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DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

I
1

Sản phẩm/ Công nghệ
Products / Technologies

Công ty
Exhibitor name

Sản xuất kinh doanh thiết bị bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, rác thải, thiết bị nhà máy giấy
CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XURIDONG
Producing and trading products on environment protecting, waste water treatment, equipment for paper
(VIET NAM)
factory
HITACHI ZOSEN CORPORATION HO CHI MINH
Các dự án xử lý rác thải
V03
Waste treatment projects
REPRESENTATIVE OFFICE
Cỏ Vetiver, nước thải mỏ chưa xử lý và sau xử lý, dầu thải chưa xử lý và xử lý, chất thải công nghiệp chưa xử
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG - lý và sau xử lý
V04
TKV
Vetiver, untreated and untreated mining wastewater, untreated and untreated waste oil, untreated and posttreated industrial waste.
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI
Tư vấn thiết kế, giám sát và thi công xây lắp các công trình bảo vệ môi trường
V05 TRƯỜNG VINACOMIN
V06 INFOMATICS, TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, JOINT Design consulting, buiding and installing supervise for envirnmental works
STOCK COMPANY
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC
HTC
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ GIÁM SÁT ONLINE ĐỒNG THỜI NỒNG ĐỘ BỤI VÀ NỒNG ĐỘ KIM
LOẠI NẶNG TRONG KHÔNG KHÍ
V07-V08 HTC CONSULTANCY AND SCIENTIFIC
EQUIPMENT COMPANY
Online analysis and monitoring System for dusty and heavy metal in air
V01,
V02

V09

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NẮNG XANH
Thiết bị xử lý nước thải
(SUNNY GREEN)
Waste water treatment technology
ACE (ASIA CLEAN ENERGY) - GREEN SUNNY CO.,LTD

7

V10

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT
TITANIA
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V11
V12

ARJES GmbH

Vietnam
Japan

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm Taibong PHE
Phụ tùng thiết bị trao đổi nhiệt (gioăng, tấm trao đổi nhiệt)
Van công nghiệp Naval / Vexve
Vietnam
Panel heat exchange equipment Taibong PHE. Sparepart for heat exchange equipment (washer, heat
exchange panel), industrial valve Naval / Vexve
ARJES focusses on primary slow speed shredders, screens, sorting equipment, secondary hammer mill
shredders to process material such as waste wood, green waste, biomass, plastic, paper, domestic ans industrial
German
waste, metal scrap, car bodies, engines and more.
y
ARJES tập trung vào máy hủy, máy sàng sơ bộ, thiết bị phân loại, máy nghiền búa trung gian để xử lý vật liệu như phế
thải từ gỗ, chất thải xanh, sinh khối, nhựa, giấy, rác thải công nghiệp và phế liệu kim loại, thân xe, động cơ và nhiều thứ
khác.
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ
T-TECH VIỆT NAM
Vietnam T-Tech Technology Corporation
CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HỒ
V13,14
CHÍ MINH
V11
V12

11

V15

ACTREE CORPORATION
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V16

CÔNG TY TNHH SCG VIỆT NAM
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V17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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III

Lò đốt rác thải sinh hoạt CNC (Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp đốt).
CNC household waste incinerator (Burning technology for household waste treatment )
Phân loại rác; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và dịch vụ vệ sinh môi trường
Waste sorting, collecting, transporting, treating and cleaning service
Lò đốt chất thải công nghiệp
Industrial waste incinerator

Hoá dầu, bao bì, vật liệu xây dựng
Petroleum, packaging, building materials

Điện mặt trời hòa lưới - giải pháp hộ gia đình Điện mặt trời hybrid - Giải pháp dành cho doanh nghiệp Bơm
nước - tưới tiêu bằng điện mặt trời Giải pháp năng lượng gió tái tạo
V18
Grid connected Solar energy - household solution, Hybrid solar energy - solution for companies useing water
pumping and irrigating by solar energy
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH Xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải sinh hoạt, máy ozone
V20
PHÚ
Industry waste water treatment, household waste treatment, Ozone machine
Bể trữ năng lượng, giải pháp thông minh cho công trình xanh; Bể tíchtrữ lạnh dùng cho hệ thống điều hòa
CÔNG
TY
TNHH
ESS
VIỆT
NAM
trung tâm
V31
Energy storage, smart solutions for green building; Cold storage tanks for central air conditioning
Các chương trình, kết quả nghiên cứu các dự án quốc tế và chuyển giao công nghệ; Các bộ men vi sinh vât xử
V61 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ lý môi trường, các dịch vụ môi trường, Các mô hình sản phẩm thiết bị công nghệ Nhiệt lạnh
Programs, results of researches on international projects and technology transfer; Microbiology treatment
V62 CHÍ MINH
sets, environmental services, models of cold thermal technology and equipment
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC
Điện tự động hoá
E08
( HIEP LUC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD)
Electric automation
E09 TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BẢO VỆ RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG
Đèn Led
CN01-04 XIAMEN HENLLY IMP./EXP. CO., LTD
LED LIGHTS
Đèn Led
CN02-03 XIAMEN MAISTONE IMP./EXP. CO., LTD
LED LIGHTS
Đèn Led
CN06-07 XIAMEN GUANLING IMP./EXP. CO., LTD
LED LIGHTS
Đèn LED, vật liệu xây dựng, máy, thép
CN13 PINGTAN YISHENG IMP./EXP.CO.,LTD.
LED Light, Building material, Machine, Steel
GUANGZHOU JINCHUAN ENVIRONMENTAL
Hệ thống khử trùng tia cực tím và máy phát điện natri hypochlorite
CN05
PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD
Ultraviolet disinfection system and sodium hypochlorite generator
thiết bị truyền động điện Flowinn
V60 FLOWINN (SHANGHAI) INDUSTRIAL CO., LTD
Flowinn electric actuator
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG
SMART

DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC, NHẬT BẢN

Vietnam
Vietnam
Japan
Vietnam
Vietnam

Vietnam

Vietnam
Vietnam

Vietnam

Vietnam
Vietnam
China
China
China
China
China
China
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F-1

D-2

DAEYANG ENBIO CO., LTD

UF/RO System; Wastewater Reuse System(TMF); Desalinator for Marine vessels; Mobilized Water Treatment
System; Pilot System for Institute
Hệ thống UF / RO; Hệ thống tái sử dụng nước thải (TMF); Desalinator cho tàu biển; Hệ thống xử lý nước tập
trung; Hệ thống thí điểm cho Viện

Korea

WEKOTEC Co., Ltd. & HANCHANG Corporation

Water Quailty Measure Instrument : Measuring Water Quailty automatically. It can be measured Water Quailty
more accuratly, collectly and simply. The product is lightweight and convenience for the user.
Dụng cụ đo lường nước quailty: Đo nước Quailty tự động. Nó có thể được đo Quailty nước chính xác hơn, thu
thập và đơn giản. Sản phẩm có trọng lượng nhẹ và tiện lợi cho người dùng.

Korea
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D-6

CHANGWOOENVIRO CO. / EHYUTECH CO.

29

B-9

JOONGANG EMC., LTD

30

B-8

IMS KOREA

31

B-6

SAMHWA ENGINEERING

32

F-2

NURI C&T CO., LTD.

Effective disinfection of drinking water such as small-scale water supply facilities, village water supply
facilities, military units, and national food factories. A pneumatic conveyor is a conveyor that uses air to
transport impurities and sediments (dehydrated cakes) to designated locations in sewage and livestock manure
treatment facilities. The influent water from various pump stations and various treatment plants contains
various kinds of trash, impurities, suspended substances and various impurities. In order to reliably separate
these impurities, a screen is used
Khử trùng hiệu quả nước uống như các công trình cấp nước quy mô nhỏ, các cơ sở cấp nước, các đơn vị quân
sự và các nhà máy thực phẩm quốc gia. Băng tải khí nén là băng chuyền sử dụng không khí để vận chuyển
các tạp chất và trầm tích (bánh khử nước) đến các địa điểm được chỉ định trong các cơ sở xử lý phân thải và
vật nuôi. Nước ảnh hưởng từ nhiều trạm bơm và các nhà máy xử lý khác nhau chứa nhiều loại rác, tạp chất,
chất lơ lửng và các tạp chất khác nhau. Để phân tách các tạp chất này một cách đáng tin cậy, một màn hình
được sử dụng
Air Pollution Prevention facility & Bio-gas Generating Plant :
· Air Pollution Prevention facility applicable to deodorization & desulfurization from various industrial
processes.
· Power generation system that can generate heat and power by utilizing biogas.
Cơ sở phòng chống ô nhiễm không khí và Nhà máy tạo khí sinh học:
. Cơ sở phòng chống ô nhiễm không khí áp dụng cho khử mùi và khử lưu huỳnh từ các quy trình công nghiệp
khác nhau.
· Hệ thống phát điện có thể tạo ra nhiệt và năng lượng bằng cách sử dụng biogas.
SHAFTLESS SCREW : Despite of thickness of screw is twice than general screw, shaftless screw makes
smooth transfer for high load matter.
VÍT THÉP: Mặc dù độ dày của vít gấp hai lần vít tổng quát, trục vít không trục làm cho việc truyền tải trơn
tru cho vật chất tải cao.
Fine Screen / Micro Wedge Bar Screen
- Equipment to remove small stenosis by installing at sewage treatment plant inlet
Màn hình Fine Screen / Micro Wedge Bar
- Thiết bị để loại bỏ hẹp bằng cách lắp đặt tại đầu vào của nhà máy xử lý nước thải
Assembled Cable Tray & Cable Duct systems by PosMAC a High Corrosion Resistant Alloy Plated Steel sheet
Lắp ráp hệ thống cáp & ống cáp lắp ráp bởi PosMAC một tấm thép mạ hợp kim chống ăn mòn cao

Korea

Korea

Korea

Korea

Korea

33

C-5

DONG SHIN en TECH co., LTD

34

A-7

GREENCON TECHNOLOGY CO., LTD

35

A-3

SUNJIN BIO&TECH

36
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A-5

A-6

A-4

AQUACELL Co., Ltd.

KUKJAE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

KYOUNGSUNG INDUSTRY

This business is wastewater treatment facilities using system. There`re 3 types, Pressure flotation, Tonado
aerator and Flow table screw dryer. We has developed over 20 years of technology, over 500 construction
performance by public institutions and businesses. Increased processing efficiency, so it can reduces the amout
of energy needed to operate the facility by more 15%. Processing 547,296,943 tons of sewage wastewater in
KOREA annually using our facilities.
Doanh nghiệp sử dụng hệ thống xử lý nước thải. Có 3 loại, áp lực nổi, Tonado aerator và lưu lượng bảng vít
máy sấy. Chúng tôi đã phát triển hơn 20 năm công nghệ, hơn 500 công trình xây dựng bởi các tổ chức và
doanh nghiệp công. Tăng hiệu quả xử lý, vì vậy nó có thể làm giảm năng lượng cần thiết để vận hành cơ sở
thêm 15%.
Xử lý 547.296.943 tấn nước thải mỗi năm tại Hàn Quốc bằng cách sử dụng các cơ sở của chúng tôi
Dust Collector : Excellent at removing all dust and fume. In particular, it has an excellent effect on removing
fume,dust produced during cutting and welding of iron plates. .
Dust Collector: rất tốt trong việc loại bỏ tất cả bụi và khói. Đặc biệt, nó có tác dụng tuyệt vời trong việc loại
bỏ khói, bụi được tạo ra trong quá trình cắt và hàn các tấm sắt.
Patented collector designed with a downward airflow.
Bộ thu được cấp bằng sáng chế được thiết kế với luồn không khí đi xuống
Aquacell Electro-chemical Deodorizer : Unlike the existing chemical cleaning deodorizers, the Aquacell
electrochemical deodorizers are environment-friendly in that they electrolyze salt water in order to
remove/decompose bad odor and VOCs into harmless gases for emission without separate chemical injection.
Bộ khử mùi điện hóa Aquacell: không giống các chất hóa học khử mùi hiện tại, thết bị điện hóa Aquacell thân
thiện với môi trường ở chỗ chúng phân hủy nước muối để loại bỏ / phân hủy mùi hôi và VOC thành khí vô hại
để phát thải mà không cần tiêm hóa chất riêng biệt.
Separator, Dehydrator, Jet Ejector, Odor Removal Device, Aeration Device, Liquid Fertilizer Production
System, etc. Livestock Manure and Organic Waste Treatment Device
Separator, Dehydrator, Jet Ejector, thiết bị khử mùi, thiết bị sục khí, hệ thống sản xuất phân bón lỏng, vv.
Phân bón từ vật nuôi và thiết bị xử lý chất thải hữu cơ
1. Fatigue life of the product is extended by hundreds times due to the shot peeing effect.
2. Cleaning of the ultra-fine product
3. Surface treatment of aluminum die casting parts
4. Initial management of operating mix control
5. Prevention of notches owing to the round rigid body
1. Tuổi thọ của sản phẩm được kéo dài hàng trăm lần do hiệu ứng peeing shot.
2. Làm sạch sản phẩm cực tốt
3. Xử lý bề mặt các bộ phận đúc nhôm
4. Quản lý vận hành
5. Ngăn ngừa hỏng trên thiết bị
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A-1

HOSEUNG ENT.CO.,LTD

40

A-2

HAEDONG ENGINEERING

41

E-5

POHANG TECHNOPARK CTA Co.Ltd.

42

43

E-2

C-6

Oily water separator- Small sized, but highly efficient product for oily water separation. Plasma technology has
been applied for the advanced treatment.
Sewage treatment system-Portable and compact sized product but high efficiency guaranteed. Less effort for
the construction work since it is totally systemized equipment
Bộ tách nước dầu - Sản phẩm có kích thước nhỏ nhưng hiệu quả cao để tách nước nhờn. Công nghệ Plasma
đã được áp dụng cho điều trị tiên tiến.
Hệ thống xử lý nước thải-Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn và cầm tay nhưng hiệu quả cao được đảm bảo. Ít
nỗ lực cho công tác xây dựng vì nó là thiết bị được hệ thống hóa hoàn toàn.
Electric Distribution Board, Control Panel,F13 Power Box, ETC.
-LED F13lighting. We can design, manufacture and install Electric equipments & LED lighting required for
land, ship and+G13
Bảng phân phối điện, bảng điều khiển, Hoppj công suất F13, ETC.
Đèn LED F13, chúng tôi có thể thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị điện và đèn LED chiếu sáng cho mặt đất,
tàu và +G13
· Nano metal thin-film sensor with less than 30 seconds of sensin g speed
· React to all acids / alkalis, and no malfunction due to rain water
· A wireless transmission with low installation cost and simple installation
· Mobile support is available via wireless transmission
· Less expensive for reinstallation as only sensor section needs to be replaced
. Bộ cảm biến màng mỏng kim loại Nano có tốc độ nhạy cảm dưới 30 giấy
. Phản ứng với tất cả axits / kiềm và không có sự cố do nước mưa
. Truyền dẫn không dây với chi phí lắp đặt thấp và cài đặt đơn giản
. Hỗ trợ qua điện thoại di động
. Ít tốn kém hơn cho việc cài đặt lại vì chỉ cần được thay thế

Korea

Korea

Korea

POHANG TECHNOPARK HMT Co.Ltd.

Micro Inverter : This is a small power generator that can bo used in each family. No additional license
registration for power genertor was required, and it was developed to supplement the power consumed by the
houeshold. Currently, it is preparing for the KS C 8560 certification for the Korean market.
Micro Inverter: Đây là một máy phát điện nhỏ có thể sử dụng trong mỗi gia đình. Không yêu cầu đăng ký
giấy phép bổ sung cho genertor năng lượng, và nó đã được phát triển để bổ sung sức mạnh tiêu thụ bởi các
ngưỡng. Hiện tại, hãng đang chuẩn bị cho chứng nhận KS C 8560 cho thị trường Hàn Quốc.

Korea

DOWON APEX CORPORATION

Waste water treatment equipment : Sludge collectors, rotary automatic screens, mechanical bar screens, grit
separators, conveyors and hoppers installed in sewer / wastewater treatment plants.
Thiết bị xử lý nước thải: nười thu gom bùn, màn hình tự động quay, màn chắn thanh cơ khí, máy tách cắt,
băng tai được lắp đặt trong các nhà máy xử lý nước thải.

Korea
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G-1

INEM

. Diaphragm is a thin film type core part that has immense influence on determining the device performance
and maintaining reliable operation in valves, pumps, flow meters, and other various devices.
. INEM manufactures and supplies various types and specs of non-standard diaphragm through customized
design according to the customer requirements. We are suggesting suitable diaphragms by analyzing external
factors caused by temperature / fluid / pressure.
. INEM sản xuất và cung cấp các loại thiết bị kỹ thuật của màng không tiêu chuẩn thông qua thiết kế tùy
chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi đề xuất các màng chắn phù hợp bằng cách phân tích các yếu
tố bên ngoài gây ra bởi nhiệt độ / chất lỏng / áp suất.

Korea

Piping systems to absorb expansion or movement (thermal, axial, Lateral) where the use of expansion loops is
undesirable or impractical. Expansion joints are available in many different shapes and materials.
Hệ thống đường ống để hấp thụ mở rộng hoặc di chuyển (nhiệt, trục, bên) nơi sử dụng các vòng lặp không
mong muốn

Korea
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G-6

UNISON E-TECH Co., Ltd

46

G-2

SUNGIL CO.,LTD.(SIM)

47

G-4

NADA-KNP Member

48

G-5

HKR Co., Ltd.

49

B-3

KONKUK UNIVERSITY / NARACONTROLS INC.

50

C-1-1

Korea Environmental Industry&Technology
Institute(KEITI)

51

C-1-2

DONGMYUNG ENT.CO.LTD

52

C-1-3

BKT CO., Ltd.

Shop Fabricated PIPING and Induction for Nuclear/Thermal/HRSG HPPING
PIPING chế tạo cảm ứng cho hạt nhân / nhiệt / HRSG HPPING
Vibration Monitoring System
Hệ thống kiểm soát rung
Piping systems to absorb expansion or movement (thermal, axial, Lateral) where the use of expansion loops is
undesirable or impractical. Expansion joints are available in many different shapes and materials.
Hệ thống đường ống để hấp thụ mở rộng hoặc di chuyển (nhiệt, trục, bên) nơi sử dụng các vòng lặp không
mong muốn.
Multigas analyzer(NDIR), Hybrid cooler(Desolvator)
Máy phân tích đa điểm (NDIR), bộ làm mát hỗn hợp (Desolvator)
Promising Environmental technology model and prototype
Mô hình công nghệ môi trường đầy hứa hẹn
Soil and Groundwater Remediation
- The Biggest Soil Remediation Facility In Korea Gas Station Management
- Clean gas station
- Stage 1, 2, 3 System
- Oil Storage Tank Total Service
Xử lý đất mà nước ngầm
- Một trong những cơ sở xử lý đất ô nhiễm lớn nhất Hàn Quốc
- Trạm ăng sạch
- Bể chứa dầu tổng số
Sewage treatment system, waste water treatment system, Organic waste treatment, Membrane for water
treatment, pharmaceutical, (food, and waste oil) , environmental engineering
Hệ thống xử lý chất thải, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý chất thải hữu cơ, màng xử lý nước.

Korea
Korea

Korea

Korea
Korea

Korea

Korea
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C-1-4

ECO - WiDE

54

C-1-5

ENVIONEER Co., Ltd

55

C-1-6

INSUNMOTORS

56

C-1-7

JST CO.,LTD

57

C-1-8

Huvis WATER

(Consolidation Soil)The method of blocking, filming and protecting the harmful toxic substance inside waste
and covering into the chemical shape minimizing the dissolution, toxicity, poisonousness by using the
solidifying agent.
Phương pháp chặn, quay và bảo vệ chất độc hại bên trong chất thải và bao gồm giảm thiểu sự tan rã, độc
tính, độc hại bằng cách sử dụng chất kết tủa
Water purifer filter : Our expertise and know-how in wet-laid nonwoven technologies are applied to provide
wide range of liquid filter media. Our Liquid filters range varies with glass fibers & nanocellulose fibers and
can be applied into various industrial fields, such as automotive, food & beverage, as well as household water
purification fields.
Bộ lọc nước: Bí quyết của chúng tôi trong các công nghệ không dệt đặt ướt được áp dụng để cung cấp nhiều
loại phương tiện lọc chất lỏng. Bộ lọc chất lỏng của chúng tôi thay đổi với sợi thủy tinh và sợi nano có thể áp
dụng trong nhiều lĩnh cực công nghiệp khác nhau ví dụ như ô tô, thực phẩm, đồ uống, cũng như lọc nươc
trong gia đình.
Eco-friendly usedparts list
(CO2 reduction effect contrast with new parts)
Sản phẩm thân thiện với môi trường
(Hiệu ứng giảm CO2 trương phản với các bộ phận mới)
SHREDDER
Fine shredder
RDF Pellet Mill
Solid refuse fuel plant
Máy huỷ tài liệu? Nhà máy điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch
Water Treatment Facilities for Industrial Water, Drinking Water, Wastewater and Sewage / Seawater
Desalination / CPP/ Wastewater Reclamation and Reuse
Thiết bị xử lý nước cho nước công nghiệp, nước uống, nước thải/ nước biển khử muối / CPP / nước thải cải
tạo và tái sử dụng
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C-1-9

DASAN CONSULTANTS

C-1-10 JIU Corporation

C-1-11 GNGTECHNOLOGY CO.,LTD
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D-5

WE ENERGY CO.,LTD.
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G-3

ECOPRO CO., LTD.
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G-7

KITAKYUSHU CONVENTION AND VISITORS
ASSOCIATION
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G-7

TOKYO SANGYO Co.,Ltd
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G-7

KYOWAKIDEN INDUSTRY Co.,Ltd
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G-7

Kyushu Renewable Energy and Environmental Industry
Promotion Association(K-RIP)

∙ Easy to maintain as it is run without power.
∙ Source water contaminated with heavy metals goes through an absorbent filled reactor to allow pollutants to
be absorbed.
∙ Safe drinking water can be supplied only by replacing filters periodically.
∙ Different types of filters, such as activated carbon, can be added depending on types of pollutants.
∙ ABA can simultaneously adsorb heavy metals (As, F, Se) with treatment mechanism.
∙ Inexpensive compared to other products.
∙ High maximum adsorption quantity compared to other products. (22,380 mg/ABAkg, As(V))
. Dễ bảo trì khi hoạt động không cần năng lượng
. Nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng đi qua một lò phản ứng đầy chất hấp thụ để cho phép các chất ô
nhiễm được hấp thụ
. Nước uống an toàn chỉ khi bộ lọc được thay định kì
. Các loại bộ lọc khác nhau như than hoạt tính, có thể được thêm vào tùy thuộc loại chất gây ô nhiêm
. ABA đồng thời có thể hấp thụ các kim loại nặng (As, F, Se) với cơ chế xử lý
. Không tốn kém so với sản phẩm khác
. Lượng hấp thụ tối đa cao hơn so với các sản phẩm khác (22,380 mg/ ABAkg.As(V))
Soil washing is a ex-situ remedial technology that uses liquids and a mechanical process to scrub soils.
SVE is a in-situ physical treatment process for remediation of volatile contaminants in soils
Rửa đất là một công nghệ khắc phục hậu trường sử dụng chất lỏng và một quá trình cơ học để chà đất.

Prevention of underground water pollution
Improving the quality of underground water
The development of natural rock water
Ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước ngầm
Cải thiện chất lượng nước ngầm
Sự phát triển nước đá tự nhiên
Mobile Solar Power System: Comapred to fixed solar system, this system produce the electricity as move. It is
very convenient for user to use the electricity at any place where you want to use.
Hệ thống điện mặt trời di động: hệ thống này sản xuất điện khi di chuyển.Hệ thống này thuận tiện cho người
dùng ở bất kì nào nào muốn
Microwave-assisted VOC Removal System
Hệ thống loại bỏ VOC hỗ trợ vi sóng
Exhibition PR (Ecotechno)
Truyền thông cho triển lãm Ecotechno
Committed to contribute to the development of society and improvement of the global environment
Cam kết đóng góp vào sự phát triển của xã hội và cải thiện môi trường toàn cầu
Global plant manufacturer in area of Environment (Water and Energy)
Nhà sản xuất môi trường toàn cầu (nước và năng lượng)
The Largest Environmental Business Support Organaization
Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp môi trường lớn nhất
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G-7

FUJI CLEAN Co., Ltd.
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G-7

CHUGAI TECHNOS VIETNAM CO.,LTD
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D-7

SJINNOTECH Co., Ltd
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B-2

KOREA GAS ENG
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C-2

FEP CRC (KIEP)
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B-5

AEG Co., Ltd.
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B-7

BNETECH CO.,LTD.
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E-3

Eng. Dev. Res. Center (EDRC)
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D-4

HANKUK RELAY CO. LTD.
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C-4

SAMHWA ACE CO., LTD.

a Japanese leading manufacturer of Waste Water Treatment System“Jokaso”
Nhà sản xuất hàng đầu Nhật Bản về xử lý nước thải "Jokaso"
Business/ Environmental measurement and analysis, Environmental consulting and Equipment sales
Đo và phân tích kinh doanh/môi trường, tư vấn môi trường và bán hàng thiết bị
Printer for Cell Process
Printer for Front side AG of Si crystalline wafer and rear side AG/Al.
Composed with Dual lane, can recognize fore printed Finger grid pattern at last printing so that do double
printing after align.
Máy in di động
Máy in cho mặt trước AG và mặt sau AG/AL
1. Electric heated and water bath LPG Vaporizer
2. Dry and electric heated LPG Vaporizer
3. Hot water circulation, Steam, Gas burner type Vaporizer
4. Special gas(NH3, Cl2, Refrigerant gas) Vaporizer
5. LPG+AIR Gas Mixer, NG+Bio Gas Mixer, LPG+Bio Gas Mixer
Bồn chứa khí hóa lỏng, nồi hơi, các loại khí đốt đặc biệt (NH3, C12, ga lạnh), hệ thống trộn ga và khí hóa
lỏng, hệ thống trộn biogas và NG, biogas và khí hóa lỏng
Poser, prototype, simulator, etc
Cutting Oil Purifier: This product is a device to clean contaminated cutting oil from CNC machine.
Máy căt lọc dầu: sản phẩm là một thiết bị để làm sạch dầu bị nhiễm bẩn từ máy CNC.
· Desulfurization system using iron chelate; Deodorization system using iron chelate; Pre-treatment of landfill
gas; Livestock Manure gas treatment; Hydrogen sulfide removal; Biogas plant
Hệ thống khử lưu huỳnh sử dụng sắt chelate; Hệ thống khử mùi bằng sắt chelate; Tiền xử lý khí bãi rác; Xử lý
khí thải; Loại bỏ Hydrogen sulfide; Nhà máy khí sinh học
Poster
Solar tracking system outdoor lighting :
By diminishing the quantity of solar cells due to improvement of power generation efficiency, the installed
solar panels follow the sun so that it is able to confirm to the movement of the sun.
Hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời:
Bằng cách giảm thiểu số lựng pin mặt trời do cải thiện hiệu suất phát điện, tấm pin mặt trời được lắp đặt theo
mặt trời để nó có thể xác định chuyển động của mặt trời.
Coil is made of copper tube+aluminium fins. The pressure inside the coil tube is 10~15kg/cm2G and flow
velocity in coil tube is 0.5~2.3m/sec.
Casing :
Casing panel is modular type. easy to dismantle and assemble. Superior firmness and durability with block type
casing panel and specially manufactured packing material.
Cuộn dây được làm bằng ống đồng và vây nhôm. Áp suất bên trong ống cuộn là 10~15kg/cm2G và vận tốc
dòng chay trong ống cuộn là 0.5~2.3m/giây.
Vỏ bọc: là loại modun dễ dàng tháo lắp và sử dụng. Độ bền cao với bảng điều khiển dạng khối và vật liệu
đóng gói được sản xuất đặc biệt.
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C-7

DL CO., LTD

LPG Storage tank.
PETROLEM TANK LORRY,REFUELER(Civil, Military),LPG BULK LORRY,CRYOGENIC TANK
LORRY.
BULK TRUCK AND BULK TRAILER
Bể chứa khí hóa lỏng, xe bồn (dân sự và quân sự), xe bồn khổ lớn LPG, xe đông lạnh, xe rơ-moóc
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D-3

KENTEK, Inc.

Air Quality Monitoring System(AQMS) : MEZUS Series which are advanced SO2,NOx,CO,O3, and PM10
Analyzer.
Other Stack products is Multi Gas and Dust Analyzer.
The our products is precise and easy for the user.
Hệ thống chất lượng khí (AQMS): dòng MEZUS là bộ phân tích SO2, NOx, CO, O3 và PM10 tiên tiến.
Các sản phẩm stack khác là Multi Gas và Dust Analyzer.
Sản phẩm khác của chúng tôi là chính xác và dễ dàng cho người dùng.
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KOREA Hydro And Nuclear Power (KHNP)
KOREA SOUTH-EAST POWER CO.
KOREA MIDLAND POWER CO., LTD
KOREA WESTERN POWER CO., LTD
KOREA SOUTHERN POWER CO., LTD
KOREA EAST-WEST POWER CO.

KOREA PLANT
KOREA PLANT
KOREA PLANT
KOREA PLANT
KOREA PLANT
KOREA PLANT
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B-1-1

JAIN TECHNOLOGY Co,.Ltd

Clamp-On Ultrasonic Flowmeter, Portable Ultrasonic Flowmeter, Ultrasonic Water Meter, Ultrasonic Gas
Flowmeter, Ultrasonic Energy Meter
Clamp-on siêu âm, Portabal siêu âm, siêu âm nước Metter, khí siêu âm Flowmeter, siêu âm đo năng lượng

Korea
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B-1-2

SHINHO SYSTEM CO., LTD.
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B-1-3

KMX Co.,Ltd

88

B-1-4

LEDIX CO., Ltd

Signal converter : the signal converter produced from Sinho System is an equipment, which receives signals
coming from voltage, electric current, and temperature sensors in various industrial fields and outputs them by
converting with electric and voltage relays.
Bộ chuyển đổi tín hiệu: Bộ chuyển đổi tín hiệu được sản xuất từ hệ thống Shinho là thiết bị nhận tín hiệu từ
điện áp, dòng điện và cảm biến nhiệt trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau và xuất ra chúng bằng cách
chuyển đổi rowle điện và điện áp.
Cooling Tower
Scale Removal Equipment
Hard Hat LED Light
Tháp làm mát
Thiết bị loại bỏ quy mô
Đèn led
High-bay light. : High-bay light mostly use in factory, power plant, outdoor.
Also we use AC driver IC so you can use more than other LED High-bay light.
Ánh sáng công suất cao: được sử dụng trong nhà máy, nhà máy điện, ngoài trời.
Ngoài ra chúng tôi sử dụng IC điều khiển AC để có thể sự dụng nhiều hơn các đén LED công suất lớn
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B-1-5

SANGYONG ENG
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B-1-6

K-TECH PLUS Co., Ltd
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B-1-7

B-1-8

B-1-9

GEAR COUPLING
- DISC COUPLING
- CHAIN COUPLING
- FLANGE COUPLING
Khớp nối bánh răng, khớp nối xích, khớp nối mép bích
<Characteristics and advantages>
● Air driven system and does not require electrical devices.
● Can adjust to the desired pressure using pressure regulator.
● Can provide ultra-high hydraulic pressure (> 4000bar).
● Enhanced convenience with improved design and the double control valve prevents excessive pressure
increase due to operator error or malfunction.
<Đăck điểm và lợi thế>
. Hệ thống điều khiển bằng khí và không cần thiết bị điện
. Có thể điều chỉnh áp suất mong muốn
. Có thể cung cấp áp suất thủy cấp

Korea

Korea

DONGSUH INDUSTRY Co.,Ltd

Spiral wound gasket : The most ideal type having flexibility and recovery which are essential for high
temperature and high pressure among semi-metal gasket, It is wound in spiral combined with V-type metal thin
hoop and non-ferrous material filler.
Đệm lò xo: Là loại xoắn ốc kết hợp với vòng kim loại mỏng loại V và chất độn vật liệu kim loại màu.

Korea

DAEYOUNG C&E

*SCR DeNOx Catalyst: To remove NOx by injection NH3 on catalyst surface and turn into (N2) and H2O.
*FGD System: To remove SOx with 3D technology (De-mist, De-dust, De-SOx)
Chất xúc tác SCR DeNOx: để loại bỏ Nox bằng cách tiêm NH3 lên bề mặt chất xúc tác và chuyeernt hành N2
và H2O. Hệ thống FGD: để loại bỏ SOx bằng công nghệ 3D (De-mist, De-dust, De-SOx).
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YUJINCOMETAL CO., LTD.
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B-1-10 SUNGSAN CO., LTD.
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B-1-11 KDTMS CO., LTD.

Bolt (Hex, Socket, Holding down, End choke, etc.)
1. Quality system through KEPIC certification
2. Various material correspondence
3. JIS, KS, ISO, DIN, ASME
1. Hệ thống chất lượng thông qua chứng nhận KEPIC
2. Các tài liệu khác
3. JIS, KS, ISO, DIN, ASME
It is a device that cools or heats water, oil, etc. This product is widely used in general industrial plants, power
plants, petrochemical plants, railway vehicles, and general life such as district heating. The company has
technical and technical personnel capable of designing and producing not only domestic but also international
standard products, and it is a product sold abroad as well as domestic.
Thiết bị làm lạnh và nóng nước, dầu,... Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy công nghiệp
nói chung, nhà máy điện, nhà máy hóa dầu, phương tiện đường sắt, và hung cư. Công ty có nhân viên kỹ
thuật có khả năng thiết kế và sản xuất không chỉ các sản phẩm đạt tiêu chuẩn trong nước mà còn đạt tiêu
chuẩn quốc tế, và được bán ở trong nước và nước ngoài.
COD Analyzer
Phân tích COD
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B-1-12 HANA WELTECH CO., LTD
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B-1-13 HITROL Co.,Ltd
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B-1-14 SV CORPORATION
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E-6

HYUNDAI ENGINEERING & STEEL INDUSTRIES

100

E-6

KOREA REGISTER

Burner Nozzle Tip : New solution of erosion and heat-deformation of burner nozzle tip applying combined
technologies of tungsten carbide clad and ceramic cap application is developed.
Ceramix : Ceramix is the newest anti-abrasive ceramic liner which change the conventional lining market such
as hard-facing, hardox and ceramic tiling.
Đầu vòi phun: giải pháp ới về xói mòn và biến dạng của đầu vòi phun đầu đốt áp dụngcông nghệ kết hợp của
ứng dụng công nghệ kết hợp ưng dụng của nắp cacbua vonfram và nắp gốm được phát triển.
Ceramix: là lớp lót gốm chống mài mòn mới nhất làm thay đổi thị trừơng lớp lót thông thường như ốp lát
cứng
Level Instruments :
Level instrument (transmitter, switch and gauge) is to measure the height of contents in a container and we are
manufacturing displacer, float, capacitance, RF admittance, vibration, paddle, electrode, pressure and directreading type level instruments.
Dụng cụ cấp:
Dụng cụ cấp (máy phát, công tắc và máy đo) là để đo chiều cao của conog ten nơ và chúng tôi đang sản
xuất...
Portable Sound&Vibration Analyzer, Environment / Blast Sound&Vibration Analyzer
Máy phân tích âm thanh & độ rung di đông/môi trường / nổ
Founded in 1979, HDESI is one of Korea largest providers of services to the marine and offshore industry and
going beyond customer expectations. Businesses area of HDESI is harbor construction, marine bridge, and
offshore wind farm which is includes monopile, jacket foundation, jack up brage and floating dock. Also
HDSEI currently owns offshore construction vessel and provie total service to several country such as
U.A.E, Kuwait , Chile and so on.
Được thành lập từ năn 1979, HDESI là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng hải và ngoài khơi hàng
đầu của Hàn Quốc mang lại dịch vụ ngoài sức mong đợi của khách hàng. Lĩnh vực kinh doanh của HDSEI là
xậy dựng bến cảng, cầu biển và trang trại gió ngoài khơi bao gồm nền tảngđơn cực, giắc nâng lên và bến nổi.
Ngoài ra, hiện HDSEI đang sở hữu tàu xây dựng ngoài khơi và dịch vụ cho một số quốc gia như Tiểu vương
quốc Ả Rập Thống Nhất, Chile và một số nước khác.
Founded in 1979, HDESI is one of Korea largest providers of services to the marine and offshore industry and
going beyond customer expectations. Businesses area of HDESI is harbor construction, marine bridge, and
offshore wind farm which is includes monopile, jacket foundation, jack up brage and floating dock. Also
HDSEI currently owns offshore construction vessel and provie total service to several country such as U.A.E,
Kuwait , Chile and so on.
Được thành lập từ năn 1979, HDESI là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng hải và ngoài khơi hàng
đầu của Hàn Quốc mang lại dịch vụ ngoài sức mong đợi của khách hàng. Lĩnh vực kinh doanh của HDSEI là
xậy dựng bến cảng, cầu biển và trang trại gió ngoài khơi bao gồm nền tảngđơn cực, giắc nâng lên và bến nổi.
Ngoài ra, hiện HDSEI đang sở hữu tàu xây dựng ngoài khơi và dịch vụ cho một số quốc gia như Tiểu vương
quốc Ả Rập Thống Nhất, Chile và một số nước khác.
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iSENTECK ENC Co.,Ltd
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E-1-1

WOORI INDUSTRY SYSTEM Co., Ltd
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E-1-2

TNE TECH CO., LTD.
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E-1-3

DAECHEONG AUTOMATION CO.
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E-1-4

SUNGCHANG Co.,Ltd.
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E-1-5

CHUNGBUK TECHNOPARK

Founded in 1979, HDESI is one of Korea largest providers of services to the marine and offshore industry and
going beyond customer expectations. Businesses area of HDESI is harbor construction, marine bridge, and
offshore wind farm which is includes monopile, jacket foundation, jack up brage and floating dock. Also
HDSEI currently owns offshore construction vessel and provie total service to several country such as U.A.E,
Kuwait , Chile and so on.
Được thành lập từ năn 1979, HDESI là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng hải và ngoài khơi hàng
đầu của Hàn Quốc mang lại dịch vụ ngoài sức mong đợi của khách hàng. Lĩnh vực kinh doanh của HDSEI là
xậy dựng bến cảng, cầu biển và trang trại gió ngoài khơi bao gồm nền tảngđơn cực, giắc nâng lên và bến nổi.
Ngoài ra, hiện HDSEI đang sở hữu tàu xây dựng ngoài khơi và dịch vụ cho một số quốc gia như Tiểu vương
quốc Ả Rập Thống Nhất, Chile và một số nước khác.
Circuit Breaker , DC Contact relay, MCCB, Magnetic Contactor(TMC)
Bộ ngắt mạch, bộ tiếp điểm tiếp xúc DC, MCCB, bộ tiếp điểm từ
Test System
Hệ thống thử nghiệm
The ESC series unit is a portable power supply that use a solar panel to receive solar energy storing it into the
battery.
The user can use the unit in any place where there’s no available electricity. This product can be use in all
areas such as construction site, farmhouses, households, mountainous areas and seas, places where there’s no
energy access at all
Đơn vị dòng ESC là nguồn cung cấp điện cầm tay sử dụng bảng điều khiển năng lượng mặt tròi để nhận năng
lượng mặt trời lưu trữ nó vào pin. Người dùng có thể dùng thiết bị ở bất cứ nơi nào không có nguồn điện. Sản
phẩm này có thể sử dụng trong bất cứ lĩnh vực nào như công trường, trang trại, hộ gia đình, khu vực miền núi
và biển đảo, những nơ không thể sử dụng năng lượng.
Solar-tracker
- Appropriate Technology NON-CPU Controller
- Long, Trouble-free Life
- Embedded Controllers and Parallel Controls
- Easy Operational Principle and Installation
- The world’s first technology that can follow the sun without a CPU
- Long Life and Convenience of Management
- Prevent Damage Caused by Malfunctions
- Replacing the Existing CPU-based Controller
Điện mặt trời - hệ theo dõi
- Công nghệ điều khiển CPU
- Bộ điều kiển nhúng và song song
- Nguyên tắc hoạt động và cài đặt dễ dàng
- Công nghệ đầu tiên tren thế giới có thể theo dõi mặt trời mà không cần CPU
- Ngăn giảm thiệt hại do sự cố
- Thay thế bộ điều khiển dựa trên CPU hiện tại
Photovoltaic materials & system
Vật liệu và hế thống quang điện
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Development and production of chip poly off-grade wafer recycling
Phát triển và sản xuất tái chế wafer loại bỏ nhiều lớp chip
Anaerobic Digestion Apparatus for Treating Food Wastewater, Drum for Purifying contaminated Air
SUDOKWON LANDFILL SITE MANAGEMENT CORP
Sử dụng phương pháp kị khí xử lý chất thải thực phẩm, làm sạch không khí bị ô nhiễm
Support the waste organic solvent recycling Tech.
Distillation equipment design & sales for waste organic solvents Recycling
Production of high purity organic solvents (value added)
High performance distillation equipment manufacture
DANSUK INDUSTRIAL Co.,Ltd
Hỗ trợ chất thải hữu cơ tái chế dung môi hữu cơ
Thiết kế và bán hàng thiết bị chưng cất dung môi hữu cơ
Sản xuất dung môi hữ cơ dộ tinh khiết cao
Sản xuất thiết bị chưng cất hiệu suất cao
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FINEECO
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E-7
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F-4

KREA CONFORMITY LABORATORIES (KLC)
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D-1

KOGAS
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B-4

RIGA SYSTEM
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E-4

SEJEON WMS CO.,LTD.

114
115

F-3
G-10

GPT Corporation CO.,LTD
BEXCO (ORGANIZER)

Introduce of solar power
Giới thiệu năng lượng mặt trời
KOREA Gas material and supplying facility
Vật liệu khí và cơ sở cung cấp
Food waste Dryer for reataurant : It can dry wet food waste. Processing capacity is 20Kg~100Kg a day. The
product is convenient and safe for the user.
Food waste Dryer for home : It can dry wet food waste. Processing capacity is 2Kg at once. The product is
gorgeous and convenient for the user.
Chất thải thực phẩm nhà hàng: làm khô chất thải ướt. Công suất là 20kg-100kg/ngày. Sản phẩm tiện lợi và
an toàn cho người dùng.
Chất thải thực phẩm sinh hoạt: làm khô chất chải ướt. Công suất là 2kg/lần. Sản phẩm tốt và tiện lợi cho
ngườ dùng.
PE,PP PIPE MANUFACTURE, GAS,WATER PIPE LINE INSTELLATION COMPANY
PP,PE PIPE ELECTO FUSION WELDING MACHINE. MODEL P10-160A
ELECTRO FUSION WELDING SOCKET ISO63mm ~ ISO160mm, SERVICE TEE
Nhà máy sản xuất nhựa PP, PE
Ống nhựa PE, PP
Ổ cắm hàn FUSION
Earthing Switch, Componets for Pannel
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G-8

MS ENG CO.,LTD

Forged / Casting Valve(LPG, NH3, LNG, Cryogenic, Safety)
- Vaporzier, Compresser, Loading Arm(LPG, NH3, CO2)
- Cryogenic Storage Tank, Pressure Vessel
- Fuel Gas Supply System(Gas heater, Filter, heat Exchanger)
- Ammonia Storage & Supply System
Van rèn / đúc (LPG, NH3, LNG, Đông lạnh, An toàn)
- Vaporzier, Compresser, Loading Arm(LPG, NH3, CO2)
- Bể chứa lạnh, bình áp lực
- Hệ thống cung cấp khí đốt (Gas heater, Filter, trao đổi khí)
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