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Tên công ty Tên sản phẩm/công nghệ Company Name Name of Product / Technology

1 Công ty công nghiệp hóa chất Asahi Thiết kế, thi công thiết bị xử lý nước
Asahi Chemical & Industrial Co.,Ltd.

Design and Construction of water treatment

facilities

2 Công ty Anatec Yanaco Máy phân tích VOC tự động online
Anatec Yanaco Corporation Online Automatic VOC Analyzer

3 Công ty kiến trúc Ogiso Thiết bị xử lý nước thải KIDS. Máy lọc RO
Ogiso Kentiku Co., Ltd.

Wastewater Treatment [KIDS]

Water Treatnebt [RO] unit

4
Công ty OPTEX WATER it

OPTEX CO., LTD
WATER it

5 Công ty tự động hóa Kansai Hệ thống quan trắc phát thải bụi bằng điện động Kansai Automation Co., Ltd.
Electrodynamic Dust Emission Monitoring System

6 Trung tâm quản lý và công nghệ môi trường　Kansai Các giải pháp môi trường tổng hợp
General Incorporated Foundation

EMATEC
Integrated Environmental Solutions

7 Công ty Kubota
Các sản phẩm liên quan đến môi trường nước của

Kubota Kubota Corporation

Water Environment related products of

KUBOTA

8
Công ty hóa chất Kuraray Than hoạt tính, vật liệu than tính năng cao

KURARAY CHEMICAL CO., LTD. High Performance Activated Carbons

9 Công ty môi trường Kureha Thiết bị xử lý VOC  GASTAK
Kureha Ecology Management Co., Ltd. VOC Treatment GASTAK

10 Công ty Kurose Bộ trao đổi nhiệt kiểu xoắn ốc dung cho nước thải
Kurose Chemical Equipment Co.,Ltd. Spiral heat exchanger for waste water

11 Công ty Sanicon SANICON CO.LTD Water purification, Wastewater treatment Technology

12 Công ty JFE Advantech Thiết bị đo cho hệ thống cấp thoát nước
JFE Advantech Co., Ltd.

Intrumentations in water and sewarage

facilities

13 Công ty JTop Công nghệ XLNT bằng than hoạt tính tái sinh tự động
JTOP Co., Ltd.

Regenerating Activated Carbon Wastewater

Purification System

14 Công ty cơ khí Shimakawa Thiết bị đốt VOC có xúc tác
Shimakawa Seisakusyo　Co., Ltd.

Packaged VOC Catalytic Combustion

Machine

15 Công ty Kobelco Eco-Solutions AFS (Lọc siphon tự động)
Kobelco Eco-Solutions Co., Ltd. AFS (AUTO SIPHON FILTER)

16 Công ty công nghiệp ShinMaywa Máy khuấy chìm
ShinMaywa Industries, Ltd. Submersible mixer Series

17 Công ty công nghiệp Suzuki AERATOR S-1
Suzuki Sangyo Co., Ltd. AERATOR S-1

18 Công ty công nghiệp điện Sumitomo Hệ thống pin REDOX FLOW
Sumitomo Electric Industries, Ltd. N/A
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19 Công ty Sekisui Aqua Systems Giá thể tiếp xúc dạng chấn song lập thể ESROTAE
Sekisui Aqua Systems Co., Ltd. Cubic Latticed Contactor ESROTAE

20 Công ty Dainen Giải pháp làm sạch môi trường bằng than hoạt tính
Dainen Co., Ltd.

Environmental purification countermeasure

using Activated carbon

21 Công ty công nghiệp Taiyo Thiết kế, chế tạo thiết bị làm sạch nước
Taiyo Sangyo　Co., Ltd. N/A

22 Công ty công nghiệp hóa chất Daiwa Thiết bị cô đặc chân không Take-GEN
Daiwa Chemical Industry Co., Ltd.

Decompression-Dehydration-Drying Device

Take-GEN

23 Công ty TLV Bẫy hơi tiết kiệm năng lượng SS1 Series
TLV Co., Ltd.

Energy -Saving Free Float Steam Trap SS1

Series

24 Công ty công nghiệp Toyo Screan Sàng tách nghiêng NTScreen
Toyo Screen Kogyo Co.,Ltd. Inclined Solid-Liquid Separating Screen

25 Công ty kỹ thuật Toyobo Thiết bị ngọt hóa nước biển bằng màng RO sợi rỗng
Toyobo Engineering Co., Ltd.

Hollow Fiber RO Seawater Desalination

System

26 Công ty Nagaoka International
Thiết bị xử lý sinh học siêu tốc không hóa chất

CHEMILES Nagaoka International Corp.

Chemical-less Groundwater Treatment

System　“CHEMILES”

27 Công ty Nikkiso Eiko Bơm MONO FLEX
Nikkiso Eiko Co., Ltd.

MONOFLEX Pump

28 Công ty Nikken Sekkei Civil
Quy hoạch đô thị áp dụng công nghệ môi trường, phò

ng chống thiên tai của Nhật Bản Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd.

Urban Planning, adopting environmental and

disaster prevention technology of Japan

29 Công ty Next Energy and Recources
Phát điện bằng năng lượng tái tạo kết hợp năng lượng

mặt trời và biogas Next Energy & Resources Co., Ltd.

Hybrid Biogas and PVSolar Power

Renewable Power Generation Project

30 Công ty Hack  International Hack  International  Co.,Ltd. Ultra Fine Bubble Generator & Clewa

31 Công ty kỹ thuật môi trường Panasonic Dự án kỹ thuật môi trường
Panasonic Environmental Sytems &

Engineering Co., Ltd.
Environmental Sytems & Engineering

32 Công ty máy động lực Hanshin Máy sục-khuấy chìm kiểu cơ khí Aquarator
Hanshin Engineering Co.,Ltd.

Submerged Mechanical Aerator/Agitatior

"AQUARATOR"

33 Công ty Hitachi Zosen Hệ thống lọc sợi tốc độ cao MARIMO
Hitachi Zosen Corporation High-rate Fiber Filteration System MARIMO

34 Công ty Horiba Máy phân tích tự động các chất dạng hạt PM2.5
Horiba, Ltd.

PM2.5 Automatic Particle & Element

Analyzer

35 Công ty Miura Đánh giá tiết kiệm năng lượng cho thiết bị nồi hơi
Miura Co., Ltd. Energy Saving Diagnosis for Boiler Facility

36 Công ty REMATEC Holdongs Điều phối tổng thể các hoạt động tái chế tài nguyên REMATEC Holdings Corporation Total Coordination of Resources Recycling



Đặc trưng 

Khái quát

Xử lý nước sạch
Thiết kế, thi công các công trình xử lý kết hợp các thiết bị lọc, mangan khử sắt, trao đổi ion, thiết bị RO, thiết bị hấp phụ than 

hoạt tính v.v. đáp ứng từng loại chất lượng nước đầu vào và theo nhu cầu của khách hàng.
Xử lý nước thải

Thiết kế, thi công với mục tiêu đáp ứng tiêu chuẩn thải của khu vực dựa trên kết quả kiểm tra nước thải nhà máy.
Hóa chất xử lý nước (hóa chất làm sạch nước nồi hơi, hóa chất làm sạch nước làm mát, các loại hóa chất dung cho nước thải)

Công ty công nghiệp hóa chất Asahi

E-mail    info@asahi-c-i.co.jp

TEL:06-6855-1051 FAX:06-6855-1054

Công ty công nghiệp hóa chất Asahi

〒561-0807

1-7-11 Haradanaka, Tp. Toyonaka, tỉnh Osaka

URL;http://asahi-c-i.co.jp/

◎ Thiết kế, thi công thiết bị xử lý nước sạch 

◎ Thiết kế, thi công thiết bị xử lý nước thải

◎ Cung cấp khả năng xử lý phù hợp với từng loại chất lượng nước

◎ Dịch vụ sau bán hàng chu đáo bao gồm cả phân tích chất lượng nước

Thiết bị lọc nhanh＋xử lý làm mềm nước (xử lý nước sông) Thiết bị xử lý nước thải

Thiết bị xử lý nước thải có nồng độ muối cao bằng vi khuẩn ưa muối

Kiểm soát “nước” theo mục đích.

“Nước” – suối nguồn quan trọng của sự sống 

http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_water_99/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_water_99/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_air-pollution/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_air-pollution/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_soil-pollution/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_soil-pollution/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_waste/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_waste/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_saving-energy/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_saving-energy/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_other/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_other/#list


A0サイズ （841×1189mm）

Ví dụ ứng dụng/Thực tế áp dụng

Tính năng, thông số của công nghệ, sản phẩm

Việt Nam

Thái Lan

UAE

Singapore

Trung Quốc

Đài Loan

Hàn Quốc

Indonesia

Philipin

Hóa chất xử lý nước nồi hơi và nước làm mát Thiết bị lọc than hoạt tính hoàn toàn tự động + Thiết bị làm nước tinh khiết theo phương 

pháp trao đổi ion

Thiết bị xử lý nước sạch, nước thải, hóa chất xử lý nước nồi hơi và nước làm mát

Thiết bị xử lý nước sạch, nước thải, hóa chất xử lý nước nồi hơi và nước làm mát

Thiết bị lọc nước biển

Thiết bị xử lý nước sạch và làm nước tinh khiết

Thiết bị xử lý nước sạch

Thiết bị xử lý nước sạch

Thiết bị xử lý nước sạch

Thiết bị xử lý nước sạch và làm nước tinh khiết

Thiết bị xử lý nước sạch và làm nước tinh khiết

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp cho rất nhiều đối tượng khách hàng trong nhiều ngành nghề ở trong và ngoài Nhật Bản.



Đặc trưng

Khái quát (Nguyên lý của công nghệ, hoạt động v.v.)

Áp dụng phương pháp phát hiện bằng 

ion hóa ngọn lửa hydro (FID)

•Đặc trưng (1): có thể đo liên tục và ổn địng trong thời gian dài trong điều kiện khí có nồng độ cao, điểm sôi cao.

•Đặc trưng (2): không bị lão hóa (ăn mòn) FID do các khí có clo.

•Đặc trưng (3): có thể đo từ nồng độ thấp tới nồng độ cao do có tính tuyến tính trong phạm vi rộng hơn so với phương pháp NDIR, phương pháp FID không gia nhiệt và 

phương pháp PID.

- Công ty Anatec Yanaco -

E-mail    y.maytsuii@yanaco.co.jp

TEL:075 -611-1100 FAX:075-611-1120

Công ty Anatec Yanaco Bộ phận kinh doanh quốc tế

〒612-8387

145 Shimotoba Hiratsukacho, quận Fushimi, Tp. Kyoto

URL;http://www.anatecyanaco.co.jp/

H2 hoặc

40%H2/He

Mẫu

Không khí

trợ cháy

Ngọn lửa 

hydro

Đưa vào 

liên tục

Đồng hồ

Bộ tiền 

khuếch đại

Thiết bị 

hứng 

ion

EHF-770V là thiết bị đo liên tục với dải rộng và độ chính xác cao nồng độ các chất hữu cơ bay hơi (VOC) trong không khí, được phát triển dựa

trên công nghệ đã có bề dày thành tích của Yanaco là HOT-FID (Phương pháp ion hóa bằng ngọn lửa hydro gia nhiệt trên toàn tuyến đo). Với

công nghệ HOT-FID đốt nóng từ cửa vào cho đến cửa ra của mẫu, thiết bị có thể đo liên tục VOC phát sinh ở nhiều công đoạn sản xuất một

cách nhanh chóng và chính xác nhờ kiểm soát tối đa các tác động do sự hấp phụ các khí có nồng độ cao, điểm sôi cao vào đường ống khi đo.

Máy phân tích VOC tự động online EHF-770V
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Ví dụ ứng dụng/Thực tế áp dụng

Tính năng, thông số của công nghệ, sản phẩm
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Dung dịch hỗn hợp Parafin (Dodecan(điểm sôi 216℃) đạt khoảng 70wt%)

Trường hợp ống gia nhiệt

Trường hợp ống không gia nhiệt

Ví dụ ứng dụng:

・Kiểm soát nồng độ các loại VOC phát thải từ nhà máy (phòng chống ô nhiễm không khí, chống mùi)

・Đo liên tục các khí clo hữu cơ (Trichloroethylene, Dichloromethane v.v.)

・Đo sàng lọc môi trường làm việc

・Điều khiển thiết bị thu hồi VOC

・Chống sự cố phát nổ trong công đoạn cô đặc của thiết bị thu hồi VOC: giám sát cận dưới ngưỡng

phát nổ (Lower Explosion Limit)



Thân 

thiện về 

môi 

trường

Đặc trưng

Khái quát (Nguyên lý công nghệ, hoạt động v.v.)

Hệ thống KIDS                                                                                                       Cụm RO

・”KIDS” Hệ thống xử lý nước thải dễ quản lý, thân thiện với môi trường, chi phí thấp, đáp ứng được các biến động về chất lượng nước thải

・”RO” Thiết bị lọc nước nhỏ gọn, dễ vận chuyển, sử dụng màng thẩm thấu ngược chất lượng cao nhất

Hệ thống xử lý nước thải hữu cơ bằng giá thể sử dụng vật liệu tái chế:                           Giúp giảm thể tích bùn thải, hạ chi phí vận hành
Máy lọc nước dễ vận chuyển, sử dụng màng thẩm thấu ngược chất lượng cao nhất:             Giúp cung cấp nước uống an toàn một cách dễ dàng khi xảy 

ra thiên tai hoặc những nơi mà nguồn điện không ổn định.

- Công ty kiến trúc Ogiso -Xử lý nước thải hữu cơ bằng giá thể “KIDS”. Máy lọc nước RO di động.

E-mail    ogiso@mail.c-5.ne.jp

TEL:0572-22-8703 FAX:0572-22-8963

Công ty kiến trúc Ogiso
〒507-0017

24-53 Nagasecho, Tp. Tajimi, tỉnh Gifu

URL;http://ogiso-ken.jp/

Nguồn cấp

Sơ đồ công nghệ

Điện gia 

đình Pin mặt trời Máy pháti

Bơm Cụm lọc Bể nước thành 

phẩm

Nước muối

Phương pháp 

xử lý thân thiện

Thân 

thiện về 

chi phí

Thân 

thiện về 

môi 

trường

Thân 

thiện về 

quản lý
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A0サイズ （841×1189mm）

Ví dụ ứng dụng/Thực tế áp dụng

Tính năng, thông số của công nghệ, sản phẩm

Hệ thống KIDS

１ Giúp giảm thể tích bùn xuống còn bằng 1/8 so với các hệ thống xử lý thông thường

２ Không cần sử dụng các hóa chất chuyên dụng hay bổ sung vi khuẩn

３ Sử dụng giá thể là nhựa tái chế

Máy lọc nước RO

１ Có thể làm nước uống an toàn từ nguồn nước có chứa virus và vi khuẩn

２ Không cần những cài đặt phức tạp, chỉ cần khởi động bằng một nút bấm. Dừng tự động khi bị tắc.

３ Dễ dàng vận chuyển vị gọn nhẹ. Dễ dàng thay thế màng thẩm thấu ngược.



Đặc trưng

Khái quát

Đo nhanh chất lượng nước tại chỗ!

Có thể đo nhanh chất lượng nước tại chỗ.
Quy trình đơn giản, ai cũng có thể đo được chất lượng nước.
Có thể kiểm tra kết quả đo trên máy chủ đám mây thông qua dịch vụ DMS (dịch vụ quản lý dữ liệu) của OPTEX.

WATER it có thể đo được 30 chỉ tiêu chất lượng nước với thuốc thử. Đo chất lượng nước với bảng màu mẫu và đồng hồ đa năng 
bằng độ đạm nhạt của màu nước nhờ phản ứng của thuốc thử. Có thể chuyển kết quả đo tới máy chủ đám mây bằng ứng dụng 
trên điện thoại thông minh.

Công ty OPTEXWATER it

E-mail    env@optex.co.jp

TEL:077-579-8680 FAX:077-579-8199

Công ty OPTEX Phòng kinh doanh NSS 

〒520-0101

5-8-12 Otogo, Tp. Otsu, tỉnh Shiga

URL; http://www.optex.co.jp/env/eng/ 

Bộ thử Đồng hồ đa năng Cổng DMS
Dịch vụ quản lý dữ liệu

Phân tích nhanh chất 
lượng nước với ống và 
bảng màu

Kết quả đo bằng bộ thử 
có thể được số hóa

Ứng kết nối giữa đồng hồ đa năng và 
máy chủ đám mây (Hỗ trợ iOS, 
Android)

Ngày tháng/vị trí/chỉ tiêu đo được lưu 
trữ trên máy chủ đám mây
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A0サイズ （841×1189mm）

Ứng dụng

Các chỉ tiêu chất lượng nước đo được bằng WATER it

COD 
Axit phosphoric
Photpho dạng axit phosphoric
Ammonia
Ni tơ dạng ammonia
Axit nitric
Ni tơ dạng axit nitric
Axit ni tơ
Nito dạng axit ni tơ
Clo dư
Độ cứng tổng

Nikel
Đồng
Crom hóa trị 6
Crom tổng
Xianua
Asen
Tổng kim loại (5 loại)
Kẽm
Magie
Sắt
Mangan

pH
Phenol
Formaldehyde
Sulfua (Hydro sulfua)
Canxi
Clorua
Flo (tự do)

Nhà máy nước sạch Nước thải            Nồi hơi, nước tuần hoàn

Nước ngầm         Kiểm soát nước nông nghiệp



Đặc trưng

Khái quát (Nguyên lý công nghệ, hoạt động v.v.)

Đầu dò bị dính bẩn hay bám bụi không ảnh hưởng đến kết quả đo nồng độ!

•Hầu như không chịu ảnh hưởng do việc bám bụi hay dính bẩn đầu dò

•Có thể chế tạo đầu dò phủ PTFE, hút chân không chuyên dụng và chịu nhiệt (Max.800℃) tùy điều kiện đo

•Một bộ điều khiến có thể kết nối tối đa với 16 cảm biến (VIEW370PLUS)

【Nguyên lý đo】
Là phương pháp đo sự thay đổi của dòng điện tùy theo nồng độ bụi, sử dụng nguyên lý di chuyển điện tích xảy ra giữ các hạt bụ i 

trong ống dẫn khí thải và đầu dò.
Tuy phải đưa đầu dò vào trong ống dẫn khí thải song đây là sản phẩm đo nồng độ bụi kiểu không tiếp xúc duy nhất ở Nhật Bản.

- Công ty tự động hóa Kansai -Máy quan trắc bụi

E-mail   infoj@kansai-automation.co.jp

TEL:06-6312-2071 FAX:06-6314-0848

Công ty tự động hóa Kansai

〒530-0056

2-14 Toganocho, quận Bắc, Tp. Osaka

URL;http://www.kansai-automation.co.jp/

VIEW370 Leak Alert65-02
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A0サイズ （841×1189mm）

Ví dụ ứng dụng/Thực tế áp dụng

【Sử dụng trong trường hợp lọc túi】
Trong lọc túi thông thường, nồng độ bụi khí thải sẽ tăng 

cao trong thời gian rửa túi. Khi đó, nếu túi có vấn đề thì 
nồng độ bụi sẽ tăng cao đột biến.

Tính năng, thông số của công nghệ, sản phẩm

【Thông số của bộ điều khiến】

Nội dung Thông số

Nguồn điện AC90～260V 1A（50/60Hz）

Công suất DC4～20mA (Tải điện trở kiểu cách điện Max.500Ω)

Độ phân giải <0.01mg

Tự chẩn đoán Truyền thông tin/Cách điện đầu dò/ZERO/kiểm tra 

SPAN

Dung lượng bộ nhớ Ngắn hạn 7 ngày @１ phút

Xung 2 giờ @１ giây

Cảnh báo 500

Nhiệt độ cho phép Nhiệt độ xung quanh -10℃～+55℃

【Thông số cảm biến】

Nội dung Thông số

Nhiệt độ cho phép Nhiệt độ xung quanh -25℃～+55℃
Nhiệt động trong ống -25℃～+250℃ (tiêu chuẩn)

-25℃～+400℃ (nhiệt độ trung bình)

-25℃～+800℃ (nhiệt độ cao)

Chiều dài đầu dò Max.1500mm

(có thể thương lượng với loại dài trên 1500mm)

Chất liệu đầu dò SUS316・TPFE (phủ PTFE: bán riêng)

Kết nối cảm biến Ren xoáy R1・1/2 trở lên

(Cũng có thể chế tạo lại kết nối bằng mặt bích)

Đặt máy quan trắc bụi ở của ra của thiết bị lọc túi và đo nông độ 
thì sẽ:

Cảnh báo lỗi sớm
Nồng độ tăng đột biến này là dấu hiệu trước khi túi bị rách, 
giúp ta biết được cần phải thay túi trong lần dừng vận hành 
thiết bị tới để tránh túi bị rách hoàn toàn.

Giảm chi phí vận hành
Như biểu đồ xu hướng ở bên phải, chúng ta chỉ cần thay 
thế những túi có vấn đề vì đã xác định được cụ thể.

Xu hướng tín hiệu đầu ra 
Nồng độ tương đối

Túi có vấn đề

Đầu ra của không khí 
đã làm sạch

Đầu ra của không khí 
có bụi

Lọc túi

Máy quan trắc bụi

Cụm điều 
khiển



Khái quát

Đặc trưng

Khảo sát, đo đạc, phân tích môi trường; xét nghiệm đánh giá; giám sát môi trường, đánh giá môi trường; tư vấn; hỗ trợ các dự án tài trợ v.v.

・TT quản lý và công nghệ môi trường Kansai (gọi tắt: EMATEC) là tổ chức về

kỹ thuật quản lý môi trường tổng hợp thành lập năm 1972bởi Sở công

thương Osaka (nay là Cục công thương Kinki, METI),tỉnh Osaka, Tp. Osaka

và các tổ chức kinh tế vùng Kansai mà đứng đầu là Phòng thương mại công

nghiệp Osaka.

・Tư vấn dựa trên các kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật tổng hợp tích lũy

qua hơn 40 năm với tinh thần khách quan, công bằng.

◇EMATEC thực hiện các hoạt động sau dưới độ chính xác được kiểm soát một cách phù hợp:

・Khảo sát, đo lường, phân tích môi trường, kiểm tra và đánh giá thiết bị

・ Đánh giá tác động và quan trắc môi trường

・Xây dựng dự thảo kế hoạch chỉnh trang môi trường của địa phương

・Cùng đề xuất, hỗ trợ các dự án tài trợ như dự án JCM

◇ EMATEC tổ chức các hội thảo, xuất bản tạp chí thông tin môi trường, tiếp nhận học viên đào 

tạo, cử giảng viên v.v. để phổ biến các công nghệ môi trường trong khuôn khổ các hoạt động 

công ích.

Ô nhiễm 

đất

E-mail    kansai_ksuishin@ematec.or.jp

TEL:06-6583-3262 FAX:06-6583-3274

Trung tâm quản lý và công nghệ môi trường Kansai Phòng quản lý kế hoạch, Ban thúc đẩy kế hoạch

Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｅｎｔｅｒ

2-9-10 Kawaguchu, quận Tây, Tp. Osaka 〒550-0021

URL： http://www.ematec.or.jp

Môi trường 

nước

Khảo sát, đo đạc, phân tích môi trường

Khảo sát/giải pháp quản lý môi trường tổng hợp     Trung tâm quản lý và công nghệ môi trường Kansai

<Đăng ký kinh doanh>

◇Hoạt động đo lường: Thống đốc tỉnh Osaka cấp đăng ký

Số 10035 (nồng độ), số 10036 (mức áp suất âm), số 10224 (mức gia tốc rung động), số 10337 (nồng độ riêng)

◇Tổ chức đo đạc môi trường làm việc: Sở lao động Osaka (đăng ký) 27-18

◇Xét nghiệm chất lượng nước uống trong tòa nhà: Tỉnh Osaka 22 Nước số 8-3

◇Đo đạc môi trường không khí trong tòa nhà: Tỉnh Osaka 22 Không khí số 8-3

◇Tổ chức xét nghiệm nhanh nước máy: Bộ trưởng Bộ y tế (đăng ký) số19 

◇Tư vấn xây dựng: Xây dựng 25, số 7783

◇Tổ chức khảo sát được chỉ định theo Luật chống ô nhiễm đất: 2003-5-1018

◇Được công nhận là tổ chức đo lường đặc biệt (MLAP): N-0080-01

◇Hoạt động cử lao động đặc biệt: Thông báo số 27-305117

◇Tổ chức đăng ký JNLA (Phân loại: thử nghiệm khả năng chống thẩm thấu): Số đăng ký 130342JP

◇Hiệp hội nước máy Nhật Bản Phòng thử nghiệm ủy thác của Trung tâm chứng nhận chất lượng

◇Hiệp hội thoát nước, nước thải Nhật Bản

Tổ chức thử nghiệm tính năng theo tiêu chuẩn của hệ thống xử lý nước thải  có phân loại rác

Nước thải 

công nghiệp

Phân 

tích
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A0サイズ （841×1189mm）

Ví dụ ứng dụng/Thực tế áp dụng

Kết quả thực hiện tại Nhật Bản

◇Điều tra ô nhiễm đất theo Luật phòng chống ôn nhiệm đất do Bộ môi trường chỉ định

◇Quan trắc môi trường cho các dự án phát triển và công trình xây dựng

◇Đề xuất biện pháp thi công giảm tác động môi trường cho các công trình sông ngòi

◇Đánh giá môi trường cho KCN, trung tâm mua sắm lớn, nhà máy xử lý rác thải v.v.

◇Khảo sát, đo đạc, phân tích môi trường nước (sông, nước ngầm, nước biển) và không khí

◇ Khảo sát, đo đạc, phân tích nước thải nhà máy, khí thải giao thông v.v.

◇Đo đạc môi trường làm việc và xét nghiệm nước uống v.v.

Tính năng, thông số của công nghệ, sản phẩm

Thiết bị thuộc sở hữu
・Phân tích khối lượng bằng sắc ký khí
・Phân tích khối lượng bằng sắc ký lỏng
・Sắc ký ion và nhiều loại khác

Kết quả thực hiện hợp tác quốc tế

◇Tiếp nhận học viên nước ngoài theo chương trình của JICA

2010: 8 người từ 7 quốc gia; 2011: 9 người từ 1 quốc gia; 2014: 22 người từ 7 quốc gia

◇Cử chuyên gia hướng dẫn về kỹ thuật hạ tầng nước, điều hành quản lý (2012: Indonesia; 2013: Việt Nam)

◇Nghiên cứu hình thành dự án JCM, Bộ Môi trường (2015: Indonesia)

◇Ban thư ký hội thảo phổ biến công nghệ xử lý nước thải của Nhật Bản tại Đông Á, Bộ Môi trường

《Đối tác》2012: Việt Nam, Indonesai; 2013: Việt Nam, Myanmar

Các hoạt động hợp tác quốc tế dự kiến trong thời gian tới

◇Kiểm soát môi trường không khí, nước, tiếng ồn, độ rung, mùi, hóa chất độc hại v.v. tại các KCN tại nước 

ngoài

◇Tư vấn công nghệ xử lý đất bị ô nhiễm, chống ô nhiễm nước ngầm và quản lý nước thải

◇Hợp tác với đại học, cơ quan nghiên cứu nước ngoài

◇Tư vấn các dự án JCM v.v.

Indonesia



Đặc trưng

Khái quát (Nguyên lý công nghệ, hoạt động v.v.)

Công ty KubotaCác sản phẩm về nước và môi trường của Kubota

E-mail  kbt_g.mizusoukatsu@kubota.com

TEL:03-3245-3933 FAX:03-3245-3885

Công ty Kubota Phòng nước và môi trường

〒104-8307

2-1-3 Kyobashi, quận Chuo, thủ đô Tokyo

http://www.kubota.co.jp

Thiết bị nghiền Phế liệu kim loại, chất thải rắn cho mục 

đích tái chế tài nguyên

・Giúp việc phân loại tiết kiệm và dễ dàng hơn, góp phần thúc đẩy quá

trình tái chế tài nguyên thông qua các tư vấn về máy nghiền.

・Đóng góp cho quá trình tái chế thông qua công đoạn nghiền và phân

loại các chất thải rắn như Phế liệu kim loại, đồ điện dân dụng thải bỏ, bản

mạch in, bột gia công kim loại, rác thải khổ lớn, rác thải cháy được/không

cháy được v.v.,

Máy nghiền một trục  NKR SeriesMáy nghiền đứng KE Series

Máy nghiền đứng:      Cơ cấu nghiền phúc hợp bằng búa đặc biệt. Cho ra kích thước nghiền đều.

Năng suất nghiền cao ngay cả với chất thải kích thước lớn nhờ cơ cấu nghiền đứng.

Máy nghiền một trục: Cơ cấu nghiền cắt bằng lưỡi quay/lưỡi cố định.

Hoạt động ổn định nhờ cơ cấu hạn chế mô-men xoắn đặc biệt.

Phương pháp bùn hoạt tích tách màng Kubota

~Tiết kiệm diện tích, cam kết chất lượng xử lý~

RW SeriesES Series EK SeriesRM Series

Dòng SP màng ngâm®

Sơ đồ công nghệ

Bể yếm khí Bể hiếu khí
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Bể nước sau xử lý

Không khí
Tuần hoàn bùn

Nước sau xử lý

Màng ngâm®

・Kích thước bể phản ứng gọn nhẹ do có thể tăng nồng độ bùn hoạt tính.

Hơn nữa, vì không cần bể lắng cuối nên tiết kiệm được diện tích XLNT.

・Khả năng loại bỏ chất ô nhiễm trong nước thải vượt trội, nước sau xử lý có thể tái

sử dụng để làm nước trung gian.

・Màng ngâm® ít bị tắc do long, tóc rối v.v., và dễ dàng trong quản lý, bảo trì.

Màng ngâm® là thiết bị lọc màng tách bùn và nước nhờ những lỗ cực nhỏ trên 

màng.

Phương pháp bùn hoạt tính tách màng Kubota là phương pháp XLNT kết hợp 

tách màng bằng công nghệ màng ngâm® và xử lý sinh học, được ứng dụng 

trong XLNT đô thị và công nghiệp.
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A0サイズ （841×1189mm）

Ví dụ ứng dụng/Thực tế áp dụng

Tính năng, thông số của công nghệ, sản phẩm
【Máy nghiền đứng KE Series: Nghiền, phân loại】

【Máy nghiền một trục NKR Series: Nghiền, phân loại】

【Máy nghiền đứng Số lượng giao hàng KE Series】

Người dùng Sản phẩm Mục đích

Hàn Quốc DN xử lý Phế liệu kim loại KE-600: 8 chiếc Phế liệu nhôm

Trung Quốc DN xử lý Phế liệu kim loại KE-400S: 5 chiếc Điện gia dụng 

Châu Âu DN xử lý Phế liệu kim loại KE-600: 4 chiếc Điện gia dụng

Mỹ DN xử lý Phế liệu kim loại KE-400: 1 chiếc Phế liệu ô tô

ĐNA DN xử lý Phế liệu kim loại KE-400S: 2 chiếc Phế liệu nhôm

【Máy nghiền một trục Số lượng giao hàng NKR Series】

Người dùng Sản phẩm Mục đích

Hàn Quốc DN sản xuất xi măng KR-200: 1 chiếc Phun vào lò

Cty xử lý nhựa thải bỏ KR-200: 4 chiếc Tiền xử lý RPF

Châu Âu Cty xử lý nhựa thải bỏ KR-150: 1 chiếc Nhựa phế thải

ĐNA DN sản xuất giấy NKR-200: 3 chiếc

Nhiên liệu nồi 

hơi

Chúng tôi đóng góp cho quá trình tái chế chất thải thành tài nguyên trên khắp thế giới.

Màng ngâm là thiết bị lọc màng sử dụng loại màng phẳng có đường 
kính lỗ lớn nhất là 0,4μm ngâm trong bể nước.
Phương pháp bùn hoạt tính tách màng Kubota giúp tách và loại bỏ 
E.coli hiệu quả, đảm bảo chất lượng nước hợp vệ sinh, an toàn.

【Kết quả xử lý nước thải】

(Giá trị TB của Trung tâm xử lý F)

Chỉ tiêu Nước thô Nước sau 

xử lý

BOD5 99 1.0

SS 120 N.D.

T-N 36 5.8

E.coli ― N.D.【Cấu tạo cụm màng ngâm】

Đường kính lớn nhất: 0.4μm

Diện tích: 0.8m2/tấm

1.45m2/tấm

Ống dẫn

Ống thu

Hộp đựng màng

Vỏ màng

Vỏ sục khí 

Ống sục khí 

【Hộp đựng màng】

Thực hiện trên 5.000 dự án tại hơn 50 quốc gia.
Áp dụng cho nhiều loại nước thải công nghiệp.
(Thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, nhuộm, chăn nuôi, giặt v.v.)

Khu công nghiệp Nhà máy dược phẩm

Châu Âu và châu Phi

Hơn 550 dự án

Châu Á và châu Đại Dương

Hơn 4000 dự án

Mỹ

Hơn 350 dự án

XLNT 

công 

nghiệp

XLNT đô 

thị

【Tỉ trọng】

Sắt Nhôm Cháy được Không cháy được

Giiarm chấn ô tô (sàng phi 25) 

Propopilene cứng (sàng phi 25)

Bảng mạch in (sàng phi 25) 

Ethylene Vinil Acetate (sàng phi 15) 

Urethane (sàng phi 10) 

Cáp máy tính (sàng phi 10) 

Thảm (sàng phi 15) 

Tấm ni lông (sàng phi 10) 

Tấm nhôm propopylene (sàng phi 10) 



Đặc trưng

Khái quát

Cung cấp mạng lưới toàn cầu và các giải pháp
Hướng tới sự sang tạo, đáp ứng nhu cầu khách hàng
Chuyên gia than hoạt tính sẽ lắng nghe từng nhu cầu.

・Bảo vệ nước: Hỗ trợ việc cung cấp nước chất lượng cao bằng các loại than hoạt tính đạt hiệu suất cao hơn.
・Bảo vệ không khí: Công nghệ than hoạt tính của Kuraray còn được sử dụng để thu hồi dung môi công nghiệp.
・Duy trì năng lượng: Cung cấp than hoạt tính sử dụng công nghệ kiểm soát lỗ độc đáo dung cho tụ điện phù hợp 

với hệ thống thu hồi tái sinh năng lượng.

Than hoạt tính là loại vật liệu rất thú vị với những lỗ nhỏ ở cấp độ phân tử. Than hoạt tính chủ yếu được sử dụng để làm sạch nước 
và không khí, tuy nhiên gần đây chúng còn đóng góp cho lĩnh vực tích trữ năng lượng nhờ tính năng hấp phụ cao.
Kuraray cung cấp các giải pháp tối ưu tới khách hành trong nhiều lĩnh vực từ làm sạch môi trường đến tích trữ năng lượng với sự 
phối hợp của các bộ phận nghiên cứu phát triển, mua sắm, kỹ thuật sản xuất, đảm bảo chất lượng, phân phối.

Công ty hóa chất KurarayThan hoạt tính, vật liệu than tính năng cao

E-mail    Liên hệ qua trang web

TEL:06-7635-19100 FAX:06-7635-1901

Công ty hóa chất Kuraray Ban kinh doanh quốc tế và hậu cần

〒530-8611

Tầng 39, Tháp Umeda Hankyu, 8-1 Kakutacho, quận Kita, Tp. Osaka

URL; http://www.kuraray-c.co.jp/

Trung tâm phân phối

Trung tâm sản xuất

Ninh Hạ, Trung 
Quốc Trurumi, 

Okayama

Cebu, Philipin

Đức

MỹHàn Quốc

Việt Nam

Singapore

Trung
Quốc

Ấn Độ
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A0サイズ （841×1189mm）

Ví dụ ứng dụng/Thực tế áp dụng

Tính năng, thông số của công nghệ, sản phẩm

Kiểm soát đường kính, thể tính lỗ phù hợp với từng mục đích sử dụng

Làm sạch nước:

Cấp thoát nước, nước 

thải nhà máy/sinh hoạt, 

nhà máy đồ uống, thiết 

bị nước tinh khiết

Năng lượng:

Điện cực, tích trữ 

methane

Làm sạch không 

khí:

Ngành ô tô, xử lý khí 

thải nhà máy, khử 

mùi, khử khí độc, thu 

hồi dung môi, khử 

dioxin

Đồ dùng gia đình:

Máy lọc nước, máy 

làm sạch không khí, 

khử mùi tủ lạnh, đồ y 

tế/chăm sóc

Trong công nghiệp:
Dùng cho xúc tác, mặt 

nạ khí, tẩy màu công 

nghiệp, thu hồi vàng, 

khử thủy ngân, tách khí

Phòng kinh doanh than hoạt tính
K

u
ra

ra
y 

C
lo

a
l®

Pha lỏng GW, GW-H, GLC, KW, SW 

v.v.

Pha khí GG, SG, GS, GC, GA, SA, 

GK v.v.

Than bột PW, PK, PDX v.v.

Than hoạt tính 

đặc biệt

G-H, T-B, T-C, T-S v.v.

Bộ phận KD sản phẩm chức năng

Than hoạt tính tinh chế (Kuraray 

Coal®)

Lọc cacbon cho khuôn ép ướt 

Than hoạt tính dạng sợi (Kurative®)

Than hoạt tính dạng tấm 

(Kurasheet®)

Than hoạt tính đặc biệt

Lọc cacbon cho khuôn ép khô

Phòng KD thiết bị

Thiết bị tách khi ni tơ 

(KURASAP®)

Sàng phân tử

＊Liên lạc để biết thêm chi tiết về 
các tính năng, thông số.

Sơ đồ quy trình tinh lọc nước
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Dược phẩm F-4

Than hoạt tính dạng bột cho 

nước máy

Đăng ký lần đầu tháng 12/2002

Nhà máy Tsurumi



Đặc trưng

Khái quát (Nguyên lý công nghệ, hoạt động v.v.)

Thiết bị xử lý khí thải vượt trội giúp “làm sạch khí thải” và “thu hồi VOC” bằng công nghệ độc đáo của Kureha là hấp phụ⇔giải hấp phụ viên than hoạt tính

Công ty môi trường Kureha
Thiết bị thu hồi VOC, khử mùi bằng 
phương pháp hấp phụ tầng sôi

TEL: 0246-63-1358 FAX: 0246-63-1359

Công ty môi trường Kureha Phòng kinh doanh môi trường, 

Ban kinh doanh thiết bị môi trường
〒974-8232

30 Shitanda, Nishikimachi, Tp. Iwaki, Hiroshima

URL： http://www.kurekan.co.jp/

 Tạo ra tầng sôi dầy 15~20mm

 Hấp phụ thành phần dung môi hoặc mùi trong khí

 Làm sạch khí trước khi thải vào môi trường

 Than hấp phụ được đốt nóng gián tiếp, tiếp 

xúc đối lưu với dòng khí giải hấp phụ đi lên

 Dung môi giải hấp phụ được hóa lỏng và thu 

hồi tại bình ngưng

 Than hoạt tính sau khi giải hấp phụ sẽ được dòng 

khí vận chuyển trả về tháp hấp phụ và tiếp tục 

hấp phụ dung môi

① Viên than hoạt tình hình cầu có khả năng 
chịu lực cao

 Độ cứng cao, không dễ bị vụ thành bột

 Tốc độ hấp phụ hành do đường kính hạt nhỏ.

 Tính lưu động cao, ít tàn tro.

 Tính năng hấp phụ hầu như không đổi sau nhiều lần tái sinh.

② Áp dụng phương pháp hấp phụ tầng sôi

 Quá trình hấp phụ, giải hấp phụ đồng đều.

 An toàn vượt trội với ngay cả VOC dễ cháy.

 Hầu như không có nước thải do sử dụng không khí, khí ni-tơ để giải hấp 

phụ.

 Diện tích lắp đặt nhỏ, không cần nhân viên vận hành chuyên trách.

Hấp phụ Hấp phụ, loại bỏ VOC, làm sạch khí. Giải hấp phụ Giải hấp phụ và thu hồi VOC. Vận chuyển dòng khí Đưa lại về tháp hấp phụ và lặp lại quá 

trình.

≪Kiểu HN≫ ≪Kiểu SN≫

Vì tương lai loài người và tự nhiên

Khí thải

Than hấp phụ

Than 

đã giải 

hấp 

phụ

Đốt nóng 

bằng bộ gia 

nhiệt

Khí được làm sạch trước 

khi thải ra môi trường

Khí được làm

Tháp hấp phụ Tháp giải hấp phụ Bình ngưng

Ni tơ

Bộ phận hấp phụ

Khí thải

Thu hồi 

dung môi

Khay

Giải hấp phụ

Gia nhiệt bằng 

hơi

Nước 

làm mát

Khí giải 

hấp phụ

Vận chuyển 

bằng dòng khí

Bình ngưng

Ống giải hấp 

phụ

Chuyển động 

của BAC

Tới tầng tách
Khí vận chuyển
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A0サイズ （841×1189mm）

Lợi thế chi phí ~Dự án đã bàn giao ở Nhật Bản~

Thu hồi 2,3% mỗi tháng trên vốn đầu tư 

ban đầu (khoảng 27% năm)

44 tháng (3,7) bắt đầu có lãi.

Phần thu hồi về sau là lãi thuần.

Thời gian hoàn vốn đầu tư ban đầu

Thu hồi 27％/năm

Lợi

nhuận 

thuần

② Thu hồi dung môi~lợi thế chi phí nhờ tái sử dụng① Xử lý khí thải của máy cán 

ni lông

処理風量 850㎥／min at58℃

対象成分 酢酸エチル860ppm

処理能力 出口濃度70ppm以下

溶剤回収量 130㎏／h
0% 50% 100%

Chi phí vận 
hành 34%

Lợi nhuận 
thuần 66%

③ Ví dụ về thu hồi vốn đầu tư ban đầu

・Điện

・Nước

・Hóa chất

・Nhiên liệu nồi hơi(LPG)

・Phí XLNT

・Phí duy tu

《Điều kiện khí thải》
Lưu lượng：650N㎥/min

Nồng độ：★１MEK 1,580ppm
★2MCS    470ppm

Thời gian hoạt động＝8.000h/năm

Lượng dung môi thải＝ 2.082 t

GASTAK(xử lý thu hồi)

Lượng dung môi thải ra 

hằng năm 2.082t/năm,

thu hồi được 96%

(≒1.995 t/năm)

Cắt giảm 4.534 t-CO2/năm

Phân hủy oxy hóa (đốt)

Nếu đốt dung môi thải sẽ 

phát sinh 4.732 t-CO2/năm

96%

4%
GASTAK: tỉ lệ thu hồi và thải bỏ VOC

VOCとして回収可

能

VOCとして排出

⇒CO2

Tỉ lệ thu hồi 
VOC

Tỉ lệ VOC thải bỏ

=

★1 MEK： methyl ethyl ketone
★2 MCS：2-Methoxyethanol

 Đã giao 450 máy cho các nhà máy tẩy rửa thiết bị, bán dẫn, in ấn, mực in v.v. tại Nhật Bản

 Thiết bị được sử dụng tại các quốc gia khác như Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Canada, Hà Lan, New Zealand, Singapore, Braxin

Kết quả bán hàng

ISSUE 

2015.Sep

Hiệu quả cắt giảm CO2
Thời điểm đầu tư Sau 1 năm Sau 2 năm Sau 3 năm Sau 4 năm Sau 5 năm

Lợi nhuận lỹ kế

Đầu tư ban đầu

Lưu lượng 
xử lý

Thành 
phần xử lý

Năng lực 
xử lý

Lượng thu 
hồi

Axetat 
Etyl

Nồng độ đầu ra tối 
đa 70ppm



Đặc trưng

Khái quát (Nguyên lý công nghệ, hoạt động v.v.)

Phù hợp cho bùn thải hoặc nước thải nhà máy có lẫn nhiều tạp chất như xơ sợi v.v.

－Có chức năng tự rửa nhờ cấu tạo chỉ có một đường chảy. 

－Có thể thiết kế với tính năng truyền nhiệt cao, thiết kế tối ưu.

－Dễ duy tu, kiểm tra.

Bộ trao đổi nhiệt dạng xoăn ốc được tạo thành bằng cách cuộn 2 tấm kim loại theo hình xoắn ốc và có 2 đường chảy.
Mỗi đường chảy đều độc lập với nhau nên khó bị tắc, đồng thời do dòng chảy bùn chảy theo hình xoắn ốc nên không bị lắng bám và tất cả 
bùn đều được chảy thoát ra ngoài. Đặc biệt thích hợp cho loại bùn có chứa loại sợi dài .

Công ty KuroseBộ trao đổi nhiệt kiểu xoắn ốc dùng cho bùn thải

E-mail    hatono@kurose.co.jp

TEL:06-6444-0881 FAX:06-6444-0885

Công ty Kurose Phòng kinh doanh Osaka

〒550-0002

1-19-12 Edobori, quận Tây, Tp. Osaka, tỉnh Osaka

URL:http://www.kurose.co.jp

Xử lý hiếu khí Xử lý kị khí

Trường hợp có dùng bể sục khí

Nước làm mát

Nước thải

Nước thải

Nước làm mát

Nước nóng

Nước thảiTới bể lắng

Bể sục khí

Bể sục 

khí

Bộ trao đổi nhiệt Kurose KO

Bộ trao đổi nhiệt Kurose KO

Bộ trao đổi nhiệt Kurose KO

Bể phân 

hủy

Trước khi lắ đặt bộ trao đổi nhiệt Kurose KO, vào mùa 

hè nhiệt độ có thể lên đến 440C, phát sinh nhiều mùi, 

phải sử dụng nhiều nước để làm mát.

Tới bể sục khí
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A0サイズ （841×1189mm）

Ví dụ ứng dụng/Thực tế áp dụng

－Đang được sử dụng tại khoảng 80% số cơ sở xử lý phân nước tiêu, cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt của Nhật Bản.
－Đang được sử dụng cho các thiết bị XLNT của nhà máy thực phẩm, dệt sợi v.v.

Tính năng, thông số của công nghệ, sản phẩm

Cấu tạo cơ bản của bộ trao đổi nhiệt kiểu xoắn ốc thường có
phần xương để duy trì khe hở cho dòng chảy như hình trái, tạp
chất dạng sợi sẽ mắc vào các xương này. Vì vậy chúng tôi đã
phát triển kiểu bộ trao đổi nhiệt mà không có các xương duy trì
khoảng cách như vậy (hình phải).
Nhờ đó, đường chảy không còn chướng ngại vật và không bị
tắc do các tạp chất dạng sợi.
Ngoài ra, tầm nhìn không bị cản trở mỗi khi kiểm tra bên trong
thiết bị và việc sục rửa cũng trở nên dễ dàng hơn.



Đặc trưng

Tổng quan (Nguyên lý lỹ thuật, vận hành)

Là Doanh nghiệp kỹ thuật chuyên môn về Nước và Môi trường

Hỗ trợ tổng thể về mặt sản xuất, đời sống các Công nghệ xử lý Nước

Cung cấp các dịch vụ Lên kế hoạch, thiết kế, thi công, duy trì và sửa chữa.

・Xử lý lọc nước Cung cấp Công nghệ xử lý nước phù hợp với chất lượng nước nguyên chất và mực đích xử lý nước

Công nghệ xử lý nước để áp dụng cho việc Tái sử dụng nước mưa và nước thải , cắt giảm điện năng của điều hòa không khí .

・Xử lý nước thải Dễ dàng quản lý, duy tu, có thể cải thiện các thiết bị hiện có tốt hơn, bố trí lắp đặt linh hoạt, tỷ lệ bùn phát sinh ít.

Ví dụ Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ xử lý màng lọc

SANICON Co.,Ltd
Công nghệ xử lý nước thải bằng màng lọc,
Giảm lượng bùn thặng dư trong xử lý nước thải

Nguyên tắc của việc giảm lượng bùn thặng

dư trong xử lý nước thải

E-mail    soumu@sanicon.jp

TEL: 072-277-3255 FAX: 072-277-0200

SANICON Co.,Ltd

〒591-8034

3-345 Mozuryonancho, Quận Kita, Thành phố Sakai, Tỉnh

Osaka

URL: http://www.sanicon.co.jp

・Xử lý lọc nước Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước hạn hẹp thông qua việc lọc nước uống từ nguồn nước giếng, tái sử dụng nước mưa và nước thải
từ Công nghệ màng lọc
Hệ thống Máy điều hòa không khí Tiết kiệm năng lượng bằng cách áp dụng Công nghệ lọc nước
(Có thể áp dụng cho máy điều hóa không khí hiện có)

・Xử lý nước thải Tỷ lệ phát sinh bùn thặng dư dưới 50% so với phương pháp bùn hoạt tính thông thường.
Giảm chi phí quản lý, duy trì; giảm chi phí xử lý bùn.

Luồng chất hữu 

cơ
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Ứng dụng và hiệu suất

Hiệu suất ・ Tính năng của Sản phẩm ・ Công nghệ

Thiết bị lọc nước giếng （Đại học）

Thiết bị lọc nước giếng (đền, chùa) Thiết bị lọc nước giếng (Bệnh viện)

Hệ thông cắt giảm điện năng bằng cách phun nước lọc cho 
các máy điều hòa không khí

So sánh kích thước của các chất được xử lý và lỗ màng lọc

Hệ thống xử lý nước thải
(Nhà máy chế biến thực phẩm)

Hệ thống Tiết kiệm điện năng trong Điều hòa 
(Khách sạn)

Cơ sở tái sử dụng nước mưa, nước
thải (các tòa nhà văn phòng)



Đặc trưng

Khái quát (Nguyên lý công nghệ, hoạt động v.v.)

・Bề dày kinh nghiệm và độ tin cậy trong lĩnh vực cấp thoát nước

・Đo mực bằng áp suất kiểu thả chìm

－Thả đầu dò trong nước, đo mực nước bằng áp suất nước.

－Có thể sử dụng để theo dõi, giám sát mực nước, điều khiển bơm, cửa nước.

Công ty JFE AdvantechThiết bị đo cho hệ thống cấp thoát nước

URL:http://www.jfe-advantech.co.jp/Công ty JFE Advantech Phòng kinh doanh môi trường nước

〒663-8202

3-48 Takabatakecho, Tp. Nishimiya, tỉnh Hyogo

・Đo DO quang học

－Dùng để đo DO trong bể sục khí tại các nhà máy XLNT.

－Sử dụng cảm biến quang học, đảm độ ổn định, tốc độ đáp ứng 

nhanh.

・ Đo DO quang học

－Khi chiếu ánh sáng mồi vào màng cảm biến thì ánh sáng sẽ phát ra theo nồng độ 

oxy.

－Nồng độ oxy cao thì thời gian phát sáng dài và ngược lại. Nồng độ oxy được đo 

dựa trên thời gian phát sáng đó.

・Đo mực bằng áp suất kiểu thả chìm
－Cấu tạo có độ bền cao, chống va đập.
－Chống sét, nhiễu tốt. Có bộ phận tránh sét, dẫn sét, chống nhiễu.
－Chịu môi trường bùn, nhiều SS. Không bị ảnh hưởng bởi phần nước mặt.

E-mail    teramae@jfe-advantech.co.jp

TEL:0798-66-1502 FAX:0798-65-7025

LED mồi

Photodiode thu sáng

LED chuẩn

AS mồi AS chuẩn

Phát sáng
Màng cảm biến

Nồng độ 

DOCa
o

T
h
ấ
p

Ngắn Dài

Thời gian phát sáng

Phía cảm biến

Chất lỏng
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Ví dụ ứng dụng/Thực tế áp dụng

Tính năng, thông số của công nghệ, sản phẩm

Bể 

tiếp 

nhận

Bể lắng 1

Bể phản 

ứng

Bể lắng cuối

Xả thải

Xử lý bùn

Xử lý nước

Nhà máy XLNT

Bể cô đặc Bể phân 

hủy

Vắt nước Lò đốt

Khử trùng

－Đã lắp đặt hơn 50.000 chiếc tại các nhà máy cấp thoát nước trên khắp Nhật Bản.

・Đo DO quang học

Dải đo Nồng độ DO 0.00～20.00mg/l

Độ bão hòa 0.0～200.0%

Nhiệt độ nước 0.0～50.0℃
Sai số ±2%F.S.

Độ tái lập ±0.5%F.S.

Tốc độ đáp ứng 90% trong 30s

Tín hiệu đầu ra DC4～20mA

・ Đo mực bằng áp suất kiểu thả chìm

Mô hình cảm biến bằng biến áp vi sai, độ chính xác cao, độ 

ổn định dài hạn cao

Dải đo 0～0.8m đến 0～40m

Sai số ±0.2% khoảng đo

Ảnh hưởng nhiệt độ ±0.015%/℃ khoảng đo

Tín hiệu đầu ra DC4～20mA



Đặc trưng

Khái quát (Nguyên lý công nghệ, hoạt động v.v.)

Biến nước thải thành nước hữu ích

- Không cần thay thế than hoạt tính vì có thể tái sinh tự động mà không cần lấy than ra.

- Tiết giảm tối đa chi phí vận hành do có thể tái sử dụng than hoạt tính nhiều lần.

- Có thể xử lý với chất lượng đầu ra cực cao, biến nước thải thành nước có thể tái sử dụng.

Công nghệ XLNT của JTop là “công nghệ tái sinh than hoạt tính” vượt trội, tái sinh than hoạt tính tại chỗ mà không cần lấy ra, với cơ chế làm

sạch nước bằng phương pháp hấp phụ các chất ô nhiễm trong nước thải bằng than hoạt tính và sau đó sử dụng hơi quá nhiệt để khí hóa và

giải hấp phụ các chất ô nhiễm. Đặc trưng của công nghệ này là “chi phí thấp”, “tiết kiệm diện tích (1/10 so với thông thường)”, “dễ lắp đặt”,

“giảm lượng bùn”, “cho ra chất lượng đầu ra cao, sản xuất nước tái sinh”, “xử lý nước có màu, các chất khó phân hủy”, “xử lý mùi”.

- Công ty JTop -Công nghệ XLNT bằng than hoạt tính tái sinh tự động

E-mail    info@jtops.com

TEL:0725-51-3860 FAX:0725-51-3861

Công ty JTop

〒594-0042

4-5-44 Migatacho, Tp. Izumi, tỉnh Osaka

URL; http://www.jtops.com

Làm sạch Than hoạt tính bão hòa Tái sinh

Làm sạch (quay về ①)

Tháp than HT
Ống phun

Nước thải

Bơm

Tháp than HT đặc biệt

Van nước thải

Bộ gia nhiệt

Nồi hơi

Khí hóa chất hữu cơ

Chất hữu 

cơ, bùn

Hơi quá nhiệt được chiếu xạ

Ống chiếu xạ

Van khí thải

Thải vào môi trường

Nhiệt độ 

cao trong 

tháp

Lỗ thoát hơi 

quá nhiệt

Khí hóa

Nhiệt 

phân
Khuếch đại

Nước sau 

xử lý

Nước thải

Khuếch đại
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A0サイズ （841×1189mm）

Ví dụ ứng dụng/Thực tế áp dụng

- Đang được lắp đặt cho các nhà máy (cao su, dược phẩm, bán dẫn, in ấn v.v), nhà trọ tắm nước nóng, toilet trên núi ở khắp Nhật Bản.
- 2014: bắt đầu phổ biến tại Indonesia trong chương trình JICA về phổ biến và đánh giá công nghệ theo đề xuất của doanh nghiệp. 2105: 
quyết định phân phối tại Hong Kong.

Tính năng, thông số của công nghệ, sản phẩm

Ngoài kích thước tiêu chuẩn, chúng tôi cũng thiết kế theo các kích thước phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Công suất xử lý sẽ phụ thuộc vào tính chất nước thải (nồng độ đầu vào v.v.), vì vậy hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Toilet trên đỉnh Oyama thuộc dãy Tateyama

Model Kích thước tháp Lượng than Bộ gia nhiệt Lượng hơi quy đổi

Nhỏ Φ300mm×1,600mm 110L 6kW 30kg/h

Vừa Φ600mm×1,700mm 330L 25kW 100kg/h

Lớn Φ900mm×1,700mm 1,000L 25kW×2 200kg/h



Đặc trưng

Khái quát

Thiết bị khử mùi khí thải tối ưu cho phòng thí nghiệm và các nhà máy thiết không gian!

（１）Thiết kế gọn nhẹ với lưu lượng xử lý 3m3/min trên tổng kích thước là W1350×D650×H1550

（２）Thiết kế tiết kiệm nhiên liệu nhờ sử dụng bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và chỉ sử dụng điện

（３）Thổi cấp khí. Duy trì lưu lượng xử lý ổn định

Thiết bị đốt VOC có xúc tác làm sạch khí thải kiểu trọn bộ

Công ty cơ khí ShimakawaThiết bị đốt VOC có xúc tác 

Sơ đồ thiết bị

E-mail    

TEL: 072-808-3055 FAX:072-808-3057

Công ty cơ khí Shimakawa

〒573-0128

2-9-3 Tsuda Yamate, Tp. Hirakata, tỉnh Osaka

URL: http://www.shimakawa.co.jp/

熱交換器

触媒

ヒーター

導入ファン
制御盤

排気
給気（排ガスＩＮ）

触媒前
温度

触媒後温度

Đây là phiên bản khử mùi trọn bộ nhỏ gọn, là phiên bản nâng cấp về tính năng, sự tiện lợi và kích thước từ phiên bản thiết bị

khử mùi trọn bộ “MD Series” đã được đánh giá cao. Khử mùi, làm sạch khí thải với hiệu quả cao nhờ đốt các chất hữu cơ bay 

hơi (VOC) ở nhiệt độ thấp với xúc tác kim loại quý.

Khí thải

Bộ trao đổi nhiệt

Bộ gia nhiệt

Xúc tác

Tủ điều khiển
Quạt cấp

Khí thải vào

Nhiệt độ sau xúc tác

Nhiệt độ trước 

xúc tác
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サイズ （ ×

Ví dụ ứng dụng/

Thực tế áp dụng

• Khí thải từ các thiết bị xử lý nhiệt trong nhà máy hóa chất

Có thể loại bỏ đến trên 95% toluene, xylene v.v. ở điều kiện 6m3/min!

• Khí thải từ thiết bị sản xuất film

Có thể loại bỏ đến trên 95% VOC trong ethanol ở điều kiện 20m3/min!

• Đã bàn giao hơn 200 máy cho các nhà máy hóa chất, phòng thí nghiệm v.v.!

Tính năng, thông số của sản phẩm

Kiểu loại NMD-

3

NMD-

6

NMD-

12

NMD-

20

Lưu lượng xử lý (Nm3/min) 1.5~3 3~6 6~12 12~20

Kích

thướ

c 

(mm)

W 1500 1650 1700 3250

D 890 1050 1350 1380

H 1770 1850 1870 2230

Công suất bộ gia nhiệt (kW) 10 20 40 66

Công suất quạt (kW) 0.4 0.75 1.5 3.7

Thời gian tăng nhiệt độ

20→300℃
Trong vòng 60 min

Nguồn (A) (380V 3φ 50Hz) 25 40 75 125

Trọng lượng (kg) 400 600 900 2000

Nhiệt độ trước xúc tác

Hiệu quả loại bỏ (theo đo đạc xủa công ty)

Đo bằng máy đo THC

H
iệ

u
 q

u
ả
 lo

ạ
i b

ỏ

Toluene

Axetat 

Ethyl



Khái quát (Nguyên lý công nghệ, hoạt động v.v.)

• Đảo trộn mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng, các dòng sản phẩm phong phú

• Độ tin cậy vượt trội •Không cần bảo trì

• Độ bền vượt trội •Điều chỉnh đơn giản, khuấy trộn hiệu quả

•Máy khuấy đặt chìm của ShinMaywa không kén địa điểm lắp đặt.

•Có các dòng sản phẩm đáp ứng các mục đích khuấy, trộn, tạo dòng chảy sử dụng tại các cơ sở xử lý nước trong mọi lĩnh vực như 

công nghiệp, môi trường nước v.v.

•Mỗi sản phẩm đều mang trong mình những công nghệ đỉnh cao tích lũy qua kinh nghiệm phát triển các thiết bị XLN của ShinMaywa.

- Công ty công nghiệp ShinMaywa -Máy khuấy đặt chìm

E-mail    overseas@shinmaywa.co.jp

TEL 045-584-1322 FAX 045-575-2286

Công ty công nghiệp ShinMaywa Phòng kinh doanh Ban kinh doanh quốc tế

〒230-0003

3-2-43 Shitte, quận Tsurumi, Tp. Yokohama

URL;http://www.shinmaywa.co.jp/

SM Series 0.25kW~15kW

Bể tiếp 

nhận Bể lưu bùn Bể phân hủy 

yếm khí Xả thải
Bể phân 

hủy hiếu 

khí

Bể trộn vôi

Xử lý bùn

Bơm trung 

chuyển
Bể cân bằng

Hố bơm Hồ lắng 

cát

Hồ lắng cuối

Tiền xử lý

Xử lý hóa học

Bể yếm khí Bể lắng cuối

Bể khử ni tơ

Xử lý sinh học

Vị trí sử dụng máy khuấy
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A0サイズ （841×1189mm）

Ví dụ ứng dụng/Thực tế áp dụng

Tính năng, thông số của công nghệ, sản phẩm

Tiết kiệm năng lượng bắt đầu từ việc thay thế máy thổi

【Khó khăn】
Khi lượng nước thải tang, mực nước trong bể dâng lên, đôi khi gây ra hiện tượng 

quá tải ở máy thổi. Ngoài ra, việc điều chỉnh pH cũng được tiến hành đồng thời tại 

bể, tuy nhiên việc điều chỉnh không được hiệu quả gât trở ngại cho quá trình hoạt 

động ổn định của trạm xử lý.

【Đề xuất】
Chúng tôi đã đề xuất loại máy khuấy đặt chìm điều chỉnh công suất theo mực nước 

và có thể hạ công suất đáng kể.

【Hiệu quả】
Đã giải quyết được các trục trặc, đồng thời đat được mục tiêu tiết kiệm năng lượng.

Lắp bên cạnh 

ống sục khí

Lắp bên cạnh 

ống sục khí

Ống sục khí 

có sẵn

Ống sục khí 

có sẵn

Sau lắp đặt

Kiểu Khuấy trộn (máy trộn đặt chìm)

Công suất 1.5kW

Số máy 2 máy/bể

Tổng công 

suất

3.0kW

Trước lắp đặt

Kiểu Sục khí (máy thổi)

Công suất 15.0kW

Số máy 1 máy/bể

Tổng công 

suất

15.0kW

Giảm 

80%

50Hz 60Hz

Kiểu loại
Motor Dòng

danh 

định (A)

Motor Dòng

danh 

định (A)
Công

suất

Số

cực

Công

suất

Số

cực

0.25 4 2.3 0.25 4 2.0 SM250

0.4 4 2.8 0.4 4 2.5 SM400

0.75 4 4.4 0.75 4 4.2 SM750

0.9 6 5.8 1.1 6 5.7
SM15JA・JB

1.5 6 7.8 1.5 6 7.4

1.5 6 7.8 1.5 6 7.4 SM15A・B

50Hz 60Hz

Kiểu loại
Motor Dòng

danh 

định (A)

Motor Dòng

danh 

định (A)
Công

suất

Số

cực

Công

suất

Số

cực

2 4 8.4 2.4 4 9.7 SM24JA・JB

2.8 6 15.3 2.8 6 14.9 SM28A・B

3 6 15.8 3 6 14.1 SM30A・B

4 6 19 4 6 18 SM40A・B

5 10 25.8 5 12 29.9 SM50A・B

7.5 10 39.6 7.5 12 44.6 SM75A・B

8.8 4 38 10.5 4 43 SM110A

13.5 4 59 15 4 62 SM150A



Đặc trưng

Khái quát (Nguyên lý công nghệ, hoạt động v.v.)

“Aerator S1” là thiết bị sục khí tĩnh không có bộ phận chuyển động được phát triển riêng cho bể bùn hoạt tính. Không khí được giải phóng ở 

dưới đáy bể khi đi qua Aerator cùng với nước sẽ tạo thành các bọt khí cực nhỏ do sự khuấy đảo, va đập giữa không khí và nước. Các bọt 

khí này tạo ra sự đối lưu tuần hoàn trong bể giúp đảo trộn trên dưới, thúc đẩy oxy hóa một cách hiệu quả, liên tục.

Công ty công nghiệp SuzukiAerator S1

Công ty công nghiệp Suzuki

〒615-8263 3-15 Yamada Hisadacho, quận Nishikyo, Tp. Kyoto

http://www.mmm.ne.jp/~suzuki.sa/

E-mail    suzuki-2@po.mmm.ne.jp

TEL 075-392-7577     FAX 075-392-7527

Mặt nước Aerator hút mạnh
một lượng nước
gấp 1,3 lần lượng
không khí vào trong

Hướng di chuyển
lên xuống của
dòng chất lỏng và
dòng xoáy của bọt
khí

Khoang cắt dòng

Khoang cánh dẫn hướng

Phần chân đỡ

Ống phân phối
không khí

Hệ thống sục khí hiệu quả, tiết kiệm năng
lượng cho xử lý bùn hoạt tính

Tăng khả năng xử lý BOD, COD nhờ tăng đáng kể hiệu suất sục khí
Tăng tiếp xúc với không khí nhờ cường độ sục mạnh, tăng hiệu quả

hòa tan oxy Khử mùi, giảm bùn dư

・Không còn nỗi lo bị tắc! ・Không cần bảo trì! (trên 10 năm)  ・Không bị bùn lắng do lực khuấy đảo cực mạnh! ・Không cần vệ 

sinh định kỳ! ・Thất thoát áp suất cực nhỏ (80mmAq) ・Tiết kiệm trên 30% điện năng! (phương pháp sục khí bề mặt đạt 50% so 

với máy khuếch tán).

Aerator S1
Aerator S1 Sơ đồ cấu tạo

Lắp đặt, chạy ống mà không cần tháo 

cạn nước thải

◆Loại bỏ các khí dung môi trong nước thải nhuộm như dầu thông (bể cân bằng)

◆Khử ni-tơ bằng sục khí gián đoạn

◆Không bị tắc lưới ở phương pháp SBR (theo mẻ), sục khí ổn định

◆Loại bỏ các khí độc hại dễ bay hơi (ammonia, hydro sulfua v.v.)

◆Loại bỏ các khí độc hại dễ bay hơi trong nước máy như clo, trihalomethane v.v.

Đáy bể

http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_air-pollution/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_air-pollution/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_soil-pollution/#list
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http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_waste/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_waste/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_saving-energy/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_saving-energy/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_other/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_other/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_water_99/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_water_99/#list


A0サイズ （841×1189mm）

Ví dụ ứng dụng/Thực tế áp dụng

Tính năng, thông số của công nghệ, sản phẩm

Thái Lan Nhà máy XLNT tập trung 

KCN AN Lưu lượng thải 6.000㎥
/ngày Cải tạo hồ

Sục khí bề mặt, cắt giảm điện năng 

66kw⇒30kw

Trang bị 32 bộ AERATORS1

Tỉnh Sabah, Malaysia Thiết bị xử lý 

nước thải nhà máy dầu cọ SD BOD20

Lưu lượng thải 960㎥/ngày

Trang bị 72 bộ AERATORS1

Kinh nghiệm thực hiện tại Nhật Bản

Đã bàn giao cho trên 600 cơ sở gồm nhà máy nhuộm, chế biến thực phẩm v.v. để sử dụng làm máy sục khí trạm XLNT. Số lượng Aerator S1 cần 

thiết được tính toán tự động dựa trên kết quả tính toán lượng không khí cần thiết để xử lý toàn bộ BOD để chọn ra phương án xử lý hiệu quả nhất. 

Chúng tôi cũng đưa ra con số tính toán về tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Kinh nghiệm thực hiện tại nước ngoài

・ Đã trang bị cho nhiều nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN, nhà máy thực phẩm, nhuộm v.v tại Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam, Myamar, Ấn 

Độ, Australia.

・Nhanh hoàn vốn đầu tư ban đầu nhờ nâng cao hiệu quả xử lý, tiết kiệm điện và không cần bảo trì. (thời gian hoàn vốn thực tế 1,5=2 năm)

・Hướng dẫn đo đạc các dữ liệu nước thải, kiểm tra số lượng khuẩn có ích, kiểm tra tình trạng xử lý, hướng dẫn kỹ thuật.

Kiểu loại

Đường

kính

Chiều

dài
Chất liệu

Trọng

lượng

Lượng cấp gió trên một máy Diện tích 

được 

khuấy đảo 

trên 1 máy

Tiêu

chuẩn
Cận trên Cận dưới

ｍｍ ｍｍ Thân chính Chân đỡ Điểm nối kg ㎥/min ㎥/min ㎥/min ㎡

S-1 680 ABS SUS
SUS

Mặt bích
8 1.0 1.4 0.7 Khoảng 6.0

Tp. Medan, Indonesia Thiết bị XLNT 

nhà máy dầu cọ P Trang bị hệ thống 

theo “Dự án hợp tác song phương giữa 

Bộ môi trường Nhật Bản và Indonesia”



Đặc trưng

Khái quát (Nguyên lý công nghệ, hoạt động v.v.)

Pin tích điện cỡ lớn giúp ổn định hệ thống điện và nâng cao chất lượng nguồn điện

・Tuổi thọ cao (Chu kỳ sạc-xả không hạn chế, dung dịch điện giải không suy giảm, gần như vĩnh cửu, độ bền lên đến 20 năm (tuổi thọ thiết kế của công ty))

・Đa mục đích (Có thể thiết kế linh hoạt (thiết kế công suất và dung lượng độc lập), đáp ứng cả chu kỳ ngắn/dài với 1 hệ thống nên rất kinh tế)

・An toàn (Vận hành ở nhiệt độ thường, vật liệu không cháy, có thể theo dõi chính xác trạng thái sạc điện)

Pin Redox flow sử dụng nguyên lý phản ứng hoàn nguyên oxy hóa của ion vanadi để sạc-xả điện. Pin này có những đặc trưng phù hợp để 
làm pin tích cho hệ thống điện do điện cực và dung dịch điện giải hầu như không bị suy giảm tính năng nên tuổi thọ rất dài; độ an toàn cao do 
sử dụng vật liệu không phát lửa và nhiệt độ vận hành bằng nhiệt độ thường. Do vậy, đây được kỳ vọng là công nghệ giúp ổn định hệ thống 
khi sử dụng các loại năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, điện gió trong tương lai.

- Công ty công nghiệp điện Sumitomo -Hệ thống pin Redox Flow

TEL:06-6466-5628 FAX:06-6466-7964

Công ty công nghiệp điện Sumitomo Phòng hệ thống năng lượng

〒554-0024

1-1-3 Shimaya, quận Konohana, Tp. Osaka

URL;http://www.sei.co.jp/

Redox là loại bị sạc được ghép bằng 2 từ hoàn nguyên (reduction) và oxy 

hóa (oxidation), bao gồm các cell tạo ra phản ứng điện hóa (sạc-xả) và bể 

chứa dung dịch điện giải, và dung dịch điện giải được bơm tuần hoàn 

(Flow) giữa các bể.

Công ty công nghiệp điện Sumitomo sử dụng dung dịch điện giải vanadi, 

quá trình sạc-xả điện được thực hiện do quá trình thay đổi hóa trị của ion 

vanadi.

Phát điện
Phụ tải

Sạc

Xả

Bơm

Bể dung dịch 
điện giải

Bể dung dịch 
điện giải

Điện cực

Bộ chuyển đổi AC/DC

Màng

Sạc Xả

Sạc Sạc

Xả Xả

Bơm

http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_water_99/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_water_99/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_air-pollution/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_air-pollution/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_soil-pollution/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_soil-pollution/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_waste/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_waste/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_saving-energy/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_saving-energy/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_other/#list
http://team-e-kansai.jp/cat_member/tech_other/#list
http://www.kansai.meti.go.jp/


Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

(Ban kinh doanh quốc tế, Phòng quốc tế)

1-5-44 Otemae, Chuo-ku, Osaka 540-8535

Phone: 06-6966-6051

E-mail: kin-teamekansai@meti.go.jp

Để biết thêm thông tin chi tiết về Team E-Kansai

Website: http://team-e-kansai.jp/en/

Trung tâm Môi trường Toàn cầu (GEC)

(Phòng hợp tác quốc tế)

2-110 Ryokuchikoen, Tsurumi-ku, Osaka 538-0036

Phone: 06-6915-4126

E-mail: gec-teamekansai@gec.jp
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Ban thư ký

Tổ chức hỗ trợ


