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THƯ NGỎ
Kính gửi: Quý khách hàng!
Trước tiên, thay mặt Công ty cổ phần công nghệ Môi trường Ptech xin chân thành cảm ơn sự
quan tâm của Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Công ty cổ phần công nghệ Môi trường Ptech được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số
0109016777/GPKD của sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội, là một trong những đơn vị đi đầu, có
nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực xử lý nước: tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt và
chuyển giao công nghệ các hệ thống xử lý nước sạch, nước tinh khiết và nước siêu tinh khiết,
hệ thống xử lý nước thải nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp
Việt Nam, đồng thời góp phần vào công tác làm sạch và bảo vệ môi trường. Qua nhiều năm
hoạt động, với những công nghệ tiên tiến và chất lượng dịch vụ tốt, Ptech tự hào được tin
tưởng và lựa chọn làm đối tác của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức uy tín trong và
ngoài nước.
Chúng tôi với năng lực vững mạnh, đã cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ cho nhiều
nhà máy sản xuất nước tinh khiết, nước đóng chai, đóng bình, nước sản xuất bán dẫn, sản
xuất mạ, sản xuất dược, nước chạy thận cho các bệnh viện lớn trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Ngoài ra, với mong muốn đem đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng, chúng tôi luôn đầu tư
nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm xử lý nước tiên tiến trên thế giới. Chính vì thế,
Ptech đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác lâu dài với các tổ chức, tập đoàn và công ty
chuyên sản xuất linh kiện, thiết bị cho ngành lọc nước trên thế giới, các đối tác đến từ: USA,
ITALIA, JAPAN, GERMANY, TAIWAN, KOREA, CHINA...
Tất cả các sản phẩm do Ptech cung cấp không chỉ đạt tiêu chuẩn Việt Nam, mà còn đáp ứng
được các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm do Liên minh Châu Âu (EU), tổ chức y tế thế giới
(WHO) và cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ban hành. Từ khi thành lập đến
nay, Công ty đã tiến hành thực hiện trên 10.000 dự án lớn nhỏ. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên
trẻ trung, sáng tạo, đầy nhiệt huyết. Cùng với đội ngũ cán bộ quản lý dày dặn kinh nghiệm,
hoàn thành tốt các công việc mang lại cho Ptech nguồn thu nhập cao và doanh thu hàng năm
đạt trên 100 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Công nghệ môi trường Ptech xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan
tâm đến các sản phẩm của chúng tôi và rất mong được phục vụ Quý khách.
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Cam kết chất lượng

Công ty chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị hàng
đầu về tư vấn khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng các công
trình nước thải, nước cấp, nước tinh khiết, chúng tôi cam kết
với khách hàng

Sản phẩm chất lượng

Mẫu mã sản phẩm đa dạng

Sản phẩm được thiết kế và sản xuất trực tiếp
vởi Ptech, đem đến cho khách hàng những
sản phẩm tiên tiến nhất cùng chất lượng dịch
vụ hoàn hảo nhất.

Đa dạng mẫu mã và chất liệu cho khách hàng
lựa chọn. Cung cấp và lắp đặt đúng các mã
sản phẩm mà khách hàng đã lựa chọn.

Cam kết 100% sản phẩm mới,
đạt tiêu chuẩn Quốc Tế
Quy trình thiết kế – sản xuất khép kín trên dây
chuyền công nghệ hiện đại, không ngừng cải
tiến công nghệ, cập nhật công nghệ mới của
Thế giới.
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Bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng
định kỳ

Tất cả các sản phẩm đều được bảo hành 1
năm, bảo trì, bảo dưỡng dịnh kỳ theo Quy định
của Ptech
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HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO
Công nghệ RO sử dụng màng thẩm thấu ngược với kích
thước khe lọc lên đến 0.0001 micron. Nhờ đó, sản xuất ra
nước có độ tinh khiết cao.
Hệ thống RO do các kỹ sư Ptech thiết kế và lắp đặt được
khách hàng đón nhận, đáp ứng được những khách hàng
khó tính nhất.
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HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

RO CÔNG NGHIỆP
Công nghệ RO sử dụng màng
thẩm thấu ngược với kích
thước khe lọc lên đến 0.0001
micron. Nhờ đó, sản xuất ra
nước có độ tinh khiết cao.
Hệ thống RO do các kỹ sư
PTECH thiết kế và lắp đặt
được khách hàng đón nhận,
đáp ứng được những khách
hàng khó tính nhất.
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Hệ thống xử lý nước RO cho

MẠ, ĐIỆN TỬ
Ứng dụng: Nước tinh khiết dùng
trong pha dung dịch mạ hoặc dung
môi, rửa bề mặt sản phẩm, linh kiện
điện tử, vi mạnh điện tử.
Tiêu chuẩn nước: Đáp ứng các tiêu
chí khắt khe của ngành xi mạ và điện
tử.Loại bỏ hoàn toàn ion kim loại có
trong nước.
Độ dẫn điện đạt: 0.1~0.18 MS/cm
tại MS/cm Độ cứng của nước luôn
về ngưỡng 0

Hệ thống xử lý nước RO cho

NGÀNH DƯỢC
Ứng dụng: Nước RO được dùng làm
dung môi pha chế, dùng trong
phòng thí nghiệm và ngâm, rửa
nguyên vật liệu.
Tiêu chuẩn nước: Nước sau xử lý
đạt được chất lượng cao nhất đáp
ứng các tiêu chuẩn: Nước xử lý đạt
tiêu chuẩn dược điển
- Độ dẫn điện đạt: 0.1~0.18 MS/cm
tại MS/cm
- Nội độc tố vi khuẩn < 0,25 EU/ml

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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Hệ thống xử lý nước RO

Hệ thống xử lý nước RO

Y TẾ - BỆNH VIỆN

THỰC PHẨM

Ứng dụng: Nước tinh khiết dùng để: lọc thận nhân

Ứng dụng: Nước tinh khiết được dùng trong sản

tạo, pha dịch truyển, rửa dụng cụ y tế, phục vụ công

xuất bánh kẹo, sản xuất đồ uống như rượu, bia, nước

tác phẫu thuật và xét nghiệm tại bệnh viện,

giải khát, sản xuất bún, mì ăn liền, miến...

Tiêu chuẩn nước:

Tiêu chuẩn nước:

- Đáp ứng các chỉ tiêu khắt khe của ngành y tế.

- Đảm bảo quy chuẩn nước dành cho thực phẩm

- Nước sau xử lý hoàn toàn vô trùng.

theo QCVN 06-1/2010BYT.

- Các chỉ tiêu lý hoá và vi sinh (Endotoxin) đạt tiêu

- Chỉ tiêu vi sinh luôn ở ngưỡng không phát hiện.

chuẩn AAMI của Mỹ.

- Các chỉ tiêu hóa lý luôn đạt quy chuẩn cho phép.

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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Hệ thống xử lý nước RO

Hệ thống xử lý nước RO

XỬ LÝ NƯỚC KHOÁNG

GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP

Ứng dụng: Dùng để phối trộn với nước khoáng có

Ứng dụng: Dùng để phối trộn với nước khoáng có

nồng độ cao đáp ứng yêu cầu sử dụng cho ngành

nồng độ cao đáp ứng yêu cầu sử dụng cho ngành

nước khoáng ngọt và khoáng mặn.

nước khoáng ngọt và khoáng mặn.

Tiêu chuẩn nước:

Tiêu chuẩn nước:

- Loại bỏ hoàn toàn các thành phần tạp chất, chất

- Loại bỏ hoàn toàn các thành phần tạp chất, chất

hữu cơ, màu mùi và vi khuẩn... đồng thời vẫn giữ

hữu cơ, màu mùi và vi khuẩn... đồng thời vẫn giữ

được các chất khoáng có lợi cho cơ thể.

được các chất khoáng có lợi cho cơ thể.

- Nước đầu ra luôn đạt tiêu chuẩn nước khoáng

- Nước đầu ra luôn đạt tiêu chuẩn nước khoáng

đóng chai.

đóng chai.
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HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

RO DÂN DỤNG
PTECH chuyên cung cấp các hệ thống xử lý
nước tinh khiết phục vụ trực tiếp cho ăn uống
và sinh hoạt với quy mô lớn như chung cư,
khách sạn, trường học đến các công trình quy
mô nhỏ: biệt thự, hộ gia đình ...

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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Hệ thống xử lý nước RO cho

BIỆT THỰ, CĂN HỘ
CAO CẤP
Xử lý nước phục vụ cho ăn uống, sinh
hoạt sử dụng trong các biệt thự và
căn hộ cao cấp.
Đặc điểm:
- Dàn RO chủ yếu với công suất nhỏ
250 l/h, 500 l/h, 750 l/h, 1000 l/h.
- Trang thiết bị nhỏ gọn, chi phí hợp lý.
- Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn uống
trực tiếp QCVN 06-1/2010/BYT

Hệ thống xử lý nước RO cho

KHÁCH SẠN, RESORT
Ứng dụng: Xử lý nước cung cấp cho
các khách sạn, resort nhằm mục
đích ăn uống và sinh hoạt.
Đặc điểm:
- Dàn RO với công suất lớn từ 2000
l/h, 5000 l/h, 10000 l/h, 15000 l/h…
- Hệ thống tự động hoàn toàn, điều
khiển bằng PLC.
- Có thiết bị đo kiểm chất lượng nước
online đảm bảo nước luôn đạt tiêu
chuẩn QCVN 06-1/2010/BYT

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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Hệ thống xử lý nước RO

Hệ thống xử lý nước RO

CÔNG SUẤT 500L/H

CÔNG SUẤT 1000L/H

Ứng dụng: Thích hợp cho các hộ kinh doanh, các

Ứng dụng: Thích hợp cho các công ty có quy mô

công ty có quy mô vừa và nhỏ, các công ty du lịch và

tương đối lớn, các công ty du lịch và sản xuất nước

cơ sở sản xuất nước đóng chai..

uống đóng chai..

Hệ thống xử lý nước RO

Hệ thống xử lý nước RO

CÔNG SUẤT 1500L/H

CÔNG SUẤT 3000L/H

Ứng dụng: Sử dụng trong các doanh nghiệp sản

Ứng dụng: Hệ R.O công suất 3000L/H có thể dùng

xuất nước đóng bình, đóng chai quy mô lớn và các

để phục vụ các ngành công nghiệp sản xuất như

công ty sản xuất như: sản xuất thực phẩm, nước

thực phẩm, dược phẩm.... hoặc dùng sản xuất nước

giải khát ...

uống trực tiếp cho văn phòng, trường học nhà
xưởng có số người sử dụng lớn.

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO-DI-EDI
EDI (Electro-deionization) hoạt động dựa trên nguyên lý màng
lọc bán thấm và điện cực để phân tách ion trong nước. Đây là
một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, loại bỏ hầu
hết các ion trong dung dịch. Vì vậy, rất phù hợp cho các ngành
công nghiệp yêu cầu nước siêu tinh khiết. PTECH đã cung cấp
và lắp đặt rất nhiều hệ thống EDI cho nhiều ngành công nghiệp,
đáp ứng yêu cầu chất lượng nước siêu tinh khiết cho các nhà
máy sản xuất.

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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Hệ thống RO - DI - EDI

CHO NGÀNH SẢN DƯỢC
Ứng dụng: được ứng dụng trong các nhà máy sản xuất dược phẩm và chế
phẩm, sản xuất nước phục vụ cho phòng lab, phòng xét nghiệm... Tiêu
chuẩn nước:
- Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam V: độ dẫn điện 4.3
µS/cm, nội độc tố < 0.25 EU/ml…
- Nước được xử lý qua hệ thống RO 2 cấp và EDI.
- Hệ thống đường ống inox vi sinh SUS 316.
- Điều khiển tự động PLC, có các thiết bị đo online kiểm soát chất lượng
nước.

Hệ thống RO - DI - EDI

ĐIỆN TỬ - XI MẠ - CHẤT BÁN DẪN
Ứng dụng: Nước tinh khiết dùng trong pha dung dịch mạ hoặc dung môi,
rửa bề mặt sản phẩm, linh kiện điện tử, vi mạnh điện tử. Tiêu chuẩn nước:
- Đáp ứng các tiêu chí khắt khe của ngành xi mạ và điện tử.
- Loại bỏ hoàn toàn ion kim loại có trong nước.
- Độ dẫn điện đạt: 0.1~0.18 uS/cm tại 25oC
- Độ cứng của nước luôn về ngưỡng 0.

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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Hệ thống RO - DI - EDI

CHO NGÀNH GIẶT SẠCH
- Trước hết cùng tìm hiểu ngành giặt sạch. Ngành giặt sạch chính là
ngành làm sạch quần áo, mũ chùm đầu, mũ lưỡi trai,… bằng nước hoặc
hóa chất thật sạch, không bị nhiễm vi khuẩn hay các chất độc hại.
- Còn hệ thống EDI là một quá trình loại bỏ các ion, vi khuẩn, tạp chất… ra
khỏi nước, lúc này nước đạt đến độ siêu tinh khiết. EDI ứng dụng trong
nhiều ngành như:Sản xuất dược phẩm, y tế, phun rửa công nghiệp, điện
tử, sản xuất vật liệu sạch…

Hệ thống RO - DI - EDI

NGÀNH NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT
- EDI ( Electrodeionization) – khử ion bằng điện là quá trình loại bỏ ion
trong nước bằng điện.
- Nó khác với công nghệ khử ion bằng hạt nhựa trao đổi ion ở chỗ không
cần phải sử dụng các hóa chất như axit và xút để tái sinh.
- EDI thường được sử dụng như một quá trình loại bỏ ion sau màng thẩm
thấu ngược RO để tạo ra nước có độ tinh khiết cao.

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP
+ Hệ thống lọc tổng
+ Hệ thống lọc màng UF
+ Hệ thống làm mềm nước
+ Hệ thống xử lý nước ngầm, giếng khoan, nước mặt

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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Hệ thống lọc tổng

Hệ thống lọc màng UF

Hệ thống làm mềm nước

Hệ thống xử lý nước ngầm,
giếng khoan, nước mặt

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Là một trong những đơn vị hàng đầu về lĩnh vực xử lý nước
thải, PTECH với kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên có kiến thức
chuyên sâu đã thực hiện nhiều công trình xử lý nước thải công
nghiệp, sinh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu do chủ đầu tư đưa ra.
PTECH luôn ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu
suất xử lý nước thải, giảm giá thành đầu tư cho doanh nghiệp

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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Hệ thống xử lý nước thải
phòng khám

Xử lý nước thải sinh hoạt

Xử lý nước thải công nghiệp

Xử lý nước thải y tế, bệnh viện,
thẩm mỹ viện

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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GIA ĐÌNH

Máy điện giải tạo nước ION Kiềm giầu Hydro

HÃNG TRIMION
Tên sản phẩm: TRIMION GRACE

HÃNG OSG
Tên sản phẩm: MÁY TẠO NƯỚC KHỬ TRÙNG
WELL CLEAN TE NDX-65KM-H

HÃNG FUJIIRYOKI
Tên sản phẩm: MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM
FUJIIRYOKI HWP-55

HÃNG KANGEN
Tên sản phẩm: KANGEN SD501 PLATINUM

HÃNG PANASONIC
Tên sản phẩm: MÁY LỌC NƯỚC ION
KIỀM PANASONIC TK-AS66

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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CÔNG NGHIỆP

Máy điện giải tạo nước ION Kiềm giầu Hydro

HÃNG TRIMION
Tên sản phẩm: MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI CÔNG
NGHIỆP TRIM ION TI-30 1440L/H

HÃNG OSG
Tên sản phẩm: MÁY TẠO NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION
KIỀM CHUBOU MEISUI ALKALI NDX-360PLW

HÃNG OSG
Tên sản phẩm: MÁY TẠO NƯỚC KHỬ TRÙNG
AQUACID NDX-70KMW

HÃNG OSG
Tên sản phẩm: THIẾT BỊ TẠO NƯỚC ĐIỆN GIẢI
ION KIỀM ĐÓNG CHAI ALKALINE WATER

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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VẬT TƯ LINH KIỆN, THIẾT BỊ
Công ty cổ phần công nghệ Môi trường Ptech là đơn vị
cung cấp hàng đầu các vật tư, linh kiện và thiết bị ngành
môi trường. Các sản phẩm do chúng tôi cung cấp luôn
đảm bảo nguồn gốc xuất xứ được nhập khẩu trực tiếp từ
những nhà sản xuất hàng đầu thế giới có chất lượng tốt,
độ bền cao và giá cả hợp lý.

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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Cột lọc nước COMPOSITE

Cột lọc nước INOX

Van

Vỏ màng

Phin lọc

Lõi lọc

Màng lọc RO

UV, OZONE

Than hoạt tính CALGON

Hạt trao đổi Anion

Hạt trao đổi Cation

Màng lọc UF

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC BỂ BƠI
Bể bơi công nghiệp và gia đình đang ngày càng phổ biến hiện
nay để đáp ứng nhu cầu thể thao giải trí của mọi người. Trong
đó, hệ thống xử lý nước bể bơi đóng vai trò cực kỳ quan trọng
trong quá trình hoạt động của bể bơi. Hệ thống này xử lý nguồn
nước cấp vào bể bơi, đảm bảo môi trường an toàn và vệ sinh
cho người bơi.

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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ĐỐI TÁC

PTECH - Thấu hiểu mọi nguồn nước!
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