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VIETWATER 2022_CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI KINH DOANH VỚI 
CÁC CÔNG TY TỪ KHU GIAN HÀNG ANH, ÚC, ĐỨC, SINGAPORE 

 
UK PAVILION 

 
Tên công ty Alpha Purify 
Số gian hàng B36 
Website www.alpha-purify.com 
Thông tin công ty Alpha-Purify sản xuất và cung cấp đèn tia cực tím (UV), ống đèn thạch 

anh, gioăng cao su và vật tư điện chất lượng cao phục vụ các hệ thống 
xử lý nước. 
Chúng tôi có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đèn tia 
cực tím. Kiến thức và hiểu biết chuyên môn của chúng tôi cho phép 
chúng tôi cung cấp sản phẩm đèn tia cực tím chất lượng tốt nhất cho hệ 
thống diệt khuẩn của bạn. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Đèn UV áp suất trung bình 
 Tay áo thạch anh 
 Nhẫn chữ O 
 Nguồn cung cấp 
 Đèn UV Amalgam và áp suất thấp 

 
Tên công ty CSG Valves Limited 
Số gian hàng B31 
Website www.csgvalves.co.uk  
Thông tin công ty CSG Valves Ltd là một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm kiểm soát 

lưu lượng tiêu chuẩn và tùy chỉnh, chẳng hạn như van cổng, van bướm, 
van dao (chặn), ống áp lực, van cửa phai và van cửa lật. Sản phẩm của 
chúng tôi phù hợp với các ứng dụng liên quan đến nước sạch và nước 
thải. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Quản lý nước mưa và kiểm soát lũ lụt 
 Sản phẩm kiểm soát dòng chảy 

 

Tên công ty Detectronic 
Số gian hàng B29 
Website www.detectronic.org  
Thông tin công ty Detectronic là công ty chuyên về Giám sát và Quản lý Hệ thống Thoát 

nước và Xử lý Nước thải, trong đó tập trung vào việc đo lường, ghi chép, 
báo cáo và xử lý các vấn đề liên quan đến độ sâu và lưu lượng nước thải. 
Detectronic thiết kế và sản xuất thiết bị giám sát lưu lượng, mực nước 
thải và chất lượng nước cho hệ thống giám sát thoát nước, nước thải và 

http://www.alpha-purify.com/
http://www.csgvalves.co.uk/
http://www.detectronic.org/
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nước thải công nghiệp thông minh. 
Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Giám sát mạng lưới cống thông minh 
 Đồng hồ đo lưu lượng nước thải 
 Bộ theo dõi mực nước LIDoTT 
 Hệ thống Orakel 
 MSFM 

 

Tên công ty Genesys International Ltd 
Số gian hàng B27 
Website www.h2oinnovation.com  
Thông tin công ty Các mảng kinh doanh Sản phẩm Đặc biệt của chúng tôi hỗ trợ khách 

hàng trên toàn cầu bằng cách cung cấp các thiết bị, vật tư tiêu hao và 
linh kiện thay thế chú trọng nhiều đến việc tối ưu hóa hệ thống. Cho dù 
bạn đang tìm kiếm những chiếc khớp nối rãnh Piedmont hay ống lọc 
kiểu hộp (cartridge), dòng sản phẩm hóa chất chuyên dùng cho màng 
lọc của Genesys và PWT. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Chất làm sạch màng 
 Chất chống cặn cho RO 
 Màng Khám nghiệm tử thi 
 Chất diệt khuẩn và chất kết tụ 
 Dịch vụ tư vấn 

 
 

Tên công ty Saxlund International Limited 
Số gian hàng B33 
Website www.saxlundgroup.com  
Thông tin công ty Saxlund là một tập đoàn công nghệ môi trường chuyên phát triển, sản 

xuất và bảo dưỡng các nhà máy và thiết bị để sản xuất ra sản phẩm 
năng lượng thân thiện với môi trường và tiết kiệm tài nguyên. 
Chúng tôi nổi tiếng với công nghệ xử lý/bốc dỡ vật liệu rời của mình, 
chuyên dùng cho các ứng dụng sinh khối và nước thải và cho các trạm 
sấy sinh khối di động dùng cho xử lý công nghiệp và sưởi ấm khu vực. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Silo bánh bùn 
 Nhà máy năng lượng sinh học có thể vận chuyển Certus 
 Hệ thống nhiên liệu thay thế cho các nhà máy xi măng 
 Bộ xả sàn đẩy 
 Bộ xả khung trượt 

 
 
 

Tên công ty Shipham Valves 
Số gian hàng B30 
Website www.shiphamvalves.com 
Thông tin công ty Shipham Valves được thành lập năm 1798 và đã trở thành nhà sản xuất 

van CRA uy tín nhất trên toàn cầu, phục vụ các ngành công nghiệp như 

http://www.h2oinnovation.com/
http://www.saxlundgroup.com/
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dầu khí, hàng hải hải quân, hóa dầu và các ứng dụng về hệ thống ống 
dẫn.  
Chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất các loại van Bi, van Bướm, van 
Cổng, van Cầu, van Chặn, van Vòi chữa cháy và các Bộ lọc Kiểu chữ Y 
bằng vật liệu chuyên dụng. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Van bóng  
 Van bướm  
 Van kiểm tra  
 Van Cổng  
  Van cầu 

 
 
 

Tên công ty Techfinity Ltd 
Số gian hàng B32 
Website www.techfinity.co.uk 
Thông tin công ty Techfinity cung cấp các giải pháp thu thập và quản lý dữ liệu hiện trường 

dễ sử dụng và cực kỳ thiết yếu, giúp tận dụng được các lợi ích của di 
động và sức mạnh của điện toán đám mây. Chúng tôi hoạt động trong 
các lĩnh vực như Nước, Xây dựng, Năng lượng và Dịch vụ Tiện ích, trong 
đó quản lý hiện trường hiệu quả, thu thập dữ liệu, bằng chứng và đảm 
bảo an toàn là điều quan trọng nhất. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 FieldViewer - Quản lý dịch vụ hiện trường 
 HomeSafe - vị trí công nhân và giám sát an toàn 
 HappyApp - phân tích sức khỏe tâm thần của nhân viên 

 
 

Tên công ty Wardsflex 
Số gian hàng B35 
Website www.wardsflex.co.uk 
Thông tin công ty Wardsflex là nhà cung cấp công cụ và thiết bị bảo trì thoát nước và xử lý 

nước thải toàn diện nhất. Các sản phẩm chính được sản xuất tại Anh 
Quốc và thường có công suất lớn, có tuổi thọ dịch vụ và độ bền cao. 
Phần lớn các sản phẩm thông dụng là que và dụng cụ nhặt rác, chống lũ 
và bộ kẹp kiểu gàu múc. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Dụng cụ làm sạch cống rãnh và cống rãnh 
 Sản phẩm sửa chữa đường ống 
 Thiết bị kiểm tra và khảo sát đường ống 
 Thiết bị kiểm tra đường ống 
 Dụng cụ cầm tay 

 
 
Tên công ty Endo Enterprises UK Ltd 
Số gian hàng B28 

http://www.techfinity.co.uk/
http://www.wardsflex.co.uk/
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Website www.endoenterprises.com 
Thông tin công ty Các giải pháp có lợi cho môi trường về xử lý nước, kiểm soát nhiễm 

khuẩn và sử dụng năng lượng hiệu quả. 
Endo Enterprises tự hào sở hữu rất nhiều sản phẩm độc đáo và mạnh 
mẽ thân thiện với môi trường. Các hóa chất của chúng tôi nhằm mang 
lại những lợi ích to lớn về tính bền vững khi sử dụng nước cho mục đích 
thương mại, công nghiệp và sinh hoạt. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Khử trùng nước 
 Phụ gia tiết kiệm năng lượng 
 H202 
 Thu nhiệt 
 EndoCool 

 
 

Tên công ty Radius Systems Ltd 
Số gian hàng B34 
Website www.radius-systems.com 
Thông tin công ty Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng để phát triển các giải pháp 

tùy chỉnh có thể đáp ứng nhu cầu khắt khe của các ngành công nghiệp 
xây dựng và tiện ích ngày nay, trong đó an toàn và chất lượng là ưu tiên 
hàng đầu để cung cấp sản phẩm có khả năng giải quyết các thách thức 
về hệ thống đường ống ở cả hiện tại và tương lai. Kỹ thuật Phục hồi 
Chuyên dụng cho đường ống dẫn nước Uống được bằng cách sử dụng 
kỹ thuật đào kín. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Sản xuất ống & phụ kiện 
 Sản xuất van 
 Phục hồi chức năng không rãnh 
 Công nghệ phun lót 
 Cải tạo 

 
AUSTRALIA WATER ASSOCIATION 

 
Tên công ty Australian Water Association 
Số gian hàng C22 
Website www.awa.asn.au 
Thông tin công ty Hội Nước Úc là mạng lưới ngành nước lớn nhất của Úc truyền cảm hứng 

và thúc đẩy một tương lai nước bền vững với hơn 5.000 thành viên cá 
nhân và 500 thành viên công ty. Tại Vietwater, AWA sẽ tổ chức Gian 
hàng Úc, giới thiệu các dịch vụ và công nghệ nước sáng tạo nhất của Úc, 
đồng thời thúc đẩy các cơ hội hợp tác giữa ngành nước của Úc và Việt 
Nam. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Tổ chức xúc tiến thương mại 

http://www.awa.asn.au/
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Tên công ty IXOM 
Số gian hàng C22 
Website www.ixomwatercare.com 
Thông tin công ty Ixom Watercare sản xuất Máy trộn cho các ứng dụng xử lý nước. 

SolarBee® for Lakes & Sources cung cấp cả tuần hoàn từ tính và siêu từ 
tính, công nghệ GridBee® & GridBee SN để trộn nước đã xử lý & loại bỏ 
THM và máy trộn Dòng AP bổ sung thêm sục khí trong các ứng dụng 
nước thải & giếng chìm. Ngoài ra, hệ thống xử lý MIEX® có thể được 
thiết kế để loại bỏ DOC, màu, sulphat và bromua. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 SolarBee® 
 GridBee® 
 Máy trộn chạy bằng khí dòng AP 
 Máy trộn xe tăng GridBee GS Series 
 MIEX® 

 
 
Tên công ty James Cumming & Sons Pty Ltd 
Số gian hàng C22 
Website www.jamescumming.com.au 
Thông tin công ty Công ty James Cumming & Sons tự hào với hơn 110 năm trong ngành 

sản xuất tại Úc. Chúng tôi chuyên sản xuất than lọc và than hoạt tính 
thương hiệu Úc C&S ứng dụng trong xử lý nước và nước thải. Chúng tôi 
đã gây dựng đượng danh tiếng thông qua phân phối các sản phẩm chất 
lượng, đúng tiến độ và đảm bảo các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của 
khách hàng. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Than lọc Úc Thương hiệu C&S 
 Than hoạt tính dạng hạt thương hiệu C&S 
 Than hoạt tính dạng bột thương hiệu C&S 
 Sỏi Garnet cấp lọc 
 Cát silica lọc 

 
 
Tên công ty PT Tiger Water Solutions 
Số gian hàng C22 
Website www.tigerwatersolutions.com.au 
Thông tin công ty Tiger Water Solutions sản xuất bồn chứa nước chất lượng cao cho nhiều 

khách hàng trên khắp nước Úc và Đông Nam Á. Với hơn 20 năm kinh 
nghiệm trong ngành nước, bạn có thể tin tưởng rằng một bể chứa của 
TWS đã được thiết kế để hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt và 
bạn không phải phiền lòng vì bảo dưỡng trong nhiều năm. Hãy liên hệ 
với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn với những dự án của mình. 
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Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Bể thu gom nước mưa 
 Lưu trữ nước cho lĩnh vực khai thác 
 Bể cấp nước từ xa 
 Lưu trữ nước cho Phòng cháy chữa cháy 
 Lưu trữ nước cho nông nghiệp 

 
 
Tên công ty Quantum Filtration Medium / DMI-65 
Số gian hàng C22 
Website www.dmi65.com 
Thông tin công ty Quantum Filtration đã hoạt động được 20 năm và chúng tôi sản xuất 

DMI-65 ở Tây Úc. DMI-65 sử dụng công nghệ truyền độc đáo, có hiệu 
suất mạnh hơn các phương tiện lọc khác và tuổi thọ lên đến 12 năm. 
DMI-65 được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao 
gồm xử lý nước đô thị, các ứng dụng công nghiệp, tháp giải nhiệt, lĩnh 
vực khai thác mỏ, thực phẩm & đồ uống và nông nghiệp. Với các ứng 
dụng thành công tại hơn 60 quốc gia, DMI-65 là sản phẩm dẫn đầu trong 
lĩnh vực lọc xúc tác. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Loại bỏ Asen khỏi nước 
 Xử lý nước để uống 
 Xử lý nước để tưới tiêu 
 Xử lý nước cho Thực phẩm & Đồ uống 
 Xử lý nước công nghiệp 

 
 
Tên công ty UtiliOS Pty Ltd 
Số gian hàng C22 
Website www.utilios.io 
Thông tin công ty UtiliOS là một Nền tảng Quản lý Nước Tích hợp được tạo ra và thiết kế 

bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành nước dành cho các Nhà 
sản xuất thiết bị đo lường nước thông minh. UtiliOS cung cấp trực quan 
hóa và phân tích dữ liệu cho các cơ quan, tổ chức về nước và các doanh 
nghiệp thương mại và công nghiệp để có những hiểu biết sâu sắc hơn và 
lên kế hoạch hành động, giúp tiết kiệm nước bền vững. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Hệ thống quản lý dữ liệu đồng hồ cho các tiện ích nước, thương mại 
và công nghiệp 

 Trực quan hóa và phân tích dữ liệu cho các mạng lưới nước không có 
doanh thu 

 Hiển thị thời gian thực của các Nhà máy xử lý nước 
 Hệ thống Giám sát và Quản lý Khu vực Đồng hồ Quận (DMA) 
 Trực quan hóa & Phân tích cho Đồng hồ Nước Thông minh 

 
 
Tên công ty Waterman Engineers Australia 

http://www.dmi65.com/
http://www.utilios.io/
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Số gian hàng C22 
Website www.watermanaustralia.com 
Thông tin công ty Thực hiện các dự án chìa khóa trao tay về xử lý nước và nước thải, Hệ 

thống xả thải không chất lỏng, Nhà máy xử lý nước thải đã qua xử lý, 
Nhà máy xử lý nước mặn/nước biển, Nhà máy thu hồi xút, Thiết bị bay 
hơi nhiều tầng, ATFD, ATFE, Nhà máy sản xuất nước uống, nước khoáng 
và Nhà sản xuất Hệ thống lò đốt. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Nhà máy xử lý nước thải 
 Nhà máy thẩm thấu ngược 
 Hệ thống xả không chất lỏng 
 Nhà máy phục hồi xút 
 Hệ thống lò đốt 

 

SINGAPORE PAVILION 
 
Tên công ty Century Water Systems & Technologies Pte. Ltd 
Số gian hàng A14 
Website https://century-water.com/ 
Thông tin công ty Century Water Systems & Technologies Pte Ltd là một công ty kỹ thuật 

xử lý nước tiên tiến và sáng tạo chuyên về hệ thống và công nghệ lọc 
nước / nước thải. Từ việc tạo ra nước có độ tinh khiết cao cho đến nước 
thải cực kỳ khó xử lý, chúng tôi luôn đi đầu trong ngành và có nhiều năm 
kinh nghiệm. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Công nghệ lọc nano sợi rỗng NANOPURETM 
 Công nghệ trao đổi ion 
 Công nghệ màng 
 Khử ion điện 
 Bốc hơi & ngưng tụ 
 Khử trùng & vệ sinh 
 Hệ thống xử lý nước thải 
 Phương pháp lọc điện thẩm tách 

 
Tên công ty Ecological Asia Pte Ltd 
Số gian hàng A12 
Website www.Ecologicallabs.com hoặc www.dathop.com.vn  
Thông tin công ty Công ty TNHH Đất Hợp được thành lập từ 29/4/2003, hiện đang kinh 

doanh và cho thuê thiết bị trắc địa, thiết bị thủy đạc; sửa chữa và kiểm 
nghiệm thiết bị. Là đại diện của các hãng thiết bị hàng đầu thế giới như: 
Trimble, Yamayo, Hypack,… Bên cạnh đó, Đất Hợp tư vấn cung cấp sản 
phẩm Microbe-Lift (USA) cung cấp giải pháp sinh học trong sinh xử lý 
nước thải, môi trường – ao nuôi thủy sản – và Quantum ứng dụng cho 
ngành nông nghiệp và cây trồng 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 MICROBE-LIFT IND: là sản phẩm tăng cường quá trình phân hủy 
các chất hữu cơ trong nước thải, nâng cao hiệu suất xử lý trong 

http://www.ecologicallabs.com/
http://www.dathop.com.vn/
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các bể sinh học hiếu khí. 
 MICROBE-LIFT BIOGAS: Thúc đẩy quá trình phân hủy kỵ khí, tăng 

lượng khí Metan và kiểm soát giúp giảm thành phần khí H2S 
trong khí sinh học. 

 MICROBE-LIFT N1: là sản phẩm được thiết kế nhằm tăng hiệu quả 
quá trình Nitrat hóa trong các hệ tống xử lý nước thải sinh hoạt 
và công nghiệp. Khởi động quá trình Nitrat hóa và giúp quá trình 
Nitrat hóa ổn định, chứa 2 chủng vi sinh Nitrat hóa là 
Nitrosomonas và Nitrobacter. 

 MICROBE-LIFT OC: công nghệ sản phẩm xử lý mùi sinh học phát 
sinh trong quá trình phân hủy sinh học như: H2S, Mercaptan, 
ammoniac. Được ứng dụng để kiểm soát mùi phát sinh từ hệ 
thống xử lý nước thải và bãi chôn lấp rác. 

 MICROBE-LIFT SA: Xử lý bùn đáy và lớp váng bề mặt khó phân 
hủy. Hiệu quả xử lý đạt trên 80% so với các sản phẩm tương tự. 
Kết hợp với sản phẩm Microbe-Lift IND để đạt hiệu quả cao nhất. 

 
 
Tên công ty GEA Westfalia Separator (SEA) Pte Ltd 
Số gian hàng A15 
Website http://www.gea.com 
Thông tin công ty Trong lĩnh vực công nghệ môi trường, GEA cung cấp lợi ích bền vững cho 

khách hàng. Từ quá trình tách nước và làm đặc bùn nước thải và xử lý 
nước uống cho đến thu hồi các chất có giá trị, GEA decanters đảm bảo 
xử lý bùn đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng và chi phí. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Thiết bị thu nước 
 Bộ lọc tách nước 
 Máy đồng hóa 
 Bơm 
 Van 

 
 
Tên công ty HORIBA INSTRUMENTS(S) PTE LTD 
Số gian hàng A13 
Website http://www.horiba.com 
Thông tin công ty HORIBA là công ty hàng đầu cung cấp các hệ thống phân tích và đo 

lường, để đo và kiểm soát các thông số bao gồm pH, ORP, Độ dẫn điện, 
Điện trở suất, Oxy hòa tan, Florua, Clo dư, Amoniac-Nitơ, MLSS, Độ đục, 
COD, Hàm lượng dầu, Tổng nitơ / Phốt pho và TOC. Thảo luận với chúng 
tôi để có giải pháp hoàn chỉnh cho hệ thống quản lý chất lượng nước. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 pH, ORP, Độ dẫn điện, Điện trở suất, Oxy hòa tan, Florua, Clo dư, 
Amoniac-Nitơ, MLSS, Độ đục, COD, Hàm lượng dầu, Tổng Nitơ / Phốt 
pho và TOC. 

 Dòng H-1 & 48/96 OPSA-150 

http://www.gea.com/
http://www.horiba.com/
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 TW 100 & OPSA 150 
 Dòng T1 Tocadero & U-50 
 TPNA-500 & CODA-500 

 
 
Tên công ty Liquinex Group Pte Ltd 
Số gian hàng A11 
Website www.liquinex.com 
Thông tin công ty Liquinex là một công ty nước Singapore chuyên về hệ thống tái chế và 

xử lý nước và nước thải sử dụng màng gốm làm công nghệ cốt lõi của 
chúng tôi. Chúng tôi đã phát triển hệ thống lọc nước nhỏ gọn cho các 
ứng dụng nhân đạo và nông thôn.Liquinex cũng sẽ giới thiệu sản phẩm 
mới nhất của chúng tôi, Liquinex WaterWall trong triển lãm này kết hợp 
màng gốm từ Đan Mạch. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Hệ thống kiểm định nước nhỏ gọn (tiêu chuẩn & mini) 
 Tường nước 
 Hệ thống lọc siêu lọc nhớ Ceramic Membrane 
 Hệ thống SWRO 
 Dịch vụ DBOO & DBOT cho hồ sơ nước thải 

 
 
Tên công ty Netatech Engineering Pte Ltd  
Số gian hàng A10 
Website www.netatech.com.sg 
Thông tin công ty Netatech Engineering là một nhà cung cấp giải pháp dựa trên tự nhiên, 

cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế, quy hoạch tổng thể, mô hình thủy 
lực và kỹ thuật môi trường để quản lý nước mưa phi tập trung, hệ thống 
tưới tự động và xử lý nước tái tạo. Các dự án của nó trải dài trên các lĩnh 
vực công cộng, thương mại, dân cư và công nghiệp ở Singapore và trên 
toàn cầu. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Thiết kế & Tư vấn 
 Hệ thống giám sát & điều khiển tưới thông minh 
 Hệ thống thiết kế, quản lý & xử lý nước mưa 
 Thiết kế hệ thống tưới tiêu tự động 
 Quản lý nước mưa đô thị & thiết kế đô thị nhạy cảm nước (WUSD) 
 Agritech & Canh tác theo chiều dọc 

 
 
Tên công ty Singapore Water Association (SWA) 
Số gian hàng A09 
Website www.swa.org.sg 
Thông tin công ty SWA đã đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và quảng bá 

Singapore như một trung tâm khu vực quan trọng cho tất cả các dịch vụ 
và công nghệ liên quan đến nước, bằng cách cung cấp một nền tảng để 

http://www.liquinex.com/
http://www.netatech.com.sg/
http://www.swa.org.sg/


 
 

 

Information Classification: General 

xây dựng mạng lưới hiệu quả, tạo điều kiện cho cơ hội hợp tác và thúc 
đẩy trao đổi ý tưởng và kiến thức giữa các công ty thành viên và hành 
động như tiếng nói cho ngành. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Tổ chức xúc tiến thương mại 

 
GERMAN PAVILION 

 
Tên công ty BERGHOF Membrane Technology GmbH 
Số gian hàng C23 
Website www.berghofmembranes.com 
Thông tin công ty Công nghệ màng Berghof GmbH, là nhà sản xuất màng UF hình ống 

hàng đầu để lọc và tách các dòng quy trình công nghiệp và nước thải. 
Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Dịch vụ Tư vấn và Thiết kế 
 Bơm và Hệ thống Quy trình 
 Ứng phó và Xử lý Bùn thải 
 Thu gom | Xử lý Nước thải 
 Xử lý | Tái sử dụng Nước 

 
 

Tên công ty EBRO ARMATUREN GmbH | EBRO VALVES (Thailand) Co. Ltd., 
Vietnam Rep. Office 

Số gian hàng C26 
Website www.ebro-armaturen.com 
Thông tin công ty EBRO ARMATUREN, có trụ sở tại Hagen, Đức, là một trong các nhà sản 

xuất van công nghiệp, bộ dẫn động và công nghệ tự động hóa hàng đầu 
thế giới. 
 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Khử mặn 
 Thiết bị | Hệ thống Điều khiển | Dụng cụ đo 
 Sản phẩm và Dịch vụ Khác cho Ngành Nước 
 Bơm và Hệ thống Quy trình 
 Phân phát Nước 

 
 

Tên công ty Flottweg SE 
Số gian hàng C21 
Website www.flottweg.com 
Thông tin công ty Với chuyên môn về công nghệ phân tách, Flottweg là doanh nghiệp gia 

đình hoạt động theo mục tiêu luôn mang đến thành công thấy rõ cho 
khách hàng. 
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Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Ứng phó và Xử lý Bùn thải 
 Thu gom | Xử lý Nước thải 
 Xử lý | Tái sử dụng Nước 

 
 

Tên công ty Herrenknecht AG 
Số gian hàng C30 
Website www.herrenknecht.com 
Thông tin công ty Với chuyên môn về công nghệ phân tách, Flottweg là doanh nghiệp gia 

đình hoạt động theo mục tiêu luôn mang đến thành công thấy rõ cho 
khách hàng. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Dịch vụ Tư vấn và Thiết kế 
 Khử mặn 
 Thiết bị | Hệ thống Điều khiển | Dụng cụ đo 
 Cơ sở hạ tầng 
 Phân phát Nước 
 Khác 

 
 

Tên công ty IMPREG (Suzhou) Co. Ltd. 
Số gian hàng C28 
Website www.impreg.com 
Thông tin công ty IMPREG - thành lập năm 1999 tại Đức. Sản phẩm của chúng tôi: IMPREG 

Liner GL16, hệ thống lót CIPP hướng tới tương lai. 
Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Cơ sở hạ tầng 
 Sản phẩm và Dịch vụ Khác cho Ngành Nước 

 
 

Tên công ty Lovibond Tintometer GmbH 
Số gian hàng C25 
Website www.lovibond.com 
Thông tin công ty Tintometer GmbH: Chúng tôi là Lovibond, nổi tiếng với các giải pháp 

kiểm tra nước. 
Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Khử mặn 
 Thiết bị | Hệ thống Điều khiển | Dụng cụ đo 

 
 
 
 

Tên công ty mts Microtunneling Systems GmbH 
Số gian hàng C24 
Website www.mts-tunneling.com 



 
 

 

Information Classification: General 

Thông tin công ty MTS thiết kế, sản xuất và bảo trì thiết bị công nghệ khoan ngang. Chúng 
tôi cung cấp một loạt các sản phẩm đáng tin cậy, theo yêu cầu riêng: hệ 
thống đào hầm siêu nhỏ, Máy đào hầm (TBM) và Hệ thống2 (System2). 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Thiết bị | Hệ thống Điều khiển | Dụng cụ đo 
 Cơ sở hạ tầng 
 Bơm và Hệ thống Quy trình 
 Khác 

 
 

Tên công ty Passavant-Geiger GmbH 
Số gian hàng C27 
Website www.passavant-geiger.com 
Thông tin công ty Với các thương hiệu Passavant®, Geiger® và Noggerath® của mình, 

chúng tôi mang đến các ứng dụng cho cửa lấy nước, quy trình xử lý nước 
và nước thải tại các nhà máy đô thị và công nghiệp. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Biến đổi Khí hậu và Kiểm soát Ngập lụt 
 Khử mặn 
 Ứng phó và Xử lý Bùn thải 
 Thu gom | Xử lý Nước thải 
 Xử lý | Tái sử dụng Nước 

 
 

Tên công ty Rädlinger primus line GmbH 
Số gian hàng C25 
Website www.primusline.com 
Thông tin công ty Primus Line® là giải pháp lồng ống mềm để phục hồi đường ống áp lực 

không rãnh. Hệ thống bao gồm ống lót mềm và đồ gá nối đầu ống. 
Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Phân phát nước 
 Sản phẩm và Dịch vụ Khác cho Ngành Nước 

 
 
 

Tên công ty ProMinent Dosiertechnik GmbH | ProMinent Fluid Controls 
(Thailand) Co., Ltd. 

Số gian hàng C29 
Website www.prominent.co.th 
Thông tin công ty ProMinent là nhà sản xuất, thiết kế hệ thống và dịch vụ cho các ngành 

đo lường, xử lý nước và khử trùng, đo lường và kiểm soát cũng như các 
ngành công nghiệp quản lý chất lỏng. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Thiết bị | Hệ thống Điều khiển | Dụng cụ đo 
 Bơm và Hệ thống Quy trình 
 Phân phát nước 
 Sản phẩm và Dịch vụ Khác cho Ngành Nước 
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Tên công ty Tholander Ablufttechnik GmbH 
Số gian hàng C34 
Website www.tholander.de 
Thông tin công ty Chúng tôi cung cấp các giải pháp được thiết kế riêng cho các vấn đề cụ 

thể của bạn và có thể hỗ trợ bạn trong suốt toàn bộ dự án với vai trò là 
một đối tác có chuyên môn. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Thiết bị | Hệ thống Điều khiển | Dụng cụ đo 
 Sản phẩm và Dịch vụ Khác cho Ngành Nước 
 Ứng phó và Xử lý Bùn thải 
 Thu gom | Xử lý Nước thải 
 Khác 

 

Tên công ty TriOS Mess- und Datentechnik GmbH 
Số gian hàng C33 
Website www.trios.de 
Thông tin công ty TriOS là nhà sản xuất có danh tiếng tại Đức về công nghệ đo quang chất 

lượng cao để theo dõi chất lượng nước dành cho nước uống, nước thải 
và các ứng dụng công nghiệp. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Thiết bị Tiết kiệm Năng lượng và Nước 
 Thiết bị | Hệ thống Điều khiển | Dụng cụ đo 
 Thu gom | Xử lý Nước thải 
 Phân phát nước 
 Xử lý | Tái sử dụng Nước 

 
 

Tên công ty Weber Entec GmbH & Co. KG 
Số gian hàng C22 
Website www.weber-entec.com 
Thông tin công ty Trọng tâm chính của Weber Entec là thiết kế và xây dựng các ứng dụng 

dựa trên siêu âm trong công nghệ môi trường, đặc biệt là xử lý vật liệu 
nguồn gốc sinh học bằng siêu âm. 

Sản phẩm & Công nghệ 
tiêu biểu 

 Ứng phó và Xử lý Bùn thải 
 Thu gom | Xử lý Nước thải 

 
 
 
 
 




