phẩm:

• Hệ thống khử mặn nước biển: Có nguyên lý hoạt động tương tự

như hệ thống thẩm thấu ngược cho nước ngầm và nước máy,

nhưng nó có hàm lượng nước biển cao hơn nước ngầm và nước

máy, bơm pit tông áp suất cao và máy tách muối cho màng loại bỏ

nước biển cao



09. ENIC CO., LTD

➢ Website: http://ecovim.co.kr/eng/

➢ Giới thiệu: Thành lập vào năm 2004, ENIC. là một công ty liên

doanh thân thiện với môi trường đã dẫn đầu thị trường và đi đầu

trong sự đổi mới trong thị trường máy phân hủy chất thải thực phẩm.

➢ Sản phẩm: Máy phân hủy chất thải thực phẩm

• Hệ thống không yêu cầu lắp đặt, móc treo hoặc thông gió, không cần

enzym hoặc chất phụ gia. Điều khiển một chạm hoàn toàn tự động,

cảm ứng trạng thái và cung cấp phản hồi cũng như kiểm soát hoạt

động mà không cần cài đặt trước bộ hẹn giờ.



10. NEUROS CO., LTD

➢ Website: http://www.neuros.com/

➢ Giới thiệu: Neuros Co., Ltd. Là công ty hàng đầu thế giới

được thành lập vào tháng 5 năm 2000, bởi các kỹ sư hàng

không vũ trụ. Neuros có nhiều kinh nghiệm nhất trên thế giới

với hơn 2.500 đơn vị được lắp đặt tại 18 quốc gia khác nhau,

trong đó có hơn 670 đơn vị chỉ riêng ở Bắc Mỹ trong thiết bị

thổi turbo tốc độ cao. Và doanh thu xuất khẩu đóng góp

khoảng 75% tổng doanh thu

➢ Sản phẩm:

• Máy thổi khí turbo, máy nén khí turbo

• Động cơ Turbo cho ứng dụng hàng không vũ trụ

• Máy nén khí Turbo cho pin nhiên liệu hydro



11. AERIX. CO., LTD

➢ Website: https://www.aerix.co.kr/

➢ Giới thiệu: Aerix Co., Ltd. là công ty có 45 năm kinh nghiệm chuyên về thiết bị môi trường;

cung cấp thiết bị thu gom bụi / hệ thống nhà máy thông minh / túi lọc / dịch vụ bảo trì O & M.

➢ Sản phẩm:

• Hệ thống nhà máy thông minh (IcT): hệ thống IoT giúp tăng hiệu quả của các nhà máy bằng

cách thu thập dữ liệu lớn và quản lý kỹ thuật số thông qua các thiết bị và mạng / máy chủ.

• Hiện công ty đang cung cấp 6 dịch vụ giải pháp: (1) hệ thống điều khiển bộ thu thông minh, (2)

hệ thống điều khiển sưởi ấm và làm mát, (3) hệ thống điều khiển kho lạnh, (4) hệ thống giám

sát quay, (5) thiết bị cảm biến công nghiệp PLC và hệ thống giám sát từ xa, (6) hệ thống giám

sát lỗi bẫy hơi.

• Túi lọc: Tích hợp bộ lọc, lồng và lỗ thông hơi để dễ dàng lắp và tháo. Do cấu trúc nhăn nên

ngay cả khi chiều dài của hình trụ giảm đi một nửa thì diện tích bộ lọc vẫn tăng lên hai đến ba

lần. Được cấu tạo bằng các lớp xốp mịn và có hiệu quả thu gom bụi mịn tuyệt vời. Lớp xốp mịn

có bề mặt đồng nhất, thoát khí tuyệt vời và áp suất chênh lệch thấp. Các chức năng hoạt động

theo điều kiện sử dụng.



12. NEWTORK KOREA

➢ Website: http://newtork.co.kr/?ckattempt=2

➢ Giới thiệu: NEWTORK KOREA được thành lập bởi các kỹ sư có hơn 20

năm kinh nghiệm trong ngành van. Trong hơn 10 năm, họ đã sản xuất và

cung cấp thiết bị truyền động điện, thiết bị điều khiển chức năng để quản lý

chất lỏng của nhà máy và đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn đảm bảo

chất lượng ISO 9001, ISO14001 và ISO 45001.

➢ Sản phẩm:

• NTI: Dòng NTI là bộ truyền động nhiều lần cho van cầu, van cổng, cửa xả

lũ và các thiết bị khác. Nó cũng dành cho các loại van tứ chuyển như van

giảm chấn, van bi, van bướm khi kết hợp với hộp giảm tốc.

• NTIT / NTIR: Dòng NTIT là thiết bị truyền động điện một phần tư vòng

quay để vận hành các ứng dụng như bi, van bướm và bộ giảm chấn.

• NTIR: Dòng NTIR được thiết kế đặc biệt cho van rẽ nhỏ và bộ giảm chấn.



13. EPIT CO., LTD

➢ Website: http://www.epit.co.kr/

➢ Giới thiệu: EPiT được thành lập vào tháng 1 năm 2000,

chuyên về lĩnh vực hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí như

bộ lọc kết tủa tĩnh điện, bộ lọc túi và túi xếp nếp EPiT.

➢ Sản phẩm:

• Lọc bụi tĩnh điện EPiT: Bộ hút bụi bằng điện là dòng điện một

chiều có điện áp cao giữa điện cực phóng điện (DE) và điện cực

thu bụi (CE) trong phòng hút bụi.

• Bộ lọc túi EPiT: loại bỏ bụi hình thành trên bề mặt túi và thải

lên phía trên thông qua đường ống. Bộ lọc bụi của bộ lọc EPiT

có thể thu thập các loại bụi khác nhau

• Túi xếp nếp EPiT: Lọc và thu gom bụi, vùng lọc của túi xếp

nếp EPiT có thể được mở rộng gấp 2 ~ 3 lần.

http://www.epit.co.kr/


14. SANG WON MACHINERY CO., LTD

➢ Website: http://www.sw-mc.co.kr/

➢ Giới thiệu: Công ty chuyên cung cấp để xử lý khí thải của dây

chuyền sơn / phủ của các nhà sản xuất ô tô tại Hàn Quốc, công ty đã

xuất khẩu hệ thống tích hợp thiết bị cô đặc RTO và VOC tiên tiến.

➢ Sản phẩm:

• Hệ thống RTO nâng cao: Loại bỏ mùi hiệu quả cao 95-99% và 94%

hoặc thu hồi nhiệt năng.

• Bộ tập trung VOC + Hệ thống RTO nâng cao: Thiết bị cô đặc

VOC hấp thụ, tách rời và quay vòng khí VOC nồng độ thấp / mùi

dưới 50 ℃ thành khí VOC cô đặc ở dạng cô đặc, làm cho hệ thống

tiết kiệm nhất.

• Lò sấy xanh: RTO nằm ngang và lò sưởi không khí tích hợp lò sấy

khô kiểu mô-đun hỗn hợp.

http://www.sw-mc.co.kr/


15. CJK ALLIANCE CO., LTD

➢ Website: http://www.cjkwt.co.kr/

➢ Giới thiệu: CJK Alliance Co., Ltd. chuyên sản xuất các hệ thống 

xử lý nước như máy lọc nước và nhà máy xử lý nước.

➢ Sản phẩm: 

• CLAPIEL_SLIM: Không có bể chứa nước và lấy nước trực tiếp từ 

vòi, thay thế bộ lọc nhanh chóng và dễ dàng, thiết kế siêu mỏng, bộ

lọc thay đổi nhanh chóng, khử trùng bằng tia UV mạnh mẽ.

• CLAPIEL_STAND&HALF: Máy lọc nước nóng lạnh tiện lợi và 

an toàn, hệ thống nước nóng lạnh dồi dào liên tục.

• Hệ thống lọc tự động AZUD: Hệ thống lọc xử lý trước giúp cải

thiện đáng kể hiệu quả / độ ổn định / chi phí bảo trì bằng cách khắc

phục những thiếu sót của hệ thống xử lý trước hiện có.

http://www.cjkwt.co.kr/


16. VINNA MACRO

➢ Website: http://vinna.co.kr/main

➢ Giới thiệu: Vinna Macro đã hoạt động trong lĩnh vực phân tách rắn /

lỏng (khử nước) và máy móc môi trường 19 năm, đồng thời cung cấp các

giải pháp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nhà máy xử lý nước thải, trang

trại và các nhà máy chế biến thực phẩm.

➢ Sản phẩm:

• Slit Saver: Đây là thiết bị khử nước bán chạy nhất của Vinna Macro, có

thể được thay thế bằng máy ép đai hoặc máy ép vít.

• Máy làm khô & làm nhỏ xác động vật: Được thiết kế để giảm kích

thước thân thịt cho đến khi chúng trở thành bột mịn khô. Sau khi cắt nhỏ

sẽ được xử lý nhiệt (hơn 170 ℃), không có mùi hôi hay vi khuẩn.

• Máy nghiền xác động vật: Được thiết kế để giảm kích thước và tiêu hủy

hoàn toàn toàn bộ thân thịt. Thời gian vận hành nhanh, chi phí vận hành

thấp, công suất lớn (20 tấn / ngày), kích thước nhỏ gọn.

http://vinna.co.kr/main


17. TECHNOBIO CO.,LTD

➢ Website: http://technobio.co.kr/home/

➢ Giới thiệu: Thành lập năm 1995, Technobio Co.,Ltd chuyên

sản xuất phụ gia nhiên liệu thân thiện với môi trường (nhãn

hiệu: Power-Z) cho nhiên liệu tàu biển và ô tô và đã được

chứng nhận ISO 9001 và 14001.

➢ Sản phẩm:

• POWER-Z: giúp tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng công nghệ

đặc biệt để loại bỏ carbon khỏi động cơ và phân tán cặn của

nhiên liệu. Ngoài ra, POWER-Z còn làm giảm các chất ô

nhiễm không khí như bụi mịn (PM), nitơ oxit (NOx) và HC.



18. FORCEBEL CO.,LTD

➢ Website: http://www.forcebel.com/?ckattempt=1

➢ Giới thiệu: FORCEBEL là một công ty chuyên về xử lý chất thải rắn và

chất thải thành năng lượng. Dựa trên nhiều năm nghiên cứu và phát triển và

kinh nghiệm, FORCEBEL đã phát triển Hệ thống SUPEX (Hệ thống phân

tách hiệu quả cao cho chất thải chôn lấp) và Thiết bị phân tách dễ cháy.

➢ Sản phẩm:

• Hệ thống SUPEX: Hệ thống tách chất thải hiệu quả cao. Thông qua hệ

thống SUPEX, các vật liệu tách rời (chất dễ cháy, chất không cháy, kim loại

và đất) và các bãi chôn lấp đã qua xử lý có thể được tái sinh.

• Thiết bị phân tách dễ cháy: phân loại các chất dễ cháy từ chất thải hỗn hợp,

sử dụng cào và chổi bên trong có thể tùy chỉnh và xoay.

• Trommel Screen: tách các chất thải có kích thước nhỏ như đất và chất hữu

cơ khỏi chất thải hỗn hợp.



19. SAMJIN PRECISION CO., LTD

➢ Website: http://www.samjinvalve.com/

➢ Giới thiệu: Samjin là nhà sản xuất van chất lượng vượt trội hàng đầu tại Hàn

Quốc. Kể từ khi được thành lập vào năm 1991, Samjin đã và đang cung cấp

các giải pháp hoàn hảo cho các thành phần dòng chảy cho các công ty dầu khí,

hóa dầu và nhà máy điện lớn trên thế giới.

➢ Sản phẩm:

• Van bướm: Van bướm kích thước lớn và hiệu suất cao được cung cấp cho nhà

máy điện.

• Van bi: Van bi áp suất cao được cung cấp cho các ngành công nghiệp dầu khí

trên thế giới.

• Hệ thống xử lý nước: Hệ thống lọc nước cho các cộng đồng nhỏ hoặc các tòa

nhà được phát triển với các khối mô-đun nhỏ gọn, có thể dễ dàng mở rộng và

thay đổi tùy theo công suất yêu cầu và mức độ nhiễm bẩn của nước.

• Hệ thống xử lý nước thải: Hệ thống xử lý ổn định và tái sử dụng nước thải

công nghiệp bằng công nghệ màng lọc UF-RO.

http://www.samjinvalve.com/


20. KEST-ENG CO.,LTD

➢ Website: http://www.kesteng.com/

➢ Giới thiệu: KestEng là công ty sản xuất và xuất khẩu thiết 

bị tự động hóa nhà máy và hệ thống xử lý nước thải.

➢ Sản phẩm: 

• Hệ thống bay hơi chân không KISTHYDROMAT: Hệ 

thống bốc hơi chân không KISTHYDROMAT có thể xử lý 

nước thải không thể phân hủy, nồng độ cao kết hợp mà 

không cần xử lý trước.

http://www.kesteng.com/


21. JAIN TECHNOLOGY

➢ Website: www.jain.co.kr

➢ Giới thiệu: Jain Technology là công ty chuyên sản xuất lưu lượng

kế siêu âm được số hóa hoàn toàn áp dụng cho chất lỏng và khí.

➢ Sản phẩm:

• Thiết bị đo lưu lượng nước bằng sóng siêu âm dạng kẹp: Đo lưu

lượng nước sạch và nước bẩn, nước mát và nước nóng, nước thải,

dầu và hóa chất bằng cách sử dụng đầu dò siêu âm kẹp trên mà

không cần cắt ống hoặc làm gián đoạn nguồn cấp nước.

• Thiết bị đo lưu lượng đường ống cống: Đo chính xác lưu lượng

đường ống cống bị lấp đầy một phần bằng 4 đầu dò đường dẫn. Lý

tưởng cho nước thải, nước thải, chất lỏng có bùn và hạt nặng.

• Thiết bị đo lưu lượng kênh hở: Đo lưu lượng kênh mở bằng đầu dò

4 đường dẫn. Đo chiều rộng kênh 1 ~ 30 mét. Có thể đo hình chữ

nhật, hình tròn, hình thang, kênh lẻ hoặc bất kỳ loại kênh nào.



22. NWL PACIFIC INC. 

➢ Website: www.nwlpacific.co.kr

➢ Giới thiệu: NWL Pacific là nhà sản xuất và cung cấp các thiết bị

nguồn, thiết bị nguồn chuyên dụng cho lọc bụi tĩnh điện.

➢ Sản phẩm:

• PowerPlus : Bộ chỉnh lưu biến áp tần số cao với công nghệ tiên

tiến nhất với công suất đầu vào ít hơn, thu gom bụi hiệu quả hơn.

• PowerBest: Thiết bị cung cấp năng lượng cho chất kết tủa tĩnh

điện.Thông qua thiết kế tối ưu, sản phẩm có thể được tùy chỉnh

cho các mục đích khác nhau.

• Bộ chỉnh lưu biến áp một pha: Bộ chỉnh lưu biến áp một pha

được sản xuất theo bí quyết tích lũy của NWL Pacific. Công nghệ

riêng của NWL Pacific không lắp đặt lò phản ứng trên thiết bị,

giúp hệ thống ESP tốt hơn.



23. TURBOWIN CO., LTD

➢ Website: www.turbowin.com

➢ Giới thiệu: Turbowin đi đầu trong công nghệ tuabin kể từ khi được

thành lập vào năm 2015, được cấp chứng chỉ ISO 9001-2015 (Chất

lượng) và ISO 14001-2015 (Môi trường).

➢ Sản phẩm:

• Máy thổi khí Turbo (Dòng WL): máy thổi khí tăng áp không dầu tốc

độ cực cao, công suất từ 10 đến 1.200 HP

• Máy nén Turbo (Dòng WH): máy nén tuabin cao cấp, ứng dụng tiết

kiệm năng lượng cần lượng khí thải carbon thấp.

• Máy nén Micro Turbo (Dòng WF): máy nén vi turbo tốc độ cực cao,

thiết kế đặc biệt để cung cấp khí sạch cho hệ thống pin nhiên liệu

• Máy thổi khí Micro Turbo (Dòng WM): máy thổi khí siêu nhỏ tốc

độ cao, không chứa dầu với công nghệ vòng bi lá khí được cấp bằng

sáng chế của Turbowin



24. SUNTECH ENGINEERING CO., LTD

➢ Website: www.suntech-eng.co.kr

➢ Giới thiệu: Được thành lập năm 2004, là doanh nghiệp hoạt 

động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đo lường chất lượng nước

➢ Sản phẩm: 

• TU90 / UCX  : Máy đo độ đục 

• Aqua2000-FCL : Máy phân tích clo tự do thông minh

• Aqua2000-5x : Máy phân tích chất lượng nước thông số Muti



25. PLASNATECH CO., LTD

➢ Website: http://www.plasmatech.co.kr

➢ Giới thiệu: Plasmatech tập trung vào các lĩnh vực môi trường

không khí như xử lý bụi mịn và xử lý khí độc hại cho ngành

công nghiệp bán dẫn

➢ Sản phẩm:

• Hệ thống lọc bụi tĩnh điện ướt lớn: xử lý hiệu quả sương mù,

bụi, mùi và khói trắng có hại thông qua việc thu gom bụi điện

ướt sử dụng phóng điện corona.

• Hệ thống lọc bụi tĩnh điện ướt cỡ vừa và nhỏ: Được lắp đặt

bên trong FAB, cải thiện và ngăn ngừa ô nhiễm không khí

• Hệ thống sản xuất bột nano: cơ sở sản xuất bột nano niken

sử dụng plasma nhiệt độ cao



26. ROYAL PRECISION IND. CO., LTD

➢ Website: www.korearoyal.com

➢ Giới thiệu: Royal Precision là công ty xử lý bùn toàn cầu đứng đầu

về sản xuất, chất lượng và an toàn trong 34 năm, chiếm hơn 70% thị

phần máy ép bùn tại Hàn Quốc.

➢ Sản phẩm:

• Máy ly tâm ROYAL-Decanter: hiệu suất tuyệt vời trong việc xử lý

nước và bùn thải, phân, gia súc, nước thải khử nước cô đặc, nước thải

tiền xử lý, hóa chất, thép, thực phẩm, công trình dân dụng và bùn

nước thải hữu cơ và vô cơ gây ra trong các quá trình sản xuất

• ELODE- Thiết bị khử nước thẩm thấu điện để xử lý bùn: đạt 90%

DS với 0,45kWh để loại bỏ 1L nước, có thể xử lý 80% lượng bùn thải

trên thế giới

• Nano Micro Bubble: hệ thống lọc nước xử lý nước, nước thải, nước

thải, thủy triều đỏ, tảo lục, ...thường có thể được xử lý trong 30 phút



27. KOENG CO., LTD.

➢ Website: www.koeng.com

➢ Giới thiệu: KOENG đã cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết bị gara chất

lượng hàng đầu cho các xưởng xe hơi và xe thương mại, hiện tại KOENG đang

cung cấp máy móc chất lượng cao cho thị trường nước ngoài.

➢ Sản phẩm:

• Thiết bị kiểm tra xe: Bao gồm máy kiểm tra độ trượt bên (KEA), Máy kiểm tra

phanh lăn (KEB), Máy kiểm tra công tơ mét (KES), ...

• Máy phân tích khí ô tô. KEG-500 & Máy đo độ mờ khói OP-201: Máy đo

khói Opacity OP-201 phát hiện, đo lường và cung cấp trực quan chính xác độ

mờ của khói do động cơ diesel thải ra

• Thiết bị dịch vụ ô tô (bảo trì): Tất cả các loại thiết bị dịch vụ ô tô (Thiết bị bảo

dưỡng, thiết bị nhà xưởng và nhà để xe)

• Máy làm sạch đa chức năng & hóa chất: Máy làm sạch 5 trong 1, sử dụng

chất tẩy rửa đa carbon, máy DPF, phụ gia liên quan (Chất làm sạch động cơ, chất

tẩy DPF, chất làm sạch đầu phun)



28. ROTHWELL WATER CO., LTD. 

➢ Website: http://rothwell.co.kr/

➢ Giới thiệu: Rothwell Water Co.,Ltd là công ty kỹ thuật xử lý

nước với năng lực đặc biệt trong các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến,

công nghệ quốc tế hiệu quả về chi phí và dịch vụ quản lý dự án

hiệu quả cao

➢ Sản phẩm:

• CSBR đóng gói: Nhà máy xử lý nước thải quy mô nhỏ với

công nghệ CSBR

• CBSR: quy trình xử lý nước thải lò phản ứng ở mức không

đổi, dòng chảy liên tục

• MCSBR: Quy trình xử lý nước thải lò phản ứng theo loạt trình

tự dòng chảy đã được điều chỉnh với hidrocyclone và phương

tiện chức năng



29. NITKOREA CO., LTD

➢ Website: www.nitkorea.com

➢ Giới thiệu: NIT Korea đang giải quyết các vấn đề xã hội về môi trường khí quyển

như bụi mịn, hơi dầu, mùi hôi, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và khói trắng

➢ Sản phẩm:

• Máy hút bụi điện Plasma ướt: Không sợ cháy, xử lý thu gom bụi dễ dàng khi

xảy ra bụi quy mô lớn,bảo trì dễ dàng với hệ thống làm sạch tự động, đảm bảo chu

kỳ làm sạch gấp 3 đến 5 lần so với các thiết bị hút bụi hiện có, tiêu thụ điện năng

thấp

• Chất kết tủa tĩnh điện MPS: Bộ nguồn MPS công suất cao (có thể thay đổi), bảo

trì dễ dàng, phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn, cấu tạo van điều tiết ngăn cháy, chữa

cháy.

• Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí hỗn hợp đa chức năng: Hệ thống

kiểm soát chất lượng không khí hỗn hợp đa chức năng là một giải pháp tổng thể

đồng thời loại bỏ các chất ô nhiễm khác nhau như bụi siêu mịn, mầm bệnh, khí độc

hại và vi khuẩn có hại.



30. YUCHEON ENVIRO CO., LTD

➢ Website: http://www.yucheon.co.kr

➢ Giới thiệu: Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực xử lý

nước trong hơn 30 năm, YUCHEON ENVIRO CO.,

LTD chuyên nghiên cứu phát triển và sản xuất các

thiết bị xử lý nước chất lượng cao

➢ Sản phẩm:

• Bộ lọc sợi quang: Bộ lọc sợi trọng lực có sẵn để lọc

độ sâu. Loại bỏ BOD, COD, SS và T-P bằng hóa

chất.



31. HODU

➢ Website: www.hoducompany.com/

➢ Giới thiệu: CÔNG TY TNHH HODU. đang cung

cấp sản phẩm như phòng trưng bày, thiết bị giặt là,

thiết bị thí nghiệm, đồ nội thất.

➢ Sản phẩm:

• -Hệ thống nhà vệ sinh: được lắp đặt trong các nhà vệ

sinh có công năng sử dụng cao và có tác dụng tiết

kiệm nước rất tốt.

• -Bồn cầu (Vacuum toilet): tiết kiệm nước 90% so với

bồn cầu truyền thống, làm sạch thân thiện với môi

trường, ngăn ngừa vi khuẩn bằng tạo bóng phun mỹ

thuật.



32. ECOSET

➢ Website: www.ecoset.co.kr

➢ Giới thiệu: Ecoset là doanh nghiệp môi trường xuất sắc được Bộ Môi trường Hàn

Quốc chứng nhận. Sản phẩm chính là thiết bị khử trùng bằng tia cực tím, thiết bị

khử nước và thiết bị lấy nước

➢ Sản phẩm:

• Phương tiện khử trùng bằng tia UV: loại kênh nước áp suất thấp, loại ống áp suất

thấp, loại ống áp lực trung bình và xử lý oxy hóa nâng cao (AOP).

• Máy khử nước xử lý bùn: Có thể xử lý một lượng lớn bùn, ưu điểm là có độ ẩm

của bánh thấp hơn so với các thiết bị khử nước khác.

• Hệ thống cung cấp nước làm mát: loại bỏ các tạp chất, được sử dụng trong các nhà

máy điện, nhà máy hóa dầu, khử muối và các cơ sở công nghiệp.



34. JAKYUNG CHEMICAL CO., LTD

➢ Website: www.jakyung.co.kr/en/

➢ Giới thiệu: Jakyung phát triển tính linh hoạt trong việc loại bỏ bụi cứng,

cung cấp giải pháp cho ngành công nghiệp giấy, là nhà cung cấp toàn cầu

cho các sản phẩm tẩy rửa.

➢ Sản phẩm:

• NIOPOL-CA: Chelating Agent để quản lý đất trong canh tác hoặc xử lý

nước cho ngành công nghiệp

• NIOPOL-FD4C: Chất tẩy rửa chất gây ô nhiễm thân thiện với môi trường

dựa trên axit malic và axit xitric. Được sử dụng trong các nhà máy giấy cho

mục đích làm sạch nỉ.

• NIOPOL-ACI: Chất tẩy rửa kiềm cho bếp và nướng bụi bám dính, không

làm hỏng bề mặt kim loại (SUS SS 304)



35. WON HI TECH CORP

➢ Website: www.wonhitech.co.kr

➢ Giới thiệu: WON Hi Tech Corp nhận bằng sáng chế cho công nghệ

tách khí bằng PSA, cung cấp máy tạo oxy công nghiệp, máy tạo nitơ,

máy tạo khí ozone, hệ thống hòa tan ozone, ... trên toàn thế giới

➢ Sản phẩm:

• Máy tạo khí Ni-tơ/Oxy: hoàn toàn tự động không cần giám sát bởi

điều khiển điện tử. Tốc độ sản xuất và áp suất phân phối khí, v.v.

(95~99,99%, 1-600Nm3/giờ)

• Hệ thống tạo Ozone: Máy nén không dầu, máy tạo oxy và máy tạo

ozone được kết hợp trong một đơn vị duy nhất để nó sẽ hoạt động chỉ

cần bật nguồn. Mô hình làm mát bằng không khí không cần nước làm

mát. Giao diện điều khiển tự động. Điều khiển PID: 0 ~ 10VDC hoặc

4 ~ 20mA



36. SAMBO SCIENTIFIC

➢ Website: www.sambosc.com

➢ Giới thiệu: Sam Bo Scientific là nhà cung cấp

chuyên biệt cho các thiết bị chất lượng cao

➢ Sản phẩm:

• Hệ thống kiểm soát và phân tích liều lượng chất đông

tụ trực tuyến (Model: CAST)

• Hệ thống ước tính và kiểm soát rủi ro cho một STP

quy mô nhỏ phi tập trung

• (Mẫu: T-RECS)

• Hệ thống giám sát trực tuyến lò phản ứng sinh học

(Mô hình: BROMS)



37. AQUACELL CO., LTD

➢ Website: www.aquacell.co.kr

➢ Giới thiệu: Aquacell tập trung phát triển công nghệ xử lý nước thải,

nước đục, lọc nước sông, khử mùi và xử lý ô nhiễm không khí.

➢ Sản phẩm:

• Máy khử mùi điện hóa: Nó giải quyết các vấn đề an toàn do lưu trữ,

vỡ, rò rỉ, v.v. mà không cần xử lý trực tiếp các hóa chất độc hại

• Máy tự động khử cặn: loại bỏ cặn bị mắc kẹt trong bình ngưng và các

hệ thống làm mát khác nhau, hóa lỏng khí làm lạnh có nhiệt độ cao

và áp suất cao

• Hệ thống xử lý nước điện phân: khử trùng vi khuẩn gây bệnh tồn tại

trong nước hoặc làm sạch các chất ô nhiễm trong nước



38. CHEONGWOO C&T

➢ Website: www.cwcnt.com

➢ Giới thiệu: Chungwoo CENT tập trung phát triển

và sản xuất máy lọc khí độc hại, máy hút bụi nhỏ

và máy khử trùng xúc tác quang.

➢ Sản phẩm:

• Máy lọc không khí khí độc để bàn (CAFU-01):

Làm sạch và thải hiệu quả các chất ô nhiễm được

tạo ra tại các phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm,

xưởng hàn, etc..

• Máy lọc khí độc di động (CAFU-02)

• Máy khử trùng không khí bằng bộ lọc quang điện tử

di động (CAFU-11)



39. SUNGHWAFT 

➢ Website: www.sunghwaft.com

➢ Giới thiệu: Công ty Sungwaft phụ trách an toàn gas tại các công

ty lớn trong nước và các khu nhà máy công nghiệp lớn.

➢ Sản phẩm:

• Máy dò khí (QM-9000D): Đo nồng độ khí theo thời gian thực, chỉ

báo nồng độ và máy thu khí được cảnh báo ở mức nguy hiểm liên

quan đến máy dò khí

• Máy dò rò gỉ (FT-PC-01): Công nghệ cảm biến điểm đặc biệt phát

hiện hóa chất bằng cách phân biệt nước với hóa chất lỏng.

• Hệ thống giám sát mùi (AQM-09): Phân tích nhật ký dữ liệu để hỗ

trợ giám sát theo kế hoạch.



40. HANA EMS CO., LTD

➢ Website: www.hanaems.com

➢ Giới thiệu: HANA là thương hiệu kim phun LPG & CNG số 1,

cung cấp sản phẩm kim phun khí có thể áp dụng cho nhiều loại xe.

➢ Sản phẩm:

• Kim phun khí CNG, LPG HANA H2001 (phù hợp với xe khách):

Loại nguồn cấp dữ liệu hàng đầu, vỏ thép không gỉ nhỏ gọn, đầu

nối 2 chiều siêu âm AMP [AMP 282104-1]

• Kim phun khí H2100 (phù hợp xe Van và xe tải hạng nặng): Đầu

nối KET hiện có [KET MG640543-5] - VÀNG (loại A tiêu chuẩn)

• Kim phun khí HANA H2002: Đường ray kim phun loại 3 & 4 bên

cấp liệu cho ô tô chở khách



41. KNC INC.

➢ Website: http://www.knc-korea.com/

➢ Giới thiệu: KNC chuyên phát triển bộ chuyển đổi nhiên

liệu sinh học CNG / LPG bao gồm bộ ECU, cung cấp

phụ tùng CNG / LPG cho các nhà sản xuất ô tô.

➢ Sản phẩm:

• Bộ chuyển đổi nhiên liệu sinh học CNG / LPG bao gồm

bộ ECU: Bộ ECU chuyển đổi nhiên liệu sinh học CNG /

LPG cho động cơ MPI / GDI



42. KWANGSHIN MACHINE IND. CO., LTD

➢ Website: http://www.kwangshin.com/

➢ Giới thiệu: Kwangshin cung cấp hàng nghìn máy

nén cho các ngành công nghiệp hóa dầu, thép và

năng lượng mặt trời. Công ty đã có nhiều nghiên cứu

và nỗ lực để nội địa hóa gas và máy nén khí

➢ Sản phẩm:

• Máy nén công nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn API

STANDARD 618

• Máy nén CNG: thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất là

nén khí áp suất thấp đến khí áp suất cao

• Máy nén khí Hydro
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