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Waste Gas Treatment Systems & Processes 

XỬ LÝ KHÍ THẢI
CÔNG NGHIỆP DR.AIR®

Giả pháp chuyên sâu cho mọi hệ thống xử lý
khí thải công nghiệp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Hotline 1900.4790 Tư vấn 0901.856.888 Website : xulykhoibui.com

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ HSVN TOÀN CẦU

"Môi Trường Xanh & Không Gian Sạch" là một mục tiêu, kim chỉ nam cho tất cả sản phẩm, dịch 

vụ của HSVN Toàn Cầu. Chúng tôi là nhà sản xuất thiết bị xử lý môi trường từ dân dụng đến 

công nghiệp, sản xuất máy xử lý khí thải công nghiệp, nước thải công nghiệp & là đơn vị đi đầu 

trong ứng dụng giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào hệ thống xử lý, quy trình xử lý tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2015.

NHÀ XƯỞNG VĂN PHÒNG KHO HÀNG
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TẠI SAO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC  HÀNG ĐẦU

Dẫn đầu công nghệ
Dr.Air là thương hiệu đi đầu, đem công 

nghệ & khoa học kỹ thuật vào hệ thống 

xử lý khí thải. Giải pháp nâng cao toàn 

diện, khắc phục mọi điểm yếu của 

phương pháp thủ công hiện nay.

Hiệu quả xử lý
Thiết bị & máy móc xử lý khí thải Dr.Air 

có khả năng xử lý 85% - 100% khí thải 

có mùi, khói, bụi, dầu mỡ, đảm bảo 

hàm lượng bụi, mùi đáp ứng tiêu chuẩn 

khí thải Việt Nam.

Tuổi thọ thiết bị
Hệ thống xử lý khí thải toàn diện cho 

phép tái sử dụng liên tục, không cần 

thay thế hoặc giảm thiểu 80% sử dụng 

hóa chất trong các quy trình xử lý khí 

thải, tuổi thọ thiết bị 5 - 10 năm.

Chi phí & lắp đặt
100% thiết kế Dr.Air dạng Module, dễ 

dàng lắp đặt, nâng cấp hệ thống xử lý & 

không đòi hỏi kỹ thuật vận hành 

chuyên sâu, chuyên gia vận hành. Thiết 

bị tối ưu, giảm tiêu thụ điện năng.
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HỒ SƠ PHÁP LÝ

CƠ CẤU TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TP. KẾ TOÁN TP. MARKETING TP. KINH DOANH TP. KỸ THUẬT TP. SẢN XUẤT

KẾ TOÁN & NHÂN SỰ PHÒNG MARKETING P. KINH DOANH PHÒNG KỸ THUẬT XƯỞNG SẢN XUẤT

4 � 5 � 8 � 6 � 10 �
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NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

DR.OZONE - Công nghệ Ozone khử mùi 
& khử trùng không khí

DR.AIR KT - Công nghệ lọc tĩnh điện xử 
lý khói, bụi, dầu mỡ.

DR.AIR - Công nghệ lọc tĩnh điện ướt xử 
lý khí thải khó, nhiệt độ cao.

DR.AIR UV - Công nghệ UV chuyên xử lý 
mùi công nghiệp & khử trùng.

Tháp hấp thụ, tháp hấp phụ carbon 
than hoạt tính

Cyclon & hệ thống xử lý bụi khí thải 
công nghiệp
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KHẢ NĂNG SẢN XUẤT & THIẾT KẾ

TƯ VẤN GIẢI PHÁP

Tư vấn giải pháp
xử lý
Dr.Air cung cấp giải 
pháp tư vấn chuyên 
sâu xử lý mọi hệ thống 
thu gom khí thải công 
nghiệp, từ ngành công 
nghiệp nhẹ đến ngành 
công nghiệp nặng.

Tư vấn & cung
cấp thiết bị
Tư vấn & cung cấp thiết 
bị xử lý khí thải công 
nghiệp theo yêu cầu. 
Cung cấp thiết bị máy 
móc xử lý cho đối tác, 
doanh nghiệp xử lý khí 
thải.

Sản xuất thiết bị
xử lý khí thải
Dr.Air luôn sẵn sàng 
sản xuất thiết bị xử lý 
khí thải đáp ứng tiêu 
chuẩn kỹ thuật ISO 
9001:2015. Sản xuất 
vật tư kỹ thuật cho 
máy móc thiết bị xử lý.

Nâng cấp & cải
tạo hệ thống
Dịch vụ tư vấn khắc 
phục, cải tạo hệ thống 
xử lý khí thải công 
nghiệp. Nâng cấp 
công suất xử lý hệ 
thống, bảo dưỡng hệ 
thống xử lý.

Tư vấn giải pháp xử lý, bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý khí thải trong 24h.

Thời gian sản xuất thiết bị máy móc cơ bản từ 3 - 5 ngày. Thời gian đối với hệ thống công 

nghiệp nặng từ 10 - 15 ngày. 

Số lượng máy móc thiết bị 5000 thiết bị/tháng, thiết bị chất liệu inox, thép sơn tĩnh điện,  

nhựa composite

Bóc tách thiết bị, sản xuất máy móc, tháp xử lý theo bản vẽ thiết kế yêu cầu
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

Dự án xử lý khí thải lò đốt sử dụng máy xử lý khí thải HS (công nghệ lọc tĩnh điện ướt) & tháp 

hấp thụ.

Hệ thống xử lý khói mùi 6 máy cắt laser công suất quạt hút 4500m3/h, sử dụng máy lọc tĩnh 

điện & hệ thống buồng đốt mùi Subgenerator. Dự án thực hiện tại Lạc Trung, Hà Nội.
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Xử lý mùi tại xưởng sản xuất các loại thức ăn chăn nuôi tại chi nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu 

Hạn De Heus Tại Hải Phòng, sử dụng tháp dập, công nghệ lọc tĩnh điện & UV khử mùi.

Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý khí thải lò rang Cà Phê tại Sơn La, sử dụng 2 máy xử lý khí thải 

HS sử dụng công nghệ lọc tĩnh điện ướt & tháp dập.
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Hệ thống xử lý khí thải của lò đốt tái sinh than tại Lào (Laos), khí ra có Axit, nhiệt độ khí thải trên 

90 độ, sử dụng máy xử lý khí thải HS kết hợp với hệ thống tháp dập, máy Dr.Air UV khử mùi.

Xử lý khí thải khói bếp tại Khách sạn Capella của Sun Group hợp tác với Capella Hotel Group, hệ 

thống bao gồm máy lọc tĩnh điện Dr.Air và Dr.Ozone DK khử mùi (Công nghệ Ozone)



Lắp đặt & bàn giao máy xử lý khói hàn di động cho Công Ty TNHH Yaskawa Electric Việt Nam

Hệ thống xử lý khói dầu khí thải xưởng mài, cắt mũi khoan sắt inox tại Hà Đông, Hà Nội. Hệ 

thống xử dụng Cyclon lọc bụi kết hợp với máy lọc tĩnh điện Dr.Air KT

Lắp hệ thống xử lý khí thải nhà bếp căng tin công ty theo tiêu chuẩn Châu Âu tại Công Ty TNHH 

Framas Việt Nam, sử dụng máy lọc tĩnh điện Dr.Air KT 20.000m3/h
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Creative For Life

DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ - GIẢI PHÁP CHUYÊN SÂU TOÀN DIỆN



DANH SÁCH DỰ ÁN KHÁC
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500
DỰ ÁN/NĂM

      Hệ thống xử lý mùi máy cắt EPE màng tại Công Ty TNHH Thương Mại 

Sản Xuất Kỹ Thuật Ca Nam-Vsip Quảng Ngãi

      Hệ thống xử lý khí tươi & lọc không khí nhà xưởng tại Công Ty Cổ Phần 

Cơ Điện Quảng Ninh

      Hệ thống xử lý mùi công nghiệp Dr.Air UV cho Công ty TNHH AAC Tech-

nologies VN, tại Bắc Ninh

      Xử lý mùi hệ thống xử lý nước thải của khách sạn White Lotus Hue Hotel 

bằng máy UV công nghiệp Dr.Air UV

      Xử lý khói bếp tại nhà hàng lẩu nướng GoGi, Nguyễn Hoàng, Hà Nội

      Hệ thống xử lý khói bếp tại dự án Avani Vũng Tàu Resort & Spa.

      Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải bếp ăn tập thể cho Bộ Công An, Hà Nội

      Cung cấp thiết bị xử lý khói bếp công nghiệp cho Công ty Cổ phần Hà 

Yến

      Xử lý mùi hệ thống xử lý khí thải tại Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA)

      Xử lý khí thải nhà máy sản xuất giấy vân gỗ – Khu công nghiệp Hòa Phú 

Bắc Giang của Công ty TNHH Kodi New Material Việt Nam

      Cung cấp hệ thống lọc không khí khói hàn cho Công Ty TNHH Vĩnh Lộc 

Metal

      Xử lý mùi hệ thống sản xuất ván coppha phủ phim tại Đông Anh

      Xử lý khói hàn tại công ty TNHH Shihen Việt Nam

      Hệ thống xử lý khói thải lò rang xay cà phê tại Công ty TNHH Xuất khẩu 

cà phê Minh Tiến

      Cải tạo hệ thống hút khói nhà bếp thuộc bộ quốc phòng



Công ty TNHH Phát triển Công nghệ & Dịch vụ HSVN Toàn Cầu

Hotline : 1900.4790 // Tư vấn bán hàng : 090.185.6888

Website: xulykhoibui.com // Email: cskh@hsvn.com.vn
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