
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỜI VIỆT 

VIET –AGE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY 

 
 

ALL WATER 

TREATMENT 

SOLUTIONS 



GIỚI THIỆU  
 

Công ty cổ phần Công nghệ THỜI VIỆT 

(VATECH JSC) được thành lập từ năm 2007, hoạt 

động trong các lĩnh vực: 

 Cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, lắp 

đặt các hệ thống xử lý nước sạch, nước tinh 

khiết, nước công nghiệp, nước thải …; 

 Sản xuất, kinh doanh hoá chất & phụ gia 

công nghiệp, thiết bị, hóa chất ngành nước 

& môi trường; 

 Đại lý mua bán, xuất nhập khẩu hàng hoá. 

 

Luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới và tiên tiến trên thế giới, VATECH JSC hiện đang là một 

trong các công ty hang đầu tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm hóa chất & thiết bị xử lý nước: 

 Máy lọc tổng – xử lý các loại nước cấp phục vụ sinh hoạt 

 Hệ thống lọc nước công nghiệp – công nghệ lọc màng UF, Nano, RO 

 Hóa phẩm xử lý nước công nghiệp – nước nồi hơi, hệ thống làm mát, lọc màng RO … 

 Vi sinh xử lý nước thải – xử lý COD, BOD, Ni-tơ, bùn khó phân hủy … 

 Hóa chất và dịch vụ tẩy rửa công nghiệp 
  

 

ABOUT COMPANY 

VIET – AGE Technology Joint-stock Company (VATECH JSC) established since 2007, with main activities 

as below: 

 Supplying solutions, engineering, installation for all kind of water & waste water treatment systems; 

 Production and trading in industrial chemicals and additives, water and wastewater chemicals; 

 Agent & representative, Import & Export services.  

With applying the most advanced technologies, VATECH JSC are one of the leading water treatment company 

in Vietnam, in supplying: 

 Residential Filtration – water treatment machines for all kind of fresh & drinking water 

 Industrial Filtration – advanced menbrane technologies (UF – NF – RO) 

 Chemical products – special chemical for boiler, cooling & RO water treatment 

 Microbials products – special microbial products for treating COD, BOD, nitrogen, sludge … 

 Chemical & Industrial cleaning services 

  

CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP 
XỬ LÝ NƯỚC 



 

MÁY LỌC TỔNG  

 Công nghệ lọc màng UF – NF – RO tiên tiến, thân 

thiện môi trường, không sử dụng hóa chất vận hành, 

tái sinh. 

 Thiết kế thông minh, hiện đại, sản xuất theo modul, 

dễ dàng vận chuyển, lắp đặt nhanh chóng, vận hành 

bền bỉ, thuận tiện bảo dưỡng. 

 Vật liệu chế tạo cao cấp, thiết bị nhập khẩu từ các 

nhà sản xuất hàng đầu thế giới, khung thép không 

gỉ, ống u-PVC SCH80… 

 Xử lý đa dạng các nguồn nước, từ nước song, hồ, 

nước ngầm… cho đến các nguồn nước sạch như 

nước cấp thành phố, nước khu công nghiệp … 

 Ứng dụng đa dạng nhu cầu lọc nước, từ lọc nước 

dân dụng, lọc nước khu biệt thự, lọc nước tòa nhà, 

lọc nước ống trực tiếp… 

VATECH JSC cung cấp toàn bộ hệ thống, thiết bị, lắp đặt 

vận hành trọn gói, đồng bộ với tiêu chuẩn chất lượng cao 

nhất, bảo hành 18 tháng.   
 

 

RESIDENTIAL FILTRATION 

 Advanced membrane technologies UF – NF – RO 

for residential water treatment, environment friendly 

without chemical used. 

 Smart & compact design, production by module, 

easy for transportation & installation, smooth and 

stable operation; 

 High class material, all components are sourced 

from wellknown companies, stainless steel frame, u-

PVC SCH80 pipings… 

 Treating various water sources, includes surface 

(river, pond, lake) and underground water, city & 

industrial zone water… 

 Broad-range of application, from home use & villa 

water, to building, hotel, drinking … 

VATECH commits to supply full package of equipment, system, technical 

services, with highest quality standards and 18 months guarantee.   



 

LỌC NƯỚC CÔNG NGHIỆP  

 Lọc trong lực, lọc áp lực, lọc cartridge…; 

 Hệ thống làm mềm, trao đổi ion; 

 Hệ thống lọc màng UF / NF; 

 Hệ thống lọc màng thẩm thấu ngược - RO;  

 Hệ thống lọc siêu tinh khiết CDI; 

 Xử lý màu, hữu cơ nước thải 

VATECH cam kết cung cấp toàn bộ hệ thống, thiết bị, 

hóa phẩm và dịch vụ kỹ thuật lắp đặt vận hành trọn gói, 

đồng bộ với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, đáp ứng mọi 

yêu cầu của Dự án.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIAL FILTRATION 

 Gravity, Pressurized & Cartridge filtration; 

 Softener, Deionization; 

 Nanofiltration, Ultrafiltration systems; 

 Reverse osmosis (RO) systems;  

 Ultrapurification system - CDI; 

 Waste water – color & organic removals 

VATECH commits to supply full synchronized 

package of equipment, system, chemcial, technical 

services, with highest quality standards and meets all 

Projects’ requirements.  



HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC 

VATECH JSC phân phối tại thị trường Việt Nam các 

hóa phẩm mang thương hiệu HYDREX của Veolia 

Water (Pháp) và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo. Sản 

phẩm được sản xuất tại Anh Quốc và Malaysia: 

HYDREX 1000 SERIES: 

 Chống cáu cặn nồi hơi; 

 Chống ăn mòn nồi hơi và ống hơi, nước ngưng.  

HYDREX 2000 & 7000 SERIES: 

 Chống cáu cặn hệ thống làm mát tuần hoàn kín và hở; 

 Ức chế ăn mòn hệ thống làm mát tuần hoàn kín và hở; 

 Chống rong rêu, vi khuẩn, vi sinh vật. 

HYDREX 4000 SERIES: 

 Chống cáu cặn hệ thống lọc màng RO / NF; 

 Hóa chất khử trùng, bảo vệ hệ thống. 

 
 

 

WATER TREATMENT CHEMICAL 

VATECH JSC are distributor for water treatment 

chemicals – HYDREX brand name, from Veolia Water 

(France) with related technical services. Products are 

made in UK and Malaysia: 

HYDREX 1000 SERIES  

 Antiscalant for boiler water;  

 Anticorrosion for boiler, piping and condensates; 

HYDREX 2000 & 7000 SERIES  

 Antiscalant for opened and closed cooling system; 

 Anticorrosion for opened and closed cooling system; 

 Biocides for opened cooling system; 

HYDREX 4000 SERIES  

 Antiscalant for RO & NF system; 

 Biocides and anti-oxidants. 

 
  

VEOLIA 
HYDREX™ 

Full Range of Water 
Treatment Additives 

 



VI SINH XỬ LÝ NƯỚC 

VATECH JSC phân phối tại thị trường miền Bắc các sản 

phẩm vi sinh thương hiệu MICROBE-LIFT của Ecological 

Laboratories (USA) và các dịch vụ kỹ thuật đi kèm: 

VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 

 Microbelift IND – vi sinh tổng hợp khử COD / BOD;  

 Mocrobelift N1 – vi sinh chuyên dụng khử ni-tơ; 

 Microbelift SA – vi sinh khử bùn hữu cơ; 

 Microbelift OC – vi sinh khử mùi nước và rác thải; 

 Microbelift DGTT – vi sinh khử dầu mỡ; 

VI SINH CẢI TẠO HỆ SINH THÁI: 

 Microbelift Aqua C – vi sinh cải tạo hệ sinh thái thủy sản; 

 Quantum Series – vi sinh cải tạo hệ sinh thái đất nông nghiệp 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATER TREATMENT MICROBIAL 

VATECH JSC are distributing in the north Vietnam for 

water treatment microbial with brand name MICROBE-

LIFT of Ecological Laboratories (USA) and retaled 

technical services: 

WASTE WATER TREATMENT MICROBIAL: 

 Microbelift IND – COD / BOD / TSS removal;  

 Mocrobelift N1 – Nitrogen reduction; 

 Microbelift SA – Organic sludge decomposition; 

 Microbelift OC – Ordor control; 

 Microbelift DGTT – Oil & Grease treatment; 

ECOLOGICAL IMPROVEMENT: 

 Microbelift Aqua C – aqua system improvement; 

 Quantum Series – soil system improvement.  



DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

VATECH cung cấp các gói dịch vụ kỹ thuật độc lập hoặc 

theo các gói thiết bị, hóa chất xử lý nước: 

 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống xử lý nước;  

 Vận hành, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống xử lý nước; 

 Phân tích và đánh giá chất lượng nước; 

 Tối ưu hóa các hệ thống xử lý nước; 

 Làm sạch các hệ thống lọc nước công nghiệp; 

 Nghiên cứu sản xuất hóa chất theo yêu cầu; 

VATECH cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng và hiệu 

quả cao nhất, an toàn và luôn đáp ứng được các yêu cầu từ 

Khách hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICAL SERVICES 

VATECH supply the technical service package 

independently and / or with equipment, system & 

chemical packages: 

 Water treatment system reparing and updradation; 

 Water treatment system operation and maintenance; 

 Water analysis and quality accessment;  

 Water treatment system optimization; 

 Water treatment system cleaning; 

 Develop and produce customized chemical; 

VATECH commits to supply the technical services with highest 

quality, safety first, and always meets Customer’s satisfaction. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỜI VIỆT 

VP giao dịch: Số 16, ngõ 160, Lạc Long Quân, 

Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội, Việt Nam 

Tel: (+84-24) 3748 0118   Fax: (+84-24) 3755 7429  

Website: www.vatech.com.vn 
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