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Kyoungsung Industry Co.,Ltd. 
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Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

GRENEX LIMITED được thành lập vào tháng 2 năm 2000, là doanh nghiệp đi đầu trong ngành công nghiệp 
môi trường tại Hàn Quốc.  
Mission Grenex Ltd., lấy cảm hứng từ 'GREENEXCELLENCE', chứa đựng mong muốn cung cấp các công 
nghệ và sản phẩm thân thiện với môi trường chất lượng cao. 
 
Không chỉ phát triển công nghệ xử lý nước và thiết bị môi trường ở Hàn Quốc, Grenex Co., Ltd. đang mở 
rộng các hoạt động xuất khẩu thông qua hình thành mạng lưới quốc tế tại các quốc gia như Trung Quốc, Việt 
Nam, Anh, Trung Đông và Hoa Kỳ cũng như tập trung phát triển công nghệ bằng cách đầu tư vào các hoạt 
động nghiên cứu. 
Grenex Co., Ltd. cung cấp giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất cho khách hàng với công nghệ và bằng 
sáng chế độc quyền. 

Website www.iGrenex.com 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

Tên sản phẩm : GDisk®, ChemDisk® 
Giới thiệu về sản phẩm : 
 
GDisk® là phương pháp lọc dạng sợi hình đĩa được cấp Bằng sáng chế công nghệ độc lập và được công nhận 
trong và ngoài nước, giúp loại bỏ hiệu quả chất rắn lơ lửng (SS), độ đục, phốt pho (T-P), v.v. 
Trường hợp ứng dụng chính là hệ thống lọc cuối cùng trước khi xả như: sau xử lý cấp ba của nhà máy xử lý 
nước thải hoặc xử lý thứ cấp của nhà máy xử lý nước thải. Từ năm 2008, hệ thống đã được lắp đặt tại 250 nhà 
máy xử lý nước thải trong và ngoài nước, hoạt động ổn định và đạt hiệu quả công suất xử lý khoảng 
2.500.000㎥ / ngày. 
GDisk® là công nghệ theo bằng sáng chế của Hàn Quốc, từ năm 2008 đến nay đã được lắp đặt tại hơn 250 
nhà máy xử lý nước thải trong và ngoài nước và hoạt động ổn định, hiệu suất cao với công suất xử lý khoảng 
2.500.000㎥ / ngày. 
GDisk® thực hiện rửa ngược tự động không cần giám sát bằng chênh lệch mức hoặc cài đặt thời gian hẹn giờ 
bằng cảm biến mức và rửa ngược hút áp suất thấp hiệu quả cao mà không làm gián đoạn quá trình lọc ngay cả 
trong quá trình rửa ngược. 
Ngoài ra, công nghệ này thực hiện chức năng lọc hiệu quả để đối phó với dòng chất lơ lửng có nồng độ cao và 
tốc độ dòng chảy cao. 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp Dae Ryun Ind. Co.,Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh 

Daeryun Industrial đặt trụ sở tại Wanju-gun, Jeollabuk-do, được thành lập vào năm 1994 và chuyên sản xuất 
quạt thông gió, bộ trao đổi nhiệt và động cơ 3 pha. 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Dae Ryun Ind. Co.,Ltd. sở hữu 400 quạt thông gió với độ ồn thấp, chất lượng cao và siêu tiết kiệm điện, đóng 
góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp môi trường và điều hòa không khí dựa trên bí quyết tích lũy của 
công nghệ kỹ thuật chất lỏng trong suốt 25 năm. 
Dae Ryun Ind. Co.,Ltd. đã đạt được các chứng nhận trong nước như KS, Q-MARK ..và các chứng nhận ở nước 
ngoài như CE, PSE, AMCA và SASO.  
Ngoài ra, doanh nghiệp còn vinh dự nhận được Giải thưởng Sáng tạo Sản phẩm Hàn Quốc 2016, Giải thưởng 
của Tổng thống năm 2017. Kể từ năm 2018, với quy cách đạt tiêu chuẩn, doanh nghiệp được trực tiếp thực hiện 
thử nghiệm với tư cách là Cơ quan kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế chỉ định bởi Cơ quan chứng nhận Hàn 
Quốc(KOLAS). 
Toàn bộ công nhân viên của Dae Ryun Ind. Co.,Ltd. sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để nâng cao khả năng cạnh 
tranh toàn cầu trong lĩnh vực sản phẩm và hiện thực hóa mục tiêu biến doanh nghiệp trở thành một doanh 
nghiệp thân thiện với môi trường, góp phần giữ gìn môi trường toàn cầu. 

Website http://www.drair.co.kr/ 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 Thu hồi năng lượng lãng phí, cung cấp không khí trong lành và điều hòa không khí trong phòng 

Introduction to Product2 
Sản phẩm 2 Khử trùng vi khuẩn và vi rút trong không khí thông qua bức xạ UVC 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp Doongwoo Optron 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Máy đo khí thải, CEMS 



Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Dongwoo Optron Co., Ltd. được thành lập vào năm 1989 và đã thành công trong việc nội địa hóa các máy đo 
quang phổ siêu chính xác vào năm 1998. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển / sản xuất các thiết 
bị quang học, chúng tôi đã thành công trong việc phát triển Thiết bị đo khí thải lần đầu tiên tại Hàn Quốc vào 
năm 2007. 
Là một công ty phát triển / sản xuất Hệ thống Giám sát(MonitoringSystem) và Thiết bị Phân tích 
Khí(GasAnalyzer) được sử dụng trong các cơ sở nhà máy khác nhau như nhà máy điện, lò đốt, dầu khí, hóa 
chất và tàu biển, Dongwoo Optron Co., Ltd. đã tự khẳng định vị trí của một doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh 
vực Thiết bị đo khí thảitại Hàn Quốc. 
Dongwoo Optron Co., Ltd. tôn chỉ luôn mưu cầu và đặt sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hướng đến cao 
nhất thông qua sản xuất/ ung cấp các sản phẩm được tối ưu hóa, phù hợp với điều kiện địa điểm theo nhu cầu 
của khách hàng, đảm bảo chất lượng cung cấp các dịch vụ từ khâu lắp đặt tại chỗ đến công tác bảo trì, bảo 
dưỡng sản phẩm. 

Website www.optron.co.kr 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

 
SO2.NOx, NH3 Máy phân tích tại chỗ (DGA-X), máy phân tích khí sử dụng phương pháp phân tích chênh lệch 
hấp thụ (DOAS) trong vùng UV 
Phương pháp phân tích chênh lệch hấp thụ dựa trên định luật Beer-Lambert, ứng dụng nguyên lý độ hấp thụ 
của vật liệu đo lường thay đổi theo bước sóng để tính toán nồng độ của vật liệu thực hiện đo lường.  

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 

Phân tích thành phần khí bằng cách sử dụng Dụng cụ đo phân tích liên tục kiểu chiết xuất (lấy mẫu liên tục) 
NOx, SO2, O2 loại lấy mẫu, thông qua trích khí trong ống khói qua que lấy mẫu(Sample Probe) đến buồng đo. 
NOx và SO2 sử dụng phương pháp hấp thụ UV, và khí O2 được phân tích bằng cảm biến từ tính.  
DSM-XG có thể được sử dụng để đo phát thải khói và giám sát quá trình bán dẫn, và có thể được sử dụng theo 
môi trường phân tích bằng cách thêm quy trình tiền xử lý phù hợp với từng môi trường sử dụng. 
 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp Dodream 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Nguyên liệu xử lý nước dùng cho sinh hoạt, máy lọc nước 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Không có gì thay thế được nước. 
Đây là thời đại cần tri thức để sử dụng hiệu quả nguồn nước, bảo tồn sự sống. 
Thế giới hiện nay đang bị khan hiếm nước. Nhiều chuyên gia dự đoán đến năm 2025, hơn 50% quốc gia sẽ bị 
khan hiếm nước. 
Thực tế là 70% cơ thể con người được tạo ra từ nước, khi thay thế nguồn nước, cơ thể cũng thay đổi theo! 
Công ty TNHH Do Dream đang nỗ lực hết mình để bảo tồn nước và biến nước thành nước sinh hoạt. 
Dựa trên 40 năm kinh nghiệm của mình, chúng tôi đang đi đầu trong việc phát triển loại nước mà mọi người 
trên thế giới có thể tự tin uống và có tác dụng ngăn ngừa bệnh tật, bảo vệ sinh tồn.  
Nhớ về tổ tiên đã tạo ra nước thuở ban đầu, Công ty TNHH Do Dream đang hợp tác giữa doanh nghiệp và 
trường đại học-Đại học Soonchunhyang và Đại học Yonsei để đóng góp cho sức khỏe của mọi người trên thế 
giới . 

Website www.dodream.co 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

Alkaline là một chiếc cốc di động có thể biến nước uống thông thường thành nước kiềm tốt cho sức khỏe. 
Nước kiềm là nước thông thường đã trải qua quá trình khử các ion hydro, làm tăng độ pH tự nhiên của nước 
từ mức độ pH có tính axit hoặc trung tính đến mức độ pH kiềm tốt cho sức khỏe. Alkaliner có thể tạo ra nước 
kiềm chỉ trong một phút bằng cách lắc nhẹ chỉ trong vòng 60 giây.Và nước được tạo ra có thể cải thiện mức 
độ pH lên 8,5-9,5. Ngoài ra, vì sản phẩm này đã được FDA chứng nhận, tương đương với việc công nhận 
Alkaliner là chiêc cốc di động đã được kiểm chứng với đặc tính khử độc, cải thiện sự trao đổi chất và tăng 
cường miễn dịch. 

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 

1.Tính năng điều chỉnh cấ độ PH 9 
Nước kiềm độ axit 4 có 4 cấp độ nước nóng và 1 cấp độ nước lạnh  
2. Tính năng vệ sinh tự động 
Được trang bị hệ thống làm sạch đường dẫn dòng chảy tự động. 
Tự động rửa sạch bằng hệ thống điện phân cốt lõi của Máy Ionizer nước 
3. Tính năng cảnh báo chu kỳ thay thế lõi lọc 
Tính năng thông báo tự động khi cần thay lõi lọc 
Hiển thị tự động trên màn hình LCD thông minh 
4. Chức năng rót liên tục của phương pháp lọc trực tiếp 
Có thể sử dụng nước trực tiếp mà không cần lưu trữ ở khoang nước giúp việc quản lý nước an toàn vệ sinh 
hơn 
Cấp nước liên tục, tiện lợi thông qua phím Một chạm(One Touch) thông minh 
5. Hệ thống lọc nước 2 lõi lọc tính năng cao 
Loại bỏ hoàn toàn mùi nước ô nhiễm và các mùi clo ở nước máy. 



Company Name 
Tên doanh nghiệp Myungjin Machinery Ind. Co.,Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất máy móc công nghiệp môi trường 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Để có một môi trường làm việc dễ chịu, hãy sử dụng thiết bị hút bụi lỗ đen(Black Hole) của Myungjin Machinery 
Co., Ltd. 
Với 33 năm kinh nghiệm và bí quyết, Myungjin Machinery Co., Ltd. là doanh nghiệp có sức mạnh công nghệ rất 
độc đáo.  
Thiết bị hút bụi lỗ đen được thiết kế đặc biệt phù hợp với môi trường của từng người dùng , không ngừng nghiên 
cứu và phát triển(R & D) để phát triển sản phẩm. 
Với sự tín nhiệm của khách hàng, Chúng tôi cam kết sẽ gây ấn tượng với khách hàng thông qua việc quản lý theo 
dõi kỹ lưỡng trước-trong-sau khi sử dụng sản phẩm. 

Website http://www.mjet.co.kr/ 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

<MXC SERIES_ Máy hút bụi sương mù dầu (loại lắp)> 
-Công dụng: Được chế tạo tối ưu hóa kích thước nhỏ nhất và được gắn vào một gian nhỏ hoặc máy nhỏ để hút 
dầu sinh ra khi làm việc. 
- Có thể hút 99,9% dầu bằng kiểu tách ly tâm 
Có thể hoạt động liên tục 24 giờ bằng cách xả sương cưỡng bức trong quá trình vận hành 
Thông qua phương thức 3 lớp lọc, có thể hút từ sương mù đến dạng mềm.  

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 

<DX SERIES_ Máy hút lọc bụi cartridge > 
-Công dụng: Sử dụng tại các nhà xưởng nơi phát sinh nhiều bụi như công đoạn cắt, chạm khắc đá, cắt đúc, 
nghiền, v.v. 
- Sử dụng lõi lọc bằng cartridge, có thể thu gom cả bụi mịn bằng cách tăng diện tích lọc. 
- Tự động loại bỏ bụi trong quá trình hoạt động, cho phép hoạt động liên tục trong 24 giờ 
 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp MIRAE E&I Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh 

Môi trường chất lượng nước (Tảo lục) 
 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Mirae E & I được thành lập năm 1993, là doanh nghiệp đáng tin cậy, cam két phát triển đồng hành cùng 
khách hàng, chuyên sản xuất trong lĩnh vực xử lý tín hiệu cảm biến điều khiển tự động nhà máy. 
Mirae E&i Co., Ltd., được thành lập vào năm 1993, là một công ty đáng tin cậy phát triển cùng với khách 
hàng dựa trên kinh nghiệm phong phú và công nghệ mới nhất với tư cách là nhà sản xuất chuyên nghiệp trong 
lĩnh vực xử lý tín hiệu cảm biến điều khiển tự động nhà máy. 
Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều khiển tự động, chúng tôi đang dẫn đầu toàn bộ quy trình 
sản xuất hệ thống điện mặt trời với công nghệ tốt nhất, từ chỗ chỉ sản xuất bộ phận kết nối điện mặt trời trong 
Business Field   Lĩnh vực kinh doanh năng lượng mới và tái tạo, thiết bị theo dõi năng lượng mặt trời và giám 
sát hệ thống cho nhà máy điện mặt trời cho đến xây dựng nhà máy điện mặt trời. 
Chúng tôi đang phát triển và sản xuất các thiết bị tuần hoàn nước để ngăn chặn tảo nhằm cải thiện môi trường 
chất lượng nước đang ngày một suy giảm và chúng tôi cũng đang đóng góp rất nhiều vào việc cải thiện chất 
lượng nước của sông và hồ bằng cách phát triển tính năng loại bỏ tảo. 
Ngoài 3 Business Field   Lĩnh vực kinh doanh trên, chúng tôi đang trong quá trình xây dựng hệ thống nghiên 
cứu và và sản xuất hàng loạt các thiết bị điện trường dùng cho ô tô điện bằng việc tiến sâu vào Business Field   
Lĩnh vực kinh doanh điện trường xe ô tô điện theo làn sóng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì sự hài lòng của khách hàng thông qua việc kiểm soát chất lượng 
nghiêm ngặt, giao hàng nhanh chóng và quản lý theo dõi kỹ lưỡng. 

Website www.fa119.com 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

Thiết bị tuần hoàn nước 
Tên sản phẩm: thiết bị tuần hoàn nước 
Thiết bị tuần hoàn nước Mirae E&i hoạt động 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm sử dụng năng lượng mặt 
trời và sức gió để duy trì chất lượng nước sạch ở các sông, hồ và hồ chứa nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, từ 
đó cải thiện chất lượng nước và ngăn tảo phát triển. 

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 

Dây chuyền loại bỏ tảo lục 
Tên sản phẩm: thuyền loại bỏ tảo 
Không giống như các phương pháp loại bỏ tảo khác cần đến chất đông tụ, vi sinh vật, thuốc, phun hoàng thổ 
hoặc cần tới nhiều nhân lực, thuyền loại bỏ tảo là một phương pháp thân thiện với môi trường, lọc tảo qua bộ 
lọc ba lớp bằng cách kéo tất cả tảo cùng nước ở trên mặt nước hoặc ở nơi gần mặt nước 

 



Company Name 
Tên doanh nghiệp Michigan Technology Co.,Ltd 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Phương pháp xử lý nước thải, công trình cấp nước và xử lý nước thải 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Kể từ khi thành lập vào năm 2002, chúng tôi đã dẫn đầu thời đại với những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xử 
lý nước.  
Chúng tôi đã cung cấp các thiết bị DAF và DOF cho nhiều cơ sở xử lý nước thải trên toàn quốc, đồng thời liên 
tục phát triển kỹ thuật ECO và các công nghệ tách dầu-nước. 

Website www.mdafdof.com 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 Công nghệ tuyển nổi ozone hòa tan 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp Baeksan Lighting Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Đèn LED chiếu sáng (chiếu sáng trong nhà, chiếu sáng ngoài trời) 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Kể từ khi thành lập vào năm 2017, Baeksan Lighting cung cấp các giải pháp năng lượng thân thiện với môi 
trường có chất lượng đảm bảo và ổn định thông qua phát triển công nghệ có hệ thống, đồng thời hàng nưm, công 
ty đầu tư g phát triển để trở thành doanh nghiệp hàng đầu, mang lại niềm tin cho khách hàng và định hướng cho 
kỹ thuật chiếu sáng LED.  
Chúng tôi luôn tâm niệm cung cấp công nghệ tốt nhất, sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng, chất lượng hoàn 
hảo và không ngừng nỗ lực để vươn xa hơn vượt ra khỏi thị trường trong nước. 
Baeksan Lighting sẽ hiện thực sự hài lòng của khách hàng thông qua tư duy đổi mới và sáng tạo, đồng thời củng 
cố vị thế của một doanh nghịệp sản xuất sản phẩm LED chuyên nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh không giới hạn. 
Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian tới. 

Website http://baeksanlighting.com 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

* Đèn chiếu sáng đường phố LED 
 
1) Dễ dàng thay thế bằng loại mô-đun 
2) Cường độ ánh sáng cao 
3) Độ hoàn màu cao (trên 80Ra) 

4) Tăng hiệu quả tản nhiệt với hình dạng 'ㅁ' 

5) Cấu trúc ngang cải thiện hiệu suất tản nhiệt 
 
-Nơi lắp đặt: đường cao tốc và đường thông thường 

Introduction to Product2 
Sản phẩm 2 

* Đèn chiếu sangLED bảo an 
 
1) Dễ dàng thay thế bằng loại mô-đun 
2) Cường độ ánh sáng cao 
3) Độ hoàn màu cao (trên 80Ra) 

4) Tăng hiệu quả tản nhiệt với hình dạng 'ㅁ' 

5) Cấu trúc ngang cải thiện hiệu suất tản nhiệt 
 
-Vị trí lắp đặt: vỉa hè, ngõ hẻm, đường đi dạo, công viên, quảng trường, v.v. 
 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp B.L.I Co.,Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Máy lọc nước gia đình, máy lọc, máy lọc không khí gia đình 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Công ty chúng tôi là một công ty chuyên về lĩnh vực môi trường, sản xuất và bán máy lọc nước gia đình, máy lọc 
và máy lọc không khí.  

Website www.bli.co.kr 



Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

Loại máy lọc nước/ Loại lọc nước uống trực tiếp 
Kiểu cài đặt: Desktop 
Kích thước Rộng 110mm X Sâu300mm X Cao 312mm 

Bộ lọc ①Phức hợp (UF / cụm núi lửa Jeju / khối carbon) ② Vòi 

Màu trắng / đen 
Không tiêu thụ điện năng 
Bộ lọc chuyên biệt cho máy lọc nước 
Ứng dụng của các cụm núi lửa từ Jeju (bằng sáng chế đầu tiên ở Hàn Quốc) 
Các bộ lọc được phát triển phù hợp cho từng khu vực trên thế giới 
(Phân tích chất lượng nước tại 30 quốc gia trong và ngoài nước) 
bộ lọc cho máy lọc • Sản xuất từ vải MeltBlown để lọc (2H 2021) 

Bộ lọc đa tính năng (bộ lọc chuyên dụng cho dị ứng, bụi vàng, vi rút, v.v.) 
Trước hoặc sau khi khử trùng, ion plasma, tạo ẩm, máy lọc không khí  

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp Sambo Science 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Chất lượng nước 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Sambo Science, được thành lập vào năm 1983, chuyên sản xuất, bán và cung cấp thiết bị xử lý nước và thiết bị 
phân tích chính xác, bao gồm hệ thống đo lường và kiểm soát tốc độ phun chất đông tụ tự động, máy phân tích 
kích thước hạt (Floc Size Analyzer) và máy đếm hạt trực tuyến.  
Năm 2009, chúng tôi thành lập một viện nghiên cứu trực thuộc và tiếp tục phát triển công nghệ xuất sắc của riêng 
mình. Ngoài ra, năm 2009, doanh nghiệp chúng tôi được chọn là Doanh nghiệp vừa và nhỏ có phương thức quản 
lý dpdpor mới và DNVVN đổi mới công nghệ.  
Chúng tôi luôn coi hỗ trợ công nghệ ứng dụng vì sự hài lòng của khách hàng là năng lực cốt lõi và luôn nỗ lực để 
trở thành đối tác tin cậy tốt nhất của khachs hàng trong công cuộc đổi mới công nghệ. 

Website www.sambosc.com 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

Thiết bị kiểm soát và xác định tốc độ phun chất kết tụ (Model: CAST) 
-Quy trình đông tụ, xử lý trước màng, loại bỏ tổng số phốt pho và kiểm soát lượng bơm chất polymer vào bình 
gạn(decanter) 
-Xác định tỷ lệ bơm keo tụ dựa trên lý thuyết kết tụ keo  
- Tiêm chất đông tụ tối ưu theo sự thay đổi chất lượng nước đầu vào 
-Có thể hoạt động ổn định ngay cả với dòng nước thô có độ đục cao 
- Các lĩnh vực ứng dụng: nhà máy xử lý nước (kiểm soát chất đông tụ tối ưu), quá trình tiền xử lý màng (giảm tắc 
nghẽn màng), nhà máy xử lý nước thải (kiểm soát chất đông tụ để xử lý tổng lượng phốt pho, kiểm soát một lần 
khối lượng phân tử cao cho tối đa 4 bình gạn (decanter)). 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp Sunjin B&T 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Chất khử mùi thân thiện với môi trường (cho gia đình và công nghiệp) 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Sunjin B&T là doanh nghiệp đổi mới công nghệ quy mô vừa và nhỏ chuyên phát triển và sản xuất các chất khử 
mùi thân thiện với môi trường để khử mùi hiệu quả trong ngành môi trường và lĩnh vực chăn nuôi. Với 30 năm 
trung thành nghiện cứu chỉ một hạng mục duy nhất là phát triển chất khử mũi, chúng tôi đã nổ lực không ngừng 
để tạo ra một môi trường không khí trong lành, được cấp phép bằng phát minh sáng chế, chứng nhận công nghệ 
xanh, và chứng nhận nhãn hiệu thân thiện với môi trường.  
Theo đó, dựa trên 30 năm tích lũy công nghệ và bí quyết, Sunjin B&Tcam kết đóng góp để xây dựng môi trường 
trong lành hơn bằng cách tâp trung toàn bộ nguồn lục để phát triển các công nghệ khử mùi theo khái niệm mới 
hướng tới phương châm của công ty: “thiên nhiên, môi trường và con người”. 

Website http://www.친환경탈취제.com 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

ODORKILL: Một sản phẩm có thể giảm hấp thụ bazơvới giá thành rẻ: bãi chôn lấp, trạm trung chuyển chất thải, 
công trình vệ sinh, công trình xử lý nước thải, cơ sở xử lý phân và cơ sở xử lý nước thải. 

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 

ODOURKILL BIO: Sản phẩm chuyên dụng để khử mùi hôi tại các công trình xử lý nước thải, công trình xử lý 
phân, cơ sở xử lý thức ăn, cơ sở xử lý phân trộn và trang trại chăn nuôi (phân gia súc) 



Company Name 
Tên doanh nghiệp 

Ceracomb Co.,Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh 

Ngăn ngừa ô nhiễm không khí, bộ lọc chất xúc tác 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Công ty TNHH Máy tính Cera đã và đang sản xuất và cung cấp cốc sứ mật ong sử dụng công nghệ đùn gốm. 
Công ty đang phát triển và cung cấp các bộ lọc khử mùi thuộc kỹ thuật môi trường không khí và các thiết bị khử 
khói khí thải ô tô, sản phẩm xúc tác khử khí độc công nghiệp khu sử dụng công nghệ này 
Công nghệ của Cera Computer đã được công nhận về tính hiệu quả trong việc cải thiện môi trường bụi mịn / khí 
quyển, và chúng tôi đang mở rộng lĩnh vực ứng dụng dựa trên công nghệ này. 

Website www.ceracomb.co.kr 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

1. Bộ hút bụi cho nhiệt độ phòng và giữ nhiệt độ cao (CERAFIL-CB)  
–Là thiết bị hút bụi cho nhiệt độ phòng và nhiệt độ cao, cấu trúc tích hợp (lực ly tâm + lọc) giúp giảm thiểu không 
gian lắp đặt và giảm chi phí đầu tư ban đầu. 
–Giảm chi phí bảo trì và sửa chữa bằng cách kéo dài tuổi thọ bộ lọc 
- Nồng độ bụi và lượng khí cần xử lý càng cao thì càng tiết kiệm. 
 
2. Đối với nhiệt độ cao 

- Xử lý đồng thời bụi độc hại ở nhiệt độ cao (SOX, NOX, BỤI) ở nhiệt độ thường dùng của hệ thống (500 ℃ ~ 

600 ℃) 

- Giảm thiểu không gian lắp đặt và giảm chi phí đầu tư ban đầu bằng cách loại bỏ cấu hình thiết bị hiện có (điều 
khiển nhiệt độ, SCR) 
Ứng dụng 
- Lò nung xi măng, gang sắt, lò hỏa táng, v.v. – Công đoạn xử lý đồng thời SOX, NOX, BỤI vào trong lòng nhiệt độ cao (Tối đa 600 ℃) 

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 

Bộ lọc khử mùi nhiệt độ phòng (ZDF-ZeoliteDeodorantFilter) 
-ZDF hấp phụ mùi và dầu ở nhiệt độ phòng, loại bỏ và phân hủy bới chất xúc tác phân hủy. 
 
Vật chất: xúc tác zeolit + mangan 
Kích thước tiêu chuẩn: 100mmX100mmL 
Số lượng tế bào: 100.200 cpsi 
Trọng lượng: 0,6kg 
 
- Bộ lọc xúc tác tái sinh tự nhiên nhiệt độ phòng 
-Không bắt lửa 
- Tác dụng khử mùi mạnh đối với các hợp chất lưu huỳnh – Tuổi thọ cao (2-5 năm) Chi phí vận hành thấp 

- Tổn thất áp suất thấp 
 
Ứng dụng 
Bể phốt, nhà máy xử lý nước thải cơ sở xả mùi 
Hệ thống xả cho phòng lưu giữ chất thải thực phẩm trong các tòa nhà và chung cư 
Cơ sở xả thải của nhà máy hóa chất 
Cơ sở xả thải để lưu trữ các chất có mùi  

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp SINSEUNG Sinseung Litech 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Chuyên sản xuất và phân phối Đèn LED nhà xưởng / Đèn pha  

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Công ty liên doanh, phát triển,sản xuất, kinh doanh thiết bị chiếu sáng LED. 
Có viện nghiên cứu trực thuộc công ty riêng 

Website http://www.sled.kr/  

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 Đèn LED nhà xưởng chủ yếu được lắp đặt trong nhà xưởng hoặc trong nhà có trần cao 

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 Đèn pha LED chủ yếu được lắp đặt trong các cơ sở thể thao trong nhà hoặc ngoài trời 

  



Company Name 
Tên doanh nghiệp Suntech Engineering Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Đo lường chất lượng môi trường nước, quản lý nước 

Introduction to 
Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Suntech Engineering Co., Ltd. là doanh nghiệp công nghệ chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đo lường và kiểm 
soát môi trường. Chúng tôi đang phát triển và sản xuất các thiết bị đo chất lượng nước theo thời gian thực như máy đo 
độ đục chính xác cao, máy đo clo dư không đáng kể, máy đo nồng độ ion hydro và máy đo độ dẫn điện. Chúng tôi đã 
phát triển và tối ưu hóa hệ thống điều khiển tự động để quản lý từ xa. Thông qua đó, chúng tôi đã được công nhận về 
công nghệ và chất lượng vượt trội, đạt được nhiều chứng nhận kỹ thuật khác nhau như Chứng nhận Sản phẩm Mới 
(NEP) - Chứng chỉ quốc gia cấp cao nhất ở Hàn Quốc, cũng như chứng nhận sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực mua 
sắm công, chứng nhận hiệu suất, Chứng nhận CE của Châu Âu, . Hiện tại, ngoài thị trường trong nước, chúng tôi 
đang xuất khẩu sang các quốc gia như Mỹ, Đài Loan, Malaysia và Thái Lan. 

Website suntech-eng.co.kr 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

Đồng hồ đo chất lượng nước đa hạng mục thông minh là đồng hồ đo chất lượng nước đo và truyền 5 hạng mục chất 
lượng nước máy theo thời gian thực: độ đục, clodư, ion hydro, độ dẫn điện và nhiệt độ nước. Với cấu trúc đo lưu 
lượng mẫu kỹ thuật chất lỏng tối ưu, có thể cung cấp dữ liệu đo chất lượng nước chính xác và ổn định ngay cả với 
những thay đổi trong các điều kiện môi trường đo khác nhau có thể xảy ra tại địa điểm lắp đặt và vận hành. Bộ phận 
đo được trang bị 5 cảm biến, xác nhận chất lượng nước theo thời gian thực và điều khiển cảm ứng là cấu trúc All-in-
one, kích thước nhỏ gọn và dễ dàng lắp ráp các bộ phận nên rất dễ lắp đặt và bảo trì.  

Introduction to Product 
2 
Sản phẩm 2 

Đồng hồ đo chất lượng nước đa năng suất thông minh là máy đo chất lượng nước đo và truyền 5 hạng mục chất lượng 
nước máy theo thời gian thực: độ đục, clo dư, ion hydro, độ dẫn điện và nhiệt độ nước. Với cấu trúc đo lưu lượng 
mẫu kỹ thuật chất lỏng tối ưu, có thể cung cấp dữ liệu đo chất lượng nước chính xác và ổn định ngay cả với những 
thay đổi trong các điều kiện môi trường đo khác nhau có thể xảy ra tại địa điểm lắp đặt và vận hành. Bộ phận đo được 
trang bị 5 cảm biến, kiểm tra chất lượng nước theo thời gian thực và bộ điều khiển cảm ứng là cấu trúc All-in-one, 
kích thước nhỏ gọn và dễ dàng lắp ráp các bộ phận nên việc lắp đặt và bảo trì rất dễ dàng. 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp AQUACELL Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Máy móc thiết bị môi trường (Chất lượng không khí, nước) 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Aquacell đã dẫn đầu ngành công nghiệp môi trường trong lĩnh vực chất lượng nước và không khí kể từ khi thành 
lập vào năm 2004, và đang tạo ra những giá trị tốt nhất thông qua nghiên cứu đổi mới và phát triển công nghệ để 
cung cấp những công nghệ đầu tiên và tốt nhất cho thế giới với sự thử thách và đam mê không ngừng. Bên cạnh đó, 
chúng tôi đang phấn đấu trở thành một công ty chuyên về môi trường xuất sắc luôn tạo được niềm tin và sự tín 
nhiệm cho khách hàng bằng cách thiết kế, sản xuất và thi công hệ thống xử lý ổn định và sáng tạo với công nghệ 
hiện đại và phương pháp xây dựng thân thiện với môi trường. 
Aquacell ngày nay đang thay đổi thế giới dựa trên công nghệ tích lũy, tài năng sáng tạo và tinh thần thử thách. 
WithNature, WithAquacell! Trong lĩnh vực công nghiệp môi trường, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để trở thành 
công ty dẫn đầu toàn cầu. Xin cảm ơn. 

Website www.aquacell.tech 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

Máy khử mùi tinh thể lỏng điện phân 
 
Máy khử mùi làm sạch bằng chất lỏng điện phân là một loại máy khử mùi thân thiện với môi trường, khác với các 
máy khử mùi làm sạch hiện tại, nó điện phân nước muối mà không cần thêm hóa chất và sau khi oxy hóa / phân 
hủy mùi hôi và VOCs thành các khí vô hại sẽ thải ra ngoài. 

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 

Thiết bị tẩy cặn 
 
Đây là một thiết bị không xử lý đóng cặn trên bình ngưng và các thiết bị làm mát khác nhau theo cách vật lý hoặc 
hóa học, mà loại bỏ và xả cặn tự động bằng cách thêm phương pháp chuyển cực vào phương pháp điện phân và 
không ngừng hoạt động trong quá trình lắp đặt mới và sửa chữa. 

 

  



Company Name 
Tên doanh nghiệp Anycasting Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh LED  Optics / Ống kính quang học LED 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

AnycastingOptics cung cấp Giải pháp quang học tổng thể LED tiên tiến nhất như một Nhà cung cấp giải pháp 
quang học tổng thể LED, là công ty chuyên sản xuất Ống kính LED nhựa dựa trên chất lượng cao độc lập của 
công nghệ phun. Cơ sở sản xuất của Anycasting được tự động hóa bằng hệ thống robot để tối đa hóa năng suất. 
Trung tâm R&D của Anycasting nghiên cứu và phát triển quang học LED nhất quán và đa dạng theo kinh nghiệm 
tích lũy, công nghệ đúc nhựa siêu chính xác và công nghệ khuôn mẫu micro-nano trên thị trường. 

Website www.anyoptics.com 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 Ống kính quang học LED 

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 Giải pháp tùy chỉnh 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp APCTEC Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Máy khử trùng lọc không khí 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Là công ty chuyên phát triển máy khử trùng lọc không khí và các vật liệu / công nghệ thân thiện với môi trường, có 
trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng với công nghệ thân thiện với môi trường 

Website www.apctec.co.kr 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

Air Tumbler 
Cải thiện môi trường sống trong nhà bằng cách lọc không khí mạnh mẽ, loại bỏ bụi mịn, các hợp chất hữu cơ dễ 
bay hơi (TVOCs), vi khuẩn, vi rút... bằng phương pháp phản ứng quang xúc tác. 

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 

Cải thiện môi trường sống trong nhà bằng cách lọc không khí mạnh mẽ, loại bỏ bụi mịn, các hợp chất hữu cơ dễ 
bay hơi (TVOCs), vi khuẩn, vi rút... bằng phương pháp phản ứng quang xúc tác. 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp NWL Pacific Inc. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Công ty sở hữu nhiều chuyên gia về thiết bị cung cấp điện dùng cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện kiểm soát ô nhiễm 
không khí với kinh nghiệm làm việc trong 23 năm, cung cấp các giải pháp toàn diện để giảm ô nhiễm không 
khí,xây dựng hệ thống vận chuyển và chăm sóc khách hàng phù hợp với tình hình địa phương đựa trên bí quyết về 
xuất khẩu, quản lý cơ sở hạ tầng xuất khẩu để hỗ trợ kỹ thuật tổng thể và tiếp thị thông qua các công ty đối tác tham 
gia vào các cuộc đấu thầu khác nhau cho việc xây dựng hệ thống lọc bụi tĩnh điện được lắp đặt tại địa phương và 
các sản phẩm liên quan, sở hữu cơ cấu tổ chức cho phép phản hồi khách hàng nhanh chóng trong vòng 24 giờ dựa 
trên nền tảng chuyên môn từ kinh nghiệm thực địa đa dạng tại nước ngoài, có rất nhiều công ty đối tác tại từng địa 
phương để công ty chia sẻ các đặc điểm của sản phẩm, bí quyết sản xuất và công nghệ, ngoài ra công ty còn sở hữu 
cơ sở hạ tầng ở nước ngoài để thực hiện nhiều hoạt động khác nhau như bán sản phẩm, bảo trì và tư vấn. 

Website www.nwlpacific.co.kr 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 Thiết bị cung cấp nguồn điện cho bộ lọc bụi tĩnh điện 

 

 

 



Company Name 
Tên doanh nghiệp M-GEN Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Thiết bị kiểm tra quang học 3D không phá hủy / không tiếp xúc / không xâm lấn 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

M-GEN Co., Ltd. sản xuất thiết bị đo lường / kiểm tra quang học 3D được sử dụng trong các ngành công nghiệp 
khác nhau. Thiết bị của Mgen tập trung vào sản xuất công nghệ cao như chất bán dẫn và màn hình yêu cầu kiểm tra 
độ chính xác cao, có thể kiểm tra một khu vực rộng hơn nhanh hơn và chính xác hơn các thiết bị kiểm tra hiện có. 
Nó có lợi thế là có thể cung cấp phần cứng và phần mềm được tối ưu hóa bằng cách phản ánh nhu cầu của từng 
khách hàng. 

Website www.m-gen.co.kr 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

NexMet là một công cụ đo lường / kiểm tra quang học 3D trên máy tính để bàn. Nó có thể kiểm tra và đo lường 
một cách nhanh chóng các sản phẩm và linh kiện trong ngành công nghiệp bán dẫn, màn hình và công nghệ cao 
theo cách thức không phá hủy / không tiếp xúc. Đây là một sản phẩm có thể kiểm tra một khu vực rộng hơn nhanh 
hơn và chính xác hơn so với các thiết bị kiểm tra hiện có, đồng thời có thể được tùy chỉnh và cung cấp theo nhu cầu 
riêng của khách hàng. Trong trường hợp sử dụng nguồn sáng laze và ánh sáng trong suốt được lọt qua, còn có thể 
kiểm tra và đo lường theo chiều sâu. 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp WACO CORPORATION 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất máy lọc nước và thiết bị lọc nước 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Waco Corporation đã thiết lập mạng lưới xuất khẩu tại hơn 50 quốc gia trên thế giớithông qua năng lực bán hàng 
công nghệ trực tiếp giải quyết việc thiết kế, sản xuất và gia công tại nước ngoài các bộ phận cho máy lọc nước gia 
đình, bộ lọc xử lý nước, máy lọc nước thương mại và công nghiệp. Chúng tôi là công ty chuyên xuất khẩu thiết bị 
lọc nước cấp cho người tiêu dùng, đã và đang cung cấp cho hơn 60 quốc gia và đạt hơn 95% tổng doanh số thông 
qua xuất khẩu . 

Website www.waco-corp.com 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

thống xử lý nước đầu vào(Point-of-Entry Water Treatment) 
Thông qua việc vận hành theo từng chi nhánh, có thể cung cấp nước uống an toàn cho từng khu vực, …Thiết bị lọc 
nước cấp nước sạch cho người tiêu dùng phù hợp với trường học, cơ quan nhà nước, căn cứ quân sự, nhà riêng, 
nông trường v.v kết hợp “giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn nhỏ” và “giải pháp thông báo và 
điều khiển từ xa” của khái niệm IOT 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp WEKOTEC Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Hệ thống đo lường chất lượng nước 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Công ty Wikotec là một công ty trẻ được thành lập vào tháng 5 năm 2015 với trọng tâm là các chuyên gia về môi 
trường chất lượng nước sinh hoạt nội địa. 
Kể từ khi thành lập, công ty đã tập trung vào phát triển công nghệ, hoàn tất đăng ký bằng sáng chế phát triển mô-
đun bơm ống tiêm xác định hiệu suất của đồng hồ đo chất lượng nước lần đầu tiên tại Hàn Quốc, từ năm 2016 lần 
lượt cho ra đời các sản phẩm đo lường chất lượng nước trên nền tảng mô-đun này. Đây là sản phẩm có độ chính xác 
cao với công nghệ tiên tiến và được đánh giá cao ở thị trường trong nước, đến nay đồng hồ đo chất lượng nước của 
Wekotec đã được lắp đặt tại 100 nhà máy xử lý nước bẩn / nước thải trên cả nước. 

Website www.wekotec.net 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 WEKO-AiO-WQMS  (Hệ thống đo lường chất lượng nước đa năng all-in-one) 

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 WEKO-AS (Máy lấy mẫu nước tự động) 

 



Company Name 
Tên doanh nghiệp UNIQON Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Hệ thống điều khiển ánh sáng LED thông minh 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp Cung cấp hệ thống điều khiển ánh sáng thông minh cho các nhà sản xuất chiếu sáng  

Website www.uniqon.com 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp EZ GROUP Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất quảng cáo đèn LED 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

EZ Group là công ty dẫn đầu về tiêu chuẩn mới trong ngành công nghiệp bảng hiệu LED. 
Công nghệ EZFreeSheet là một sự đổi mới về bảng hiệu và ánh sáng LED giúp hiện thực hóa tất cả ánh sáng trên 
thế giới này chỉ với một sản phẩm tấm (Sheet) mà không cần trải qua các quy trình không cần thiết như laser, V-Cut 
và in ấn - những phương pháp sản xuất tấm hướng ánh sáng (LightGuidePlate) đang được sử dụng trong ngành 
công nghiệp hiện tại. 

Website www.ezsheet.co.kr 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

EZ Free Sheet là SheetFilm sử dụng vật liệu phát sáng đặc biệt với công nghệ liên kết quang học được phát triển 
thông qua khoảng 700 thí nghiệm trong hơn 3 năm. Đây là tấm phim phát sáng phản chiếu LED có khuôn mẫu 
trước đầu tiên trên thế giới. Có thể thực hiện nhiều loại chiếu sáng bất kể hướng chiếu xạ của đèn LED. Với công 
nghệ liên kết quang học sử dụng màng có khuôn mẫu đặc biệt, không cần đến các quy trình không cần thiết như 
LASER, VCUT và in ấn, vốn là các phương pháp sản xuất tấm hướng ánh sáng (LGP) hiện có. Các sản phẩm sử 
dụng EZFreeSheet đáp ứng sự đổi mới về hình ảnh quảng cáo, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm trong thi công. 

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 

Biển báo đường mô-đun (G Sign Way) sử dụng công nghệ EZ Free Sheet là một loại biển báo đường sáng tạo có 
thể tiết kiệm năng lượng và mang tính kinh tế. Có thể thi công mà không cần phá bỏ các biển báo đường hiện có, 
rút ngắn thời gian thi công và giảm chi phí lắp đặt lên đến 40%. 
Đặc biệt, kể cả những ngày sương mù hay mưa gió cũng không bị tán xạ ánh sáng nên tầm nhìn và tầm quan sát cực 
tốt, giúp tầm nhìn của người điều khiển phương tiện trở nên rõ ràng. Có thể áp dụng cho bất kỳ loại biển báo giao 
thông đường bộ nào được quy định bởi Công ước Viên hoặc MUTCD (Manualon UniformTrafficControlDevices: 
Tiêu chuẩn giao thông đường bộ Bắc Mỹ). 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp Jain Technology Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Xử lý nước, xử lý nước thải, nhà máy điện 

Introduction to 
Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Jain Technology Co., Ltd. sản xuất lưu lượng kế siêu âm tiên tiến trên công nghệ ưu việt nhất ở Hàn Quốc, và là một 
công ty chuyên về lưu lượng kế chuyên hiệu chuẩn và kiểm tra các loại lưu lượng kế với tư cách là một tổ chức hiệu 
chuẩn quốc gia. 

Website www.jain.co.kr 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

Lưu lượng kế siêu âm Xonic 100L là lưu lượng kế chênh lệch thời gian truyền siêu âm gắn tường bên ngoài đầu tiên 
được phát triển tại Hàn Quốc, nó đo tốc độ dòng chảy chính xác bằng cách lắp ngay vào đường ống hiện có mà 
không cần cắt rời hoặc ngắt đường ống. 

Introduction to Product 
2 
Sản phẩm 2 

Đồng hồ đo lưu lượng đường ống nước thải siêu âm Xonic 100LO là thiết bị đo lưu lượng chênh lệch thời gian phân 
phối được phát triển đầu tiên trên thế giới và nó đo chính xác tốc độ dòng chảy của đường ống nước thải không trần 
bằng 4 bộ cảm biến siêu âm và mực nước. 

  



Company Name 
Tên doanh nghiệp CHUNGHAE ENV Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Xây dựng công trình cấp thoát nước, bảo trì công trình 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Cheonghae ENV Co., Ltd. là một doanh nghiệp liên doanh về môi trường chuyên sản xuất / lắp đặt / vận hành cơ 
quan quản lý nước bẩn và nước thải công cộng (quản lý vận hành), thiết kế và xây dựng hệ thống xử lý nước bẩn 
và nước thải, xây dựng công trình cấp thoát nước, thiết bị chống ô nhiễm không khí và thiết bị năng lượng tái tạo. 
Công ty có tổng cộng 23 bằng sáng chế và chứng nhận công nghệ môi trường (NET môi trường: tiền xử lý khí 
sinh học) bao gồm xử lý nước, khử lưu huỳnh và khử mùi, cùng một số chứng nhận như Innobiz, ISO 14001 và 
ISO 9001. 

Website www.chenv.net 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

Hệ thống đông tụ điện (một quá trình xử lý loại bỏ keo tụ và loại bỏ các chất bẩn bằng cách tác động bằng dòng 
điện mà không dùng chất đông tụ. Quá trình đông tụ xảy ra khi có dòng điện, khi có dòng điện một chiều, phản 
ứng đông tụ xảy ra và các phân tử trong nước được loại bỏ khi chúng lắng xuống.) 

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 

Hệ thống tuyển nổi áp lực (Quá trình tuyển nổi áp lực là một kỹ thuật được sử dụng để loại bỏ các chất rắn lơ lửng 
có tỷ trọng thấp. Có thể sử dụng các bong bóng micro nano để tạo thành nhiều bong bóng hơn các bong bóng 
khác trong cùng một thể tích nước.) 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp KS Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp Doanh nghiệp sản xuất thiết bị vận chuyển phụ tùng ô tô, thiết bị vận chuyển tùy chỉnh 

Website http://ks.itrocks.kr/ 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 Thiết bị vận chuyển tùy chỉnh 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp KPOWER 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Dịch vụ đăng ký sử dụng tiết kiệm năng lượng hơi nước thân thiện với môi trường 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Cung cấp năng lượng hơi công nghiệp bằng cách thay thế nhiên liệu than bằng nhiên liệu sinh khối thân thiện với 
môi trường. 

Website https://kpowerkorea.com 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 Nồi hơi công nghiệp sinh khối thân thiện với môi trường không gây ô nhiễm không khí, đất và nước 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp Korea Semiconductor Illumination Co., LTD. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Chiếu sáng LED (Chiếu sáng trong/ngoài nhà) 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Korea Semiconductor Illumination Co., Ltd. được thành lập vào năm 2007 với tư cách là một công ty chuyên sản 
xuất đèn chiếu sáng cho các cơ quan công cộng như đèn LED chiếu sáng đường phố, đèn LED chiếu sáng an 
ninh, đèn LED chiếu sáng đường hầm, đèn pha LED và đèn LED chiếu sáng trong nhà sử dụng nguồn sáng thân 
thiện với môi trường. Sản phẩm của công ty được đánh giá là ưu việt 5 lần với lần đầu tiên vào năm 2009 và 
được công nhận là doanh nghiệp triển vọng (G-PASS) có thể tham gia vào thị trường mua sắm ở nước ngoài. 
Doanh nghiệp vươn lên trở thành công ty hàng đầu trong nước dẫn đầu thị trường chiếu sáng LED dựa trên năng 



lực công nghệ vượt trội và giành được Giải thưởng Dịch vụ Mua sắm Công năm 2014 và Giải thưởng của Thủ 
tướng Chính phủ năm 2017. 
Kể từ khi thành lập, doanh số bán hàng của công ty đã tăng liên tục mỗi năm 20-30% trên cả thị trường đèn LED 
công và thị trường tư nhân, và kể từ khi được chọn là nhà thầu đầu tiên sau khi công bố tiêu chuẩn xây dựng 
đường, công ty đã đạt được thành tích tốt ở nhiều mặt như trúng thầu thiết bị chiếu sáng LED của Tổng công ty 
Đường bộ Hàn Quốc trong 4 năm liên tiếp và có năng lực cạnh tranh thị trường mạnh mẽ. 
Như vậy, Korea Semiconductor Illumination Co., Ltd., vốn là một doanh nghiệp hàng đầu trong thị trường chiếu 
sáng LED nội địa, đã và đang mở rộng hoạt động kinh doanh của mình bằng cách bước vào Business Field   
Lĩnh vực kinh doanh chiếu sáng thể thao và chiếu sáng cảnh quan từ năm 2019. Ngoài ra, chúng tôi đang nỗ lực 
phát triển thị trường nước ngoài để có thể trở thành một công ty toàn cầu. 

Website http://kledh.com 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

Đèn LED chiếu sáng đường phố  
 
- Thiết kế nguồn sáng hiệu quả cao 
- Có thể điều chỉnh góc lên / xuống: Chuỗi trạm phân phối ánh sáng tối ưu 
- Dễ dàng bảo trì với thiết kế mô-đun và các bộ phận được tiêu chuẩn hóa 
- Tuổi thọ cao, tiết kiệm, thân thiện với môi trường, giảm thiểu CO2 
- Nơi lắp đặt: đường cao tốc và đường bình thường  

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 

Đèn LED an ninh cố định 
 
- Thiết kế nguồn sáng hiệu quả cao 
- Đảm bảo tầm nhìn an toàn cho người đi bộ với ánh sáng mạnh 
- Dễ dàng bảo trì với thiết kế mô-đun và các bộ phận được tiêu chuẩn hóa  
- Tuổi thọ cao, tiết kiệm, thân thiện với môi trường, giảm thiểu CO2 
- Nơi lắp đặt: vỉa hè, ngõ hẻm, đường mòn, công viên, quảng trường, v.v.  

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp Tronix 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Hội tụ ánh sáng, ai, IoT 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Được thành lập vào năm 2014, Công ty cổ phần Tronix đang đặt nền tảng căn bản cho việc kết nối con người và 
vạn vật bằng cách sử dụng công nghệ thông tin đang phát triển nhanh chóng, đồng thời cũng đang cố gắng dẫn 
đầu sự thay đổi trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 của thế giới bằng công nghệ lấy con người làm trung tâm, hài 
hòa với con người chứ không phải công nghệ trên con người. 
Chúng tôi đã phát triển “Hệ thống và chiếu sáng công cộng thông minh e-IoT” sử dụng hệ thống truyền thông 
tương tác trên nền tảng IoT cho chiếu sáng công cộng bằng cách sử dụng LoRa truyền thông công suất thấp 
đường dài như một sản phẩm chủ đạo. 

Website tronix.kr 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

Chúng tôi đang thúc đẩy thương mại hóa bằng cách phát triển “hệ thống điều khiển chiếu sáng công cộng thông 
minh e-IoT” sử dụng hệ thống truyền thông tương tác trên nền tảng IoT cho chiếu sáng công cộng bằng cách sử 
dụng LoRa truyền thông công suất thấp đường dài như một sản phẩm chủ đạo. 
LoRa truyền thông công suất thấp đường dài được sử dụng cho các thiết bị IoT và cổng IoT dùng trong chiếu sáng 
công cộng, đây là một hệ thống giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì và chi phí năng lượng trong chiếu sáng công 
cộng nhằm mục đích quản lý hiệu quả bằng cách kết hợp IoT, big data và công nghệ đám mây như điều khiển từ 
xa hệ thống chiếu sáng công cộng, chẩn đoán lỗi, báo cáo lỗi, đo lường điện năng, giám sát, quản lý tích hợp 
chiếu sáng công cộng, smart work v.v… thông qua thiết kế công nghệ eIoT được tiêu chuẩn hóa. 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp HANSO INC. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh 

Chất xúc tác nhiệt độ thấp để giảm ô nhiễm không khí, chất hấp phụ hóa học để loại bỏ khí độc hại, dòng sản phẩm 
hệ thống chăm sóc sinh học để cải thiện chất lượng không khí trong nhà và loại bỏ vi rút, v.v. 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Được thành lập vào năm 2000, Hanso Inc. là một doanh nghiệp xanh hoạt động với mục đích giảm thiểu ô nhiễm 
không khí, luôn thực hiện khẩu hiệu 'GreenLife GreenWorld'. Công ty đang không ngừng tăng trưởng và phát triển 
thành một doanh nghiệp thân thiện và một công ty môi trường toàn cầu an toàn, theo đuổi kinh doanh xanh giảm 
thiểu carbon. Ngoài ra, Bộ phận kinh doanh của Hệ thống Chăm sóc khách hàng của Hanso cũng đang nghiên cứu 
sản xuất và bán nội địa sản phẩm máy lọc khử trùng không khí UV-C để cải thiện chất lượng không khí trong nhà 
và loại bỏ vi rút, máy tiệt trùng plasma nhiệt độ thấp dùng trong y tế, máy khử trùng không gian phun khí hydrogen 
peroxide, bộ thu hạt sinh học di động, cảm biến tác nhân hóa học, v.v. 



Website www.hansoinc.com 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

1) Chất xúc tác ở nhiệt độ thấp để giảm sự nhiễm bẩn của các nhóm oxit kim loại 

2) Chất hấp thụ hóa học để loại bỏ khí độc hại trong công nghiệp 

3) Chất xúc tác để giảm ô nhiễm của các nhóm oxit phi kim loại 

4) Chất hấp thụ hóa học dựa trên than hoạt tính / oxit kim loại 

5) Chất hấp thụ hóa học dựa trên zeolit 

(Lĩnh vực áp dụng) 

Dùng để loại bỏ các hóa chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), Ozone (O3), carbon dioxide (CO), mùi hôi, oxit nitơ (dưới 

200oC), THCs, oxit ethylene, hội chứng nhà mới 

Đối với quy trình sản xuất chất bán dẫn / màn hình / LED / pin mặt trời, loại bỏ AsH3, PH3, SiH4, H2S, H2Se, Cl2, 

F2, BCl3, HCl, HBr, HF, amin, v.v. 

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 

Sản phẩm để cải thiện chất lượng không khí trong nhà và loại bỏ vi rút 
(Tên sản phẩm) 
Máy lọc khử trùng không khí UV-C, máy tiệt trùng plasma nhiệt độ thấp dùng trong y tế, máy khử trùng không 
gian phun khí hydrogen peroxide, bộ thu hạt sinh học di động, cảm biến tác nhân hóa học 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp DOWON APEX Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất và xuất khẩu thiết bị xử lý nước 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Tham gia triển lãm trực tuyến M 2012 ENTECH VIETNAM được tổ chức từ ngày 15~26/11 tới đây tại Hà 
Nội, Việt Nam, Dowon Apex sẽ trưng bày Máy thu bùn phi kim loại, máy vớt cặn, sàng thanh cơ học, máy 
tách cặn, máy thu bùn tròn, trục vít chuyển bùn…- là những máy móc đã từng cung cấp cho các nhà máy xử lý 
nước bẩn và nước thải Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2019, đồng thời giới thiệu nhà máy sàng quay và lưới 
chắn di chuyển tự động mới được phát triển cho các trạm bơm thoát nước. Kể từ năm 2004, Dowon Apex đã 
xuất khẩu khoảng 1.000 thiết bị cho 200 nhà máy ở nước ngoài tại 16 quốc gia. 

Website www.dwapex.com 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 Màn hình tự động quay 

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 Máy thu bùn phi kim loại 

Introduction to Product 3 
Sản phẩm 3 Màn hình thanh cơ học 

Introduction to Product 4 
Sản phẩm 4 Màn hình lái xe tự động 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp LEO Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Linh kiện điện và điện tử, Thiết bị hiển thị, Mô-đun LED, Mô-đun LED năng lượng mặt trời 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Leo Co., Ltd. phát triển, sản xuất và cung cấp các mô-đun LED đặc biệt cho các linh kiện điện và điện tử, 
nguyên liệu linh kiện màn hình và các phương tiện giao thông. Gần đây, chúng tôi đang phát triển và cung 
cấp đèn pha LED diệt khuẩn có thể chống lại vi rút trong chuồng nuôi gia súc và các thiết bị khử trùng không 
khí để kiểm dịch trên các phương tiện giao thông công cộng. 

Website www.leobio.co.kr 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

Đèn cảm ứng LED không cháy 
- Là sản phẩm khác biệt: sáng nhưng không chói (Bằng sáng chế số 10-1153325) 
- Công nghệ chống nước và chống bụi phát huy giá trị thực sự trong các bãi đậu xe ngầm, đường hầm và 



đường xá nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt 
- Công nghệ mới LED chiếu sáng hướng tới hiệu suất cao, tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ với thiết kế và chức 
năng sáng tạo (Bằng sáng chế số 10-1680606) 
- Đèn cảm ứng không cháy an toàn dựa trên công nghệ mới không cháy ngay cả trong lửa (đèn hướng dẫn đỗ 
xe, đèn hướng dẫn chữa cháy, v.v.): Sáng kiến thiết thực số 20-0474972 
- Thi công nhanh chóng và an toàn bởi những người thợ lắp đặt hàng đầu 
- Chăm sóc khách hàng chịu trách nhiệm quản lý theo dõi tỉ mỉ 
- Bí quyết và công nghệ được tích lũy qua kinh nghiệm thi công đèn LED đa dạng 
- Thiết kế sáng tạo và chất lượng tốt nhất (Bằng sáng chế số 10-1719467) 

Introduction to Product 2 
Sản phẩm 2 

Bảng hướng dẫn LED tiết kiệm điện với chức năng điều khiển giao tiếp 
Bảng hiệu LED tiết kiệm điện có chức năng điều khiển truyền thông - Sản phẩm sáng nhưng không chói, tạo 
sự khác biệt (Bằng sáng chế số 10-1153325) 
- Công nghệ chống nước và chống bụi phát huy giá trị thực sự trong các bãi đậu xe ngầm, đường hầm và 
đường xá nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt 
- Công nghệ mới LED chiếu sáng hướng tới hiệu suất cao, tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ với thiết kế và chức 
năng sáng tạo (Bằng sáng chế số 10-1680606) 
- Đèn cảm ứng không cháy an toàn dựa trên công nghệ mới không cháy ngay cả trong lửa (đèn hướng dẫn đỗ 
xe, đèn hướng dẫn chữa cháy, v.v.): Sáng kiến thiết thực số 20-0474972 
- Thi công nhanh chóng và an toàn bởi những người thợ lắp đặt hàng đầu 
- Chăm sóc khách hàng chịu trách nhiệm quản lý theo dõi tỉ mỉ 
- Bí quyết và công nghệ được tích lũy qua kinh nghiệm thi công đèn LED đa dạng 
- Thiết kế sáng tạo và chất lượng tốt nhất (Bằng sáng chế số 10-1719467) 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp Future Automation Co. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực tuabin cơ khí 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Future Automation Co. được thành lập vào tháng 5 năm 1998 với phương châm “tinh thần thử thách và sự hài 
lòng của khách hàng”. Đặc biệt, thiết bị kiểm tra chẩn đoán độ bền của bộ phận truyền động van tuabin 
(Performance Prediction Diagnostic Tester(TVAT) for Turbine Valve Actuators) để đánh giá độ bền, điều 
chỉnh bộ phát điện và tăng cường độ tin cậy của công nghệ chẩn đoán bằng cách kiểm tra trước sự cố của bộ 
phận truyền động van TBN(TBN Valve Actuator) – thiết bị cốt lõi được lắp đặt để kiểm soát lượng hơi cung 
cấp cho tuabin trong nhà máy điện hạt nhân và nhà máy nhiệt điện, đã được cung cấp nhiều cho các nhà máy 
nhiệt điện, hạt nhân và nhận được nhiều đánh giá tích cực thông qua các cuộc thử nghiệm thực địa thành công.  

Website www.servokorea.co.kr 

Introduction to Product1 
Sản phẩm 1 

Là thiết bị kiểm tra chẩn đoán độ bền di động tại chỗ đã đạt được chứng nhận sản phẩm sáng tạo của Dịch vụ 
Mua sắm Công có thể góp phần đảm bảo an toàn cho hệ thống tuabin chính và hoạt động ổn định của các nhà 
máy điện, bằng cách bảo trì phòng ngừa thực tế, ngăn ngừa đoản mạch và tăng độ tin cậy của bảo trì thông qua 
hệ thống kiểm tra trước không tách rời của “Bộ truyền động thủy lực cho van điều khiển hơi tuabin” – bộ phận 
cốt lõi chính được lắp đặt để điều khiển đầu ra của tuabin bằng cách kiểm soát lượng hơi cung cấp cho tuabin 
của nhà máy điện. 
Nhà máy điện, "Thiết bị truyền động thủy lực cho điều khiển van điều khiển hơi nước tuabin" là một thiết bị 
quan trọng đòi hỏi độ bền và độ tin cậy cao, nhưng rất khó để thực hiện kiểm tra trước toàn bộ. Đây là một sản 
phẩm sáng tạo nhằm cải thiện đáng kể những thiếu sót của công nghệ chẩn đoán và đảm bảo tính ổn định của 
thiết bị truyền động thông qua việc kiểm tra trướctoàn bộ. 

 

Company Name 
Tên doanh nghiệp BUGOK STAINLESS Co., Ltd. 

Business Field 
Lĩnh vực kinh doanh 

Chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp quốc phòng, ô tô, thiết bị trao đổi nhiệt, nhà máy đóng tàu và công 
nghiệp robot. 

Introduction to Compnay 
Giới thiệu doanh nghiệp 

Công ty sản xuất đường ống, ống, thanh tròn và khuôn thép không gỉ bằng quy trình kéo và cắt lỗ sử dụng 
công nghệ cán nguội. 

Website http://bugoksts.kr/g5/ 


