THIẾT KẾ, THI CÔNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư Việt Water sẽ cung cấp
cho quý đối tác những giải pháp kỹ thuật, công nghệ
tối ưu với chi phí thấp nhất.
Sau khi thiết kế, thi công các công trình Việt Water sẽ
đào tạo chuyển giao hoàn toàn công nghệ cho đối tác.
Nghiên cứu khả thi
Thiết kế mặt bằng tổng thể
Tính tóan thiết bị
Dự toán
Kế hoạch triển khai
Vận hành chuyển giao công nghệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT WATER
XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHI PHÍ HIỆU QUẢ

Cung cấp bản vẽ công nghệ, hướng dẫn, giám sát thi
công đối với những hạng mục Chủ đầu tư có thể thực
hiện được.
HÌNH ẢNH CÁC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN

SỨ MẠNG
Chúng tôi cung cấp đến quý Khách hàng những
giải pháp công nghệ tối ưu với chi phí đầu tư thấp
nhất và hiệu quả nhất
Chúng tôi sử dụng những kỹ năng và nguồn
nhân lực tiên tiến để cung cấp những giải pháp
an toàn và phù hợp nhất đến cộng đồng các
doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT WATER
Địa chỉ: 118/33 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình,
TP.HCM, Việt Nam.
Email: Moitruongvietwater@gmail.com
Website: www.moitruongvietwater.com
Tel: 08. 6272 4888

Fax: 08. 6272 4888
MST: 0312931928
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Xử lý nước thải
Xử lý nước cấp sinh hoạt, nước đóng chai
Xử lý khí thải công nghiệp, máy phát điện
Cung cấp thiết bị, hóa chất ngành môi trường
Vận hành bảo trì hệ thống xử lý nước thải
Thiết kế, xây dựng, chuyển giao công nghệ

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT, NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ, BỆNH VIỆN,
PHÒNG KHÁM Y, NHA KHOA

Công nghệ xử lý nước thải áp dụng là công nghệ xử
lý hiếu khí kết hợp quá trình lắng lọc. Đây là công
nghệ hoạt động hoàn toàn tự động và đảm bảo mỹ
quan cũng như diện tích mặt bằng xây dựng

Công nghệ xử lý nước
thải Y tế, phòng khám
theo module là công
nghệ xử lý hiếu khí
kết hợp màng lọc sinh
học MBR. Công nghệ
được tiếp nhận từ
Hàn Quốc, hoạt động
hoàn toàn tự động,
tiết kiệm diện tích và
chi phí vận hành.

Chi phí đầu tư thấp. Chi phí vận hành thấp từ
1.000 – 3.000 đồng cho 1 m3 nước thải (bao gồm
điện năng, nhân công, hóa chất,…)
Diện tích mặt bằng sử dụng nhỏ, phù hợp với các
chung cư, bệnh viện, hộ kinh doanh, nhà hàng,
khách sạn,…
Hệ thống thiết kế kín, không phát sinh mùi hôi
trong quá trình vận hành.

Tiết kiệm diện tích mặt bằng, hệ thống làm
theo module, có thể di chuyển.
Có thể tăng công suất lên 10% - 40% mà
không phải thay đổi thể tích công nghệ.
Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động, mức độ
ổn định cao.
Hệ thống thiết kế kín, không phát sinh mùi hôi
trong quá trình hoạt động.
Xử lý được tốt trong nước thải y tế mà không
cần giai đoạn lắng và khử trùng.

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, kết hợp nhiều
phương pháp sinh, hoá, lý, cơ trong xử lý nước thải
các ngành công nghiệp, tạo ra hệ thống xử lý có tính
khả thi cao về kinh tế, kỹ thuât, ngoại cảnh tự nhiên.
Xử lý nước thải dệt nhuộm.
Xử lý nước thải các ngành xi mạ.
Xử lý nước thải mực in.
Xử lý nước thải thuỷ hải sản.
Xử lý nước thải chế biến thực phẩm (nước rửa
chai lọ nước ngọt, nước thải xưởng bún, nước thải
làm bánh kẹo…)
Xử lý nước thải các trạm xử lý khí thải.
Xử lý nước thải cao su, bia,…
Áp dụng công nghệ như: AAO Nhật Bản, Giá thể
lưu động MBBR, Hệ thống theo mẻ Unitank, Màng
lọc sinh học MBR, Mương Oxy hoá xử lý Nitơ Hệ
thống Hoá lý, Lắng, Tuyển nổi….

Xử lý nước thải đạt Quy chuẩn môi trường Việt Nam.
Chi phí đầu tư không quá cao. Chi phí vận hành,
bảo trì hệ thống xử lý thấp.
Xử lý triệt để ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh cho nhà
máy, cơ sở chăn nuôi và môi trường.
Thu hồi triệt để nguồn khí Biogas để phục vụ sản xuất.
Thu lợi nhuận từ việc xử lý nước thải. Vận hành
đơn giản.

CUNG CẤP THIẾT BỊ LỌC NƯỚC RO, THIẾT BỊ,
MODULE XỬ LÝ NƯỚC
Cung cấp, lắp đặt, thay thế, các thiết bị môi trường.
Thiết bị lọc nước RO
Cung cấp các module, bồn lọc xử lý nước thải y tế,
nước thải sinh hoạt, nước thải nhà hàng, khách sạn
với ưu điểm nhỏ gọn, thẩm mỹ, không phát sinh mùi
hôi và chi phí thấp.
XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP, MÁY PHÁT ĐIỆN
Xử lý khí thải với nhiều công nghệ tiên tiến khác
nhau, tạo ra môi trường không khí trong lành tại
vị trí và môi trường chung.
Xử lý khí thải lò hơi, nguyên liệu đốt dầu FO - ,
Diesel, than đá, than củi, …
Xử lý khí thải máy phát điện .
Xử lý thu hồi mùi, bụi, khói, hơi sương có tính
acid, tính độc…
Xử lý khí COx, NOx…
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LẮP ĐẶT, CẢI TẠO, VẬN HÀNH HỆ THỐNG
XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Với các hệ thống xử lý môi trường đang hoạt
động kém hiệu quả hoặc cần nâng công suất,
Việt Water sẽ khảo sát lập kế hoạch cải tạo, lắp
đặt thiết bị và vận hành hệ thống xử lý môi
trường.
Cải tạo hệ thống xử lý nước thải, khí thải,…
Lắp đặt thiết bị cho toàn bộ hệ thống, lắp đặt
thay mới các thiết bị.
Vận hành cải tạo hệ thống xử lý đạt tiêu
chuẩn VN.
Cung cấp dịch vụ vận hành

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI
Đây là công nghệ xử lý theo phương pháp sinh học
sử dụng hầm ủ bằng bạt HPDE, áp dụng cho những
nghành có nước thải ô nhiễm hữu cơ như chăn nuôi,
giết mổ, bia, chế biến nông lâm, thủy hải sản,…

Cung cấp, lắp đặt máy bơm chìm, máy bơm
trục ngang Đài Loan, Đức, Ý…
Cung cấp giá thể vi sinh.
Cung cấp máy thổi khí, máy khuấy trộn chìm…

