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HOÁ CHẤT XỬ LÝ NƯỚC (Water treatment chemicals)
THƯ NGỎ (About us)
Waterchem là chuyên gia về xử lý nước và công nghệ lọc. Waterchem cung
cấp cho khách hàng giải pháp xử lý nước tổng thể và tiên tiến bao gồm giải
pháp về hóa chất, thiết bị và lõi lọc đối với các vấn đề về nước cấp, nước
công nghệ và nước thải cho các ngành công nghiệp khác nhau như thực
phẩm và đồ uống, dược phẩm, cơ khí, hóa chất, dệt may, điện, điện tử và siêu
dẫn, giấy, xi măng.
Waterchem có đội ngũ kỹ thuật và hệ thống thiết bị hỗ trợ đầy đủ và hiện đại,
đảm bảo thực hiện các công việc dịch vụ kỹ thuật với thời hạn, chất lượng
và giá thành luôn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Waterchem là nhà phân phối chính thức duy nhất của công ty International Aquatreat- Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam
(Waterchem Corp. is the only ofﬁcial distributor for International Aquatreat Co.- Belgium in Vietnam)

Hoá chất xử lý nước của Waterchem điều chỉnh và ổn
định các hệ thống xử lý nước khác nhau, bao gồm:
Hệ thống làm mát cho nước cấp tuần hoàn
Hệ thống nồi hơi và nồi đun nước nóng
Hệ thống màng thẩm thấu ngược và siêu lọc

Waterchem’s water treatment chemicals are intended for correction
and stabilization of different water treatment systems, namely:
Cooling systems for circulating water supply
Ultraﬁltration and reverse osmosis membrane systems

Waterchem specializes in water treatment and ﬁltration. Waterchem provides customers with a state of the art single source, combining chemicals, equipment and
ﬁlters, for overall solutions and programs to water and waste water management
problems in various industries such as food and beverage, pharmaceutical, engineering, chemical, textile and garment, electricity, microelectronics and semiconductor, pulp and paper, cement, etc.

Steam and water heating boilers

Waterchem, with skilled technical team and advanced service facilities, can
perform all technical services with quality, schedule and price to meet the various
needs of customers.

Hóa chất cho nồi hơi

Hóa chất cho hệ thống lạnh

Chemicals for boilers
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Chemicals for cooling towers &
chillers

Hóa chất tẩy rửa
Chemicals for cleaning

Hóa chất- vi sinh xử lý
nước thải

Hóa chất cho màng RO
Chemicals for RO membranes

Chemicals for waste water
treatment
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THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC (Water treatment equipment)

VẬT LIỆU XỬ LÝ NƯỚC (Water treatment media and salt)

Waterchem cung cấp các sản phẩm thiết bị xử lý nước
nhập khẩu, sản xuất trong nước, đơn chiếc và cả lô, bộ
phận và nguyên chiếc.

Waterchem luôn cung cấp cho khách hàng các loại vật liệu
sử dụng trong xử lý nước với chất lượng và hoạt tính tốt
nhất, bao gồm:

Waterchem always provides customers with high quality and
activity materials such as:

Waterchem supplies imported and local equipment and
facilities, in retail and wholesale, components and complete set.

Hạt trao đổi ion (cation, anion, hỗn hợp) cho thiết bị làm
mềm và hệ thống khử khoáng
Than hoạt tính ,cắt lọc cho thiết bị lọc
Muối NaCl 99,95% cho thiết bị làm mềm

Ion exchange resin (cationit, anionit, mixed beds) for softeners,
DI and mixed bed systems
Activated carbon for ﬁlters
Tablet salts NaCl 99,95% for softening plants

CHÚNG TÔI TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT, BẢO
HÀNH CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC, BAO GỒM:

WE CONSULT, DESIGN, SUPPLY, INSTALL, AND MAINTAIN
WATER TREATMENT SYSTEMS, INCLUDING:

Hệ thống xử lý nước tinh khiết (từ nước giếng khoan, nước
thành phố đến nước đóng chai, pha chế đồ uống, thực
phẩm, dược phẩm)
Hệ thống xử lý nước sinh hoạt (khử sắt, măng gan, arsen,
amoni, nâng pH, khử mùi)
Hệ thống xử lý nước công nghệ (làm mềm cho nồi hơi, hệ
thống lạnh, nước dùng cho ngành điện tử, chạy thận nhân
tạo)
Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt

Puriﬁed water treatment system (from underground, surface or
city water)

HẠT TRAO ĐỔI ION / ION EXCHANGE RESIN
Hạt trao đổi cation

Cation exchange resin

Hạt trao đổi anion

Anion exchange resin

Hạt trao đổi hỗn hợp

Mixed resin

De-ironing, ﬁltering water treatment system
Processed water treatment system (softening plant for boiler,
cooling tower, puriﬁed water for microelectronic industry,
dialysis)
Waste water treatment system

THAN HOẠT TÍNH / ACTIVATED CARBON
Than hoạt tính Việt Nam
Than hoạt tính Jacobi

Vietnamese activated carbon
Jacobi activated carbon

MUỐI VIÊN TINH KHIẾT / PURIFIED TABLET SALT
Muối viên Ấn Độ
Muối bột Việt Nam

Thiết bị lọc đa cấp
Multimedia Filter

Thiết bị thẩm thấu ngược RO
Reverse osmosis systems

Van, bình, phụ kiện
Valves, vessels and spareparts

Thiết bị khử ion điện tử EDI
Electrodeionization EDI

CÁC THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC GỒM CÓ
Thiết bị lọc đa cấp
Thiết bị làm mềm, khử khoáng
Thiết bị thẩm thấu ngược RO
Đèn cực tím
Thiết bị khử ion điện tử EDI
Van, bình, phụ kiện
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Thiết bị làm mềm, khử khoáng
Softening plants

Đèn cực tím
Ultra violet lights (UV)

Indian tablet salt
Vietnamese reﬁned salt

ĐỐI TÁC (Partners)

Công ty hóa chất của BỈ sản xuất hóa
chất cho công nghiệp xử lý nước.

Tập đoàn của Mỹ sản xuất và cung
cấp thiết bị tia cực tím.

Tập đoàn của Mỹ về lõi lọc, thiết bị
lọc đứng thứ 3 trên thế giới.

A Belgium company, producing chemicals for cooling towers, boilers and
membranes.

An American corporation, producing
ultraviolet lights.

An American group, the world's 3rd
largest supplier of ﬁlter cartridges
and equipment.

Công ty sản xuất thiết bị xử lý
nước thải của Đức

Công ty sản xuất vi sinh xử lý nước
thải của Mỹ.

Tập đoàn đa quốc gia chuyên sản
xuất màng lọc.

A German company, producing
waste water treatment equipment.

An American company, producing bio-technology
products for waste water treatment.

A multinational corporation, specializing in membranes for water treatment.

WATER TREATMENT EQUIPMENT INCLUDES
Filtering plants
Softening plants
Reverse osmosis systems
Ultra violet lights (UV)
Electrodeionization (EDI)
Valves, vessels and spareparts
http://www.waterchemvn.com
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CÔNG NGHỆ LỌC (Filtration)

DỊCH VỤ KỸ THUẬT (Technical services)

Waterchem là nhà phân phối chính thức duy nhất tại Miền Bắc
của hãng Parker- USA và CSM Toray về sản phẩm lọc.

Waterchem is the only ofﬁcial distributor in the North of Vietnam
for Parker- USA and CSM Toray for ﬁlters, membranes and
ﬁltration systems.

Chúng tôi biết được tầm quan trọng trong việc lựa chọn
màng lọc, lõi lọc và hệ thống lọc phù hợp để đạt hiệu quả và
hiệu suất cao nhất. Chương trình lựa chọn sản phẩm bằng
phần mềm của chúng tôi sẽ giúp khách hàng tìm được lõi lọc
phù hợp với mỗi ứng dụng. Đánh giá đúng kích thước, lưu
lượng, hiệu suất, vật liệu và các yếu tố khác sẽ loại bỏ hoàn
toàn công việc suy đoán, đem lại giá trị tối đa cho mỗi ứng
dụng: “tốt nhất theo yêu cầu” chứ không phải “tốt nhất có
thể”.

We know the importance of selecting the right ﬁlters, membranes
and ﬁltration systems for optimum effectiveness and efﬁciency.
Our computer aided product selection helps you ﬁnd the right
ﬁlters for each application. Evaluating size, flow, efﬁciency, media
and other variables will take the guess work out of the process.
This provides maximum value for each application: “as ﬁne as
necessary” rather than “as ﬁne as possible”.

Waterchem có đội ngũ kỹ thuật và hệ thống thiết bị hỗ
trợ đầy đủ và hiện đại, đảm bảo thực hiện các công việc
kỹ thuật với thời hạn, chất lượng và giá thành luôn đáp
ứng được các yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Waterchem with skilled technical team and advanced
service facilities can perform all technical services with
quality, schedule and price to meet the various needs of
customers.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC / DESIGN WATER TREATMENT SYSTEMS
Thiết kế hệ thống xử lý nước sinh hoạt (từ giếng khoan, nước biển,
nước mặt, nước thành phố)
Thiết kế hệ thống xử lý nước uống tinh khiết, nước khoáng
Thiết kế hệ thống xử lý nước công nghệ (nấu bia, pha sơn, rửa linh
kiện điện tử, chạy thận nhân tạo …)

THIẾT BỊ LỌC NANO (NANO FILTRATION)

LÕI LỌC (FILTER CARTRIDGES)

Thiết kế hệ thống xủ lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp

Design living water treatment systems (from well water, seawater,
surface water to city standard water)
Design the puriﬁed water treatment systems and mineral water
treatment systems
Design the processed water treatment systems (for cooking beer, milk,
softdrinks, alcohol, cleaning electronics parts, producing medicine, food,
ect.)
Design the waste water treatment systems.

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ THIẾT BỊ / INSTALL, OPERATE AND MAINTAIN WATER TREATMENT SYSTEMS
Lắp đặt, vận hành, sửa chữa hoặc cải tạo hệ thống thiết bị xử lý
nước sẵn có
Kiểm tra hoạt tính, thay thế, bổ sung vật liệu lọc, lõi lọc định kỳ
Cung cấp dịch vụ bảo trì trọn gói toàn bộ hệ thống xử lý nước/ nồi
hơi/ hệ thống lạnh/ hệ thống lọc

VỎ LỌC (HOUSINGS)

THIẾT BỊ LỌC ULTRA (ULTRA FILTRATION)

Install, operate, renovate the existing water treatment systems
Test the activation, replace or ﬁll in activated carbon, sand, ion exchange
resin and ﬁlters
Provide the full maitenance package for water treatment systems,
boilers, cooling systems and ﬁltration systems

TẨY RỬA NỒI HƠI, HỆ THỐNG LẠNH, MÀNG RO, ĐƯỜNG ỐNG / CLEAN BOILERS, COOLING TOWERS, CHILLERS,
RO MEMBRANES AND PIPING
Tẩy rửa hệ thống nồi hơi
Tẩy rửa hệ thống lạnh, tháp làm mát, thiết bị trao đổi nhiệt và
dàn ngưng
Tẩy rửa đường ống tòa nhà, khách sạn, nhà máy
Tẩy rửa hệ thống thẩm thấu ngược RO, dây chuyền nước tinh khiết

Cleaning boilers and hot water tanks
Cleaning cooling towers, heat exchangers and condensors
Cleaning piping systems in hotels, buildings and factories
Cleaning RO membranes and ﬁltration systems

PHÂN TÍCH NƯỚC SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP / ANALYSE WATER PARAMETERS

HỆ THỐNG RO (RO SYSTEM)
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MÀNG LỌC RO (RO FILTERS)
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Với phòng thí nghiệm được trang thiết bị đầy đủ và hiện đại, cán bộ
phân tích là các kỹ sư hóa có kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp dịch
vụ phân tích nước cho khách hàng trong các lĩnh vực sau:
Dịch vụ phân tích nước sinh hoạt cho các công ty, khách sạn, nhà
máy, hộ gia đình
Dịch vụ phân tích nước cho nồi hơi
Dịch vụ phân tích nước cho hệ thống lạnh
Dịch vụ phân tích vi khuẩn legionella cho các khách sạn (vòi sen,
hệ thống lạnh, bể bơi …)
http://www.waterchemvn.com

Our laboratory is fullly equipped with modern testing equipment and test
kits, experienced testers. We provide customers with the following
services
Living water analysis for factories, hotels and buildings and for
households
Water analysis for boilers
Water analysis for cooling towers
Legionella testing for hotels (showerheads, cooling systems and
swimming pools)
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