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INFORMATION 
 
 
 
 
 
 Austrian Embassy – Commercial Section Ho Chi Minh City 
 ADVANTAGE AUSTRIA Ho Chi Minh City 
 Unit 1 Level 13, Saigon Centre, Tower 1 
 65 Le Loi St., District 1, Ho Chi Minh City 
 T +84 (0)28 7109 9781 
 E hochiminhcity@advantageaustria.org 
  
 Austrian Embassy – Commercial Section Hanoi 
 ADVANTAGE AUSTRIA Hanoi 
 8th Floor, Prime Center 
 53 Quang Trung St., Hanoi 
 T +84 (0)24 3943 4869 
 E hanoi@advantageaustria.org 
 
 Web: www.advantageaustria.org/vn 
 https://www.linkedin.com/company/advantage-austria-vietnam/  
 
  

https://www.linkedin.com/company/advantage-austria-vietnam/
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PREFACE 
 
 

 
 
Welcome to the Austria Showcase on water and waste technologies 2020!  
 
Austria, with its extremely high innovative potential, is one of the leading countries in environmental 
technology. Thanks to the very successful “green technology”, Austrian companies enjoy an excellent reputation 
worldwide. Both companies and research organisations can boast a high level of specialized expertise in water 
technologies, sustainable waste management, innovative energy solutions, and resource efficiency. 
 
The Austrian environmental technology companies are mainly middle-sized enterprises, many of which are 
family-run. This means that they are able to maintain particularly close contact with the client, offer personal 
service and a high degree of flexibility. The companies are proud of their proven commitment to fulfilling 
customer’s requirements and of their reputation as partners of international standing. More information on 
Austria’s environmental sectors and its companies can be found here:  
https://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/156_Environmental_Technology.pdf  
 
Vietnam’s rapid development is largely based on the utilization of agricultural land and advancing 
industrialization. As a result, Vietnam's water quality has suffered in recent years and the need for industrial and 
municipal water and wastewater treatment has increased significantly. The sustainability of the country's further 
development depends on the use and management of its abundant water resources and the effectiveness of its 
measures to tackle climate change. 
 
Vietnam produces 25.5 million tons of waste annually, three quarters of which ends up in landfills. Space for 
new landfill sites is limited and more efficient solutions for the treatement and recovery of solid waste are 
required. There is also a need to improve sludge treatment on farms and enable smart waste management 
solutions. 
 
The Austria Showcase on water and waste technologies is a presentational and (digital) b2b matching event to 
foster business cooperation between Vietnam and Austria in the sectors of water and waste treatment. As 
outlined above, opportunities are ample for cooperation between the two countries, both on an official as well 
as a business level.  
 
I therefore do hope that this initiative to bring the expertise of Austrian water and waste technology companies 
to Vietnam will help intensify relations between our countries – to the benefit of all partners, and the 
environment! 
 
Dietmar Schwank 
Austrian Commercial Counsellor to Vietnam 
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LỜI NÓI ĐẦU 
 
 

 
 
Chào mừng đến với buổi giới thiệu về Công nghệ xử lý nước và chất thải của Áo năm 2020! 
 
Nước Áo, với tiềm năng lớn về các công nghệ mang tính đổi mới sáng tạo, là một trong những nước hàng đầu 
thế giới về công nghệ môi trường. Các công ty Áo đã nổi tiếng trên phạm vi toàn cầu nhờ vào thành công lớn 
của mảng “công nghệ xanh”. Các công ty Áo và các tổ chức nghiên cứu có khả năng chuyên môn cao về công 
nghệ nước, xử lý chất thải, giải pháp năng lượng sáng tạo, và quản lý tài nguyên hiệu quả và bền vững. 
 
Các công ty về công nghệ môi trường của Áo hầu hết đều là các công ty có qui mô trung bình, một số là công 
ty gia đình. Điều này giúp họ giữ được mối liên hệ rất sâu sát với khách hàng của mình, cung cấp các dịch vụ 
theo đúng yêu cầu của khách hàng với độ linh hoạt rất cao. Niềm tự hào của các Công ty Áo đến từ việc luôn 
giữ cam kết đảm bảo thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và luôn giữ danh tiếng là những đối tác quốc tế đáng 
tin cậy. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin lĩnh vực môi trường và các công ty của Áo trong lĩnh vự này 
theo đường link dưới đây: 
https://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/156_Environmental_Technology.pdf  
 
Tốc độ phát triển nhanh chóng của Việt Nam chủ yếu dựa vào quy mô sử dụng đất nông nghiệp và công 
nghiệp hóa tiên tiến. Theo đó, chất lượng nước tại Việt Nam đã phải chịu một số tác động trong những năm 
gần đây và nhu cầu về xử lý nước và nước thải công nghiệp và đô thị đã tăng cao. Sự phát triển bền vững của 
một quốc gia phụ thuộc và cách sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên nước dồi dào và hiệu quả của của các 
biện pháp nhằm chống lại tác hại của biến đổi khí hậu.  
 
Việt Nam thải ra khoảng 25.5 triệu tấn chất thải mỗi năm, trong đó ¾ khối lượng chất thải được xử lý bằng 
cách chôn lấp. Trong khi đó diện tích đất mới thì có giới hạn, do đó cần phải có các biện pháp hiệu quả để xử lý 
và khôi phục chất thải rắn. Thêm vào đó, nhu cầu về nâng cấp xử lý bùn trong nông trại và các giải pháp quản 
lý chất thải thông minh ngày một tăng cao.  
 
Buổi giới thiệu Công nghệ của Áo về xử lý nước và chất thải lần này được tiến hành theo hình thức trình bày 
trực tiếp và kết nối doanh nghiệp trực tuyến nhằm tăng cường hợp tác giữa Áo và Việt Nam trong lĩnh vực xử 
lý nước và chất thải. Như đã nói ở trên, có rất nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước, cả về phương diện chính trị 
ngoại giao lẫn phương diện kinh tế. 
 
Vì thế tôi rất hy vọng thông qua những hoạt động như thế này có thể giúp giới thiệu các công nghệ hàng đầu 
của Áo về lĩnh vực nước và xử lý chất thải đến cho các doanh nghiệp Việt Nam, thông qua đó tăng cường hơn 
nữa hợp tác giữa hai nước – vì mục tiêu lợi ích chung cho các đối tác tham gia và  vì môi trường chúng ta đang 
sống.  
 
Dietmar Schwank 
Tham tán thương mại Áo tại Việt Nam 
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WATER & SOLID WASTE TREATMENT 
 
Austria is one of the countries with the most water resources in Europe. It is therefore of vital importance that 
these resources are protected so that future generations will still be able to use them. Austrian companies offer 
a wide range of export services for the processing of industrial water, e.g.:  

• Filtration of particles from waste water 
• Ultrapure water for the electronic, food, drinks and pharmaceutical industries 
• Correction of pH values of acidic and alkaline waste water 
• Removal of heavy metals 

 
Around 800 companies are involved in the collection and treatment of waste in Austria. The industry plays a 
leading role worldwide and offers all services which this entails, in particular: 

• Collection 
• Treatment 
• Transport 
• Sorting 
• Disposal 
• Thermal recycling 

 
 
 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC VÀ CHẤT THẢI RẮN 
 
Áo là một trong những nước có nhiều nguồn tài nguyên nước ở Châu Âu. Vì vậy việc bảo vệ nguồn tài nguyên 
nước được xem là tối quan trọng để đảm bảo duy trì nguồn tài nguyên này cho các thế hệ tương lai. Các công ty 
Áo cung cấp các dịch vụ xuất khẩu đa dạng liên quan đến xử lý nước công nghiệp như sau: 

• Công nghệ lọc từ nước thải 
• Nước siêu tinh khiết sử dụng trong các ngành điện tử, thực phẩm, đồ uống và dược 
• Điều chỉnh độ PH có trong acid và nước thải có tính kiềm 
• Loại bỏ các kim loại nặng 

 
Có khoảng 800 công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải tại Áo. Lĩnh vực này đóng vai trò quan 
trọng hàng đầu và có khả năng cung cấp tất cả các dịch vụ bao gồm một số dịch vụ cụ thể như sau: 

• Thu gom  
• Xử lý  
• Vận chuyển 
• Phân loại 
• Loại bỏ  
• Tái chế sử dụng phương pháp nhiệt 
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PROGRAM OF THE AUSTRIAN SHOWCASE IN HO CHI MINH CITY  
 
 

Friday, 
20 November 2020 

PROGRAM SPEAKER  

2:15 – 2:30 PM Registration    
2:30 – 2:40 PM Opening and introduction of the participants   

2:40 – 2:50 PM Speech of the representative from ITPC Cao Thi Phi Van  

2:50 – 3:00 PM Speech of the Austrian Commercial Counsellor on 
Austria – Vietnam economic cooperation  

Dietmar Schwank  

3:00 – 4:00 PM Presentation of Austrian companies 
 

Dietmar Schwank and local 
representatives of Austrian 
companies  

4:00 – 4:30 PM Q&A 
 

 

4:30 – 4:35 PM  Closing remarks  Austrian Embassy-Commercial 
Section and ITPC 

 
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ ÁO TẠI TP. 
HCM 
 
 

Thứ 6, 
Ngày 20/11/2020 

CHƯƠNG TRÌNH  Đại diện phát biểu  

2:15 – 2:30 PM Đăng ký đón tiếp   
2:30 – 2:40 PM Khai mạc và giới thiệu đại biểu   

2:40 – 2:50 PM Bài phát biểu của đại diện ITPC Cao Thi Phi Van  

2:50 – 3:00 PM Bài phát biểu của Tham tán thương mại Áo về hợp tác 
kinh tế giữa hai nước Áo và Việt Nam   

Dietmar Schwank  

3:00 – 4:00 PM Bài trình bày của các công ty Áo  
 

Dietmar Schwank và đại diện tại 
Việt Nam của các Công ty Áo 

4:00 – 4:30 PM Phần hỏi đáp và trả lời  
Các doanh nghiệp Áo sẽ đặt ra một số câu hỏi cho Sở 
ngành và đơn vị tham gia   
 

 

4:30 – 4:35 PM  Tổng kết chương trình   Thương vụ Đại sứ quán Áo và 
ITPC 
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COMPANY PRESENTATIONS 

PHẦN TRÌNH BÀY CỦA CÁC CÔNG TY 
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WATER AND WASTE TECHNOLOGIES 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC, NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI  
AUSTRIA SHOWCASE 
 
 
 
 
 
 

 
BAUER Röhren- und Pumpenwerk GmbH 
Kowaldstraße 2 
8570 Voitsberg, Austria 
Mr. Klaus Ferk 
T +43 3142 200-311 
E k.ferk@bauer-at.com 
W https://www.bauer-at.com/en 
 

 
Representative in Vietnam 
Ms. Hoang Thu Huong 
T +84 94 6416 866  
E h.hoang@bauer-at.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

© BAUER Röhren- und Pumpenwerk GmbH 

 
The Bauer Group, which operates internationally and 
consists of 17 companies worldwide, specialises in 
irrigation technology and waste and energy 
management.  
 
Bauer is a global technology leader in the irrigation 
systems segment: overall, more than 2.5 million 
hectares worldwide are irrigated by Bauer irrigation 
systems.  
 
In addition, the Group offers competent solutions in 
respect of slurry spreading, slurry processing, utilizing 
slurry as a fuel and closed slurry systems. 
 
Product range: 
• Different types of irrigation system 
• Slurry transport (slurry containers)  
• Innovative slurry processing techniques e.g. mixing, 
pumping, separating, composting and spreading 
• Pipes and fittings 
• Waste water treatment and separation technology for 
the food and paper industries 
• BRU Bedding Recovery Unit 

Tập đoàn Bauer, là tập đoàn quốc tế với 17 công ty trên 
khắp thế giới, chuyên về công nghệ tưới, quản lí chất 
thải và năng lượng. 
 
 
Bauer là một công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh 
vực hệ thống phun nước: Công ty đã cung cấp hệ thống 
tưới tiêu cho tổng cộng hơn 2.5 triệu héc-ta trên toàn 
cầu. 
 
Ngoài ra, Tập đoàn còn cung cấp các giải pháp liên quan 
đến rải bùn, xử lý bùn, sử dụng bùn làm nhiên liệu và hệ 
thống bùn kín. 
 
Danh mục sản phẩm: 

• Các hệ thống thủy lợi khác nhau 
• Vận chuyển bùn (xe bồn) 
• Công nghệ xử lí bùn thải cải tiến ví dụ như: trộn, 

bơm, tách, bón ruộng và rải 
• Ống và phụ kiện 
• Xử lí nước thải và công nghệ phân loại dành cho 

công nghiệp thực phẩm và giấy 
• BRU Bedding Recovery Unit 
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WATER AND WASTE TECHNOLOGIES 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC, NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI  
AUSTRIA SHOWCASE 
 
 
 
 
 
 

 
Global Hydro Energy GmbH 
Niederranna 41 
4085 Niederranna, Austria 
Mr. Ewald Karl 
T +43 7285 514 - 0018 
E ewald.karl@global-hydro.eu 
W http://www.global-hydro.eu 
 

 
GLOBAL Hydro Vietnam Company Ltd. 
R0502B - Rainbow Building 
19/05 Str. Van Quan Urban Zone, 
Ha Dong District, Hanoi 
Mr. Tran Anh Duc 
T +84 904 710847 
E duc.tran@global-hydro.eu 

 
 
 
 
 
 
 

© Global Hydro Energy GmbH 

 
GLOBAL Hydro is the primary contact worldwide for 
small hydropower technologies and secures a liveable 
environment for the future due to innovative solutions. 
As an independent Austrian company with more than 
100 years of experience in Hydropower, they are 
specialist for Kaplan, Pelton and Francis turbines with 
single unit capacities from 100 kW up to 35 MW. 
 
Core competence:  
Medium and Small Hydropower Plants based on 
“Water to Wire” 
Products/services: Turn-Key solutions including all 
electromechanical equipment necessary for a 
hydropower plant, turbine and controlled/full plant 
automation as well as mechanical and electrical 
engineering of this products. 
 
Employee worldwide: ca. 230 
Proportion of exports. <95 % 

GLOBAL Hydro là đơn vị đi đầu trên toàn thế giới về các 
công nghệ thủy điện quy mô nhỏ và đảm bảo môi 
trường sống cho thế hệ tiếp theo nhờ vào những giải 
pháp cải tiến. Là một công ty tư nhân từ nước Áo với 
hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy điện, 
công ty có nhiều chuyên gia về tua-bin Kaplan, Pelton 
và Francis với công suất từ 100kW đến 35 MW. 
 
 
Năng lực cốt lõi: 
Các nhà máy thủy điện quy mô nhỏ và vừa hoạt động 
dựa trên nguyên tắc “Biến nước thành điện” 
Mặt hàng/ Dịch vụ cung cấp:  Giải pháp chìa khóa trao 
tay bao gồm tất cả các thiết bị điện cơ cần thiết cho một 
nhà máy thủy điện, tua-bin và tự động hóa nhà máy 
toàn bộ hoặc có kiểm soát, cũng như kỹ thuật cơ điện 
của những sản phẩm này. 
 
Nhân viên trên toàn thế giới: Khoảng 230 
Tỷ lệ xuất khẩu: <95% 
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WATER AND WASTE TECHNOLOGIES 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC, NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI  
AUSTRIA SHOWCASE 
 
 
 
 
 
 

 
Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH 
Hainfelderstraße 69 
2564 Weissenbach, Austria 
Mr. Lukas Schirnhofer 
T +43 2672 890-26 
E lukas.schirnhofer@polytechnik.at 
W https://biomass.polytechnik.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

© Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH 

 
POLYTECHNIK is one of the leading providers 
worldwide for the design and delivery of turnkey 
biomass combustion plants for the production of heat 
and electricity. 
 
POLYTECHNIK offers these power plants with outputs 
ranging from 300 kW to 30,000 kW (single boiler 
output). The plants can provide heating and process 
warmth and generate power (from 200 kWel to 20,000 
kWel). Carbonisation plants and Poly-H.E.L.D. 
combustion technology (highest efficiency and lowest 
emissions without additional flue gas cleaning) are new 
products that are now being produced and supplied by 
POLYTECHNIK. 
 
Exports currently account for nearly 95 per cent of this 
leading Austrian company's business and more than 
3,200 of its plants are in use worldwide to the 
satisfaction of their operators. 

POLYTECHNIK là một trong những nhà cung cấp hàng 
đầu trên toàn thế giới về thiết kế và cung cấp các nhà 
máy đốt sinh khối trọn gói để sản xuất nhiệt và điện. 
 
POLYTECHNIK cung cấp các nhà máy điện với công suất 
từ 300 kW đến 30.000 kW (đầu ra lò hơi đơn). Các nhà 
máy có thể cung cấp hệ thống sưởi, xử lý hơi ấm và tạo 
ra điện năng (từ 200 kWel đến 20.000 kWel). Các nhà 
máy cacbon hóa và công nghệ đốt cháy Poly-H.E.L.D. (với 
hiệu suất cao nhất, xả thải thấp nhất mà không cần làm 
sạch thêm khí thải) là sản phẩm mới hiện đang được sản 
xuất và cung cấp bởi POLYTECHNIK. 
 
Xuất khẩu hiện chiếm gần 95% hoạt động kinh doanh 
của công ty hàng đầu nước Áo này với hơn 3.200 các nhà 
máy đang vận hành khắp nơi trên toàn thế giới đang làm 
hài lòng khách hàng mỗi ngày. 

 
  

http://www.polytechnik.com/
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STRABAG Water Technologies 
Donau-City-Straße 9 
1220 Wien, Austria 
Mr. Herbert Hofstätter 
T +43 1 22422 - 2119 
E herbert.hofstaetter@strabag.com 
W http://watertechnologies.strabag.com/ 
 

 
Project in Vietnam 
Song Duong River Surface Water Plant, Phase-1B, 
Hanoi: Design and delivery of electrical and mechanical 
equipment, installation and commissioning over a 
period of 12 months. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

© STRABAG Water Technologies 

 
STRABAG Water Technologies, a business unit of 
STRABAG AG, is one of the leading companies for 
planning, construction and operation of water and 
wastewater treatment plants and provides a wide 
range of services in the water sector. 
 
Be it green field erection of new multi-stage plants, 
even in difficult locations, or cost-effective expansion 
and refurbishment of existing plants, STRABAG Water 
Technologies offers more than 30 years of field-tested 
experience in international plant construction. The 
range of wastewater treatment covers everything from 
conventional methods for municipal wastewater to 
systems for the production of ultra clean water for 
industrial applications and sequencing batch reactors. 
Based on the final use of the produced sludge, the 
appropriate sludge treatment and dewatering 
technique like solar sludge drying can be realized. For 
potable water, STRABAG offers technical solutions for 
the design and build of plants for groundwater and 
surface water as well as salt containing seawater and 
brackish water. 

STRABAG Water Technologies, một công ty thành viên 
của tập đoàn STRABAG AG, là một trong những công ty 
hàng đầu chuyên về thiết kế, xây dựng và vận hành nhà 
máy nước và xử lý nước thải và cung cấp nhiều dịch vụ 
trong ngành nước.  
 
STRABAG Water Technologies có hơn 30 năm kinh 
nghiệm thực tế trong việc xây dựng nhà máy nước trên 
toàn cầu, từ việc xây dựng những nhà máy mới hoàn 
toàn đòi hỏi nhiều công đoạn tại những địa điểm khó 
khăn đến việc cải tạo mở rộng những nhà máy hiện hữu 
đòi hỏi cân nhắc vấn đề hiệu quả chi phí.  
Giải pháp xử lý nước bao gồm mọi thứ từ phương pháp 
thông thường áp dụng cho hệ thống nước thải đô thị 
đến hệ thống sản xuất nước siêu sạch sử dụng trong 
công nghiệp và bể phản ứng theo mẻ.  Dựa trên nhu cầu 
sử dụng bùn được tạo ra, Công ty sẽ sử dụng các 
phương pháp xử lý bùn và khử nước bùn phù hợp như 
sấy khô bùn sử dụng năng lượng mặt trời. Đối với nước 
có thể uống được, STRABAG cung cấp giải pháp kĩ thuật 
liên quan đến thiết kế và xây dựng nhà máy nước ngầm 
và nước mặt cũng như muối có chứa nước biển và nước 
lợ.  
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UNIHA is an internationally recognized specialist in the 
field of water and wastewater technology. Since its 
foundation in 1979, the company engineers and 
supplies completely integrated solutions that help 
industry and communities all over the world to 
conserve, protect and manage the world's limited 
water resources today and for the future. 
 
The UNIHA portfolio includes consulting, design, 
engineering, construction, delivery, installation and 
erection of the plants supplied to the extent required.  
 
The product line-up embraces tailor-made and 
standardized reverse osmosis plants for the 
desalination of sea and brackish water, water treatment 
plants for ground, surface and industrial water, and 
wastewater treatment plants. 
 
UNIHA water processing can be used not only for 
drinking water but also for industry, such as food, oil & 
gas, petrochemical, steel, mining, cement, pulp & 
paper. 

UNIHA là một chuyên gia được công nhận toàn cầu về 
lĩnh vực công nghệ nước và nước thải. Kể từ khi thành 
lập vào năm 1979, công ty đã thiết kế và cung cấp các 
giải pháp tích hợp toàn diện  giúp các ngành công 
nghiệp và các cộng đồng trên toàn thế giới bảo tồn, bảo 
vệ và quản lý nguồn nước, một tài nguyên hạn chế của 
thế giới hiện tại và trong tương lai. 
 
Danh mục đầu tư của UNIHA bao gồm tư vấn, thiết kế, 
kỹ thuật, xây dựng, giao hàng, lắp đặt và lắp dựng các 
nhà máy được cung cấp trong phạm vi yêu cầu. 
 
Dòng sản phẩm mà công ty cung cấp bao gồm các nhà 
máy thẩm thấu ngược được thiết kế riêng và tiêu chuẩn 
hóa để khử mặn nước biển và nước lợ, nhà máy xử lý 
nước cho mặt đất, nước mặt và nước công nghiệp và 
nhà máy xử lý nước thải. 
 
Quy trình xử lý nước của UNIHA có thể được sử dụng 
không chỉ cho nước uống mà còn cho ngành công 
nghiệp, chẳng hạn như thực phẩm, dầu khí, hóa dầu, 
thép, khai thác mỏ, xi măng, bột giấy và giấy. 
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VTA is an Austrian group, which is successful all over 
the world. We develop and create innovative system 
products and technologies, which set standards in the 
wastewater and environmental engineering sector. 
These high-performance, cost-efficient and 
sustainable solutions are inspired by nature and its 
cycles.  
 
We purify water based on state-of-the art 
nanotechnology. Our system products are adapted to 
the ever-growing requirements of wastewater 
engineering and individual customer needs in our in-
house laboratory as part of our ongoing research work. 
We offer a tailor-made solution for every application – 
be it wastewater, industrial water or drinking water 
treatment. These high-tech products ensure rapid 
flocculation, sedimentation and stable plant operation 
by use of tiny nanoparticles.  
 
In addition, VTA develops innovative engineering 
technology, such as sludge disintegration, 
MicroTurbines and dosing systems. The recently 
established water technology division provides 
technologies for all kinds of water treatment. 

VAT là một tập đoàn của Áo, thành công trên phạm vi 
toàn cầu. Công ty phát triển và tạo ra các sản phẩm và 
công nghệ mang tính đột phá sáng tạo, và tạo ra các 
tiêu chuẩn trong ngành xử lý nước thải và môi trường. 
Những giải pháp hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí và bền 
vững của Công ty được lấy cảm hứng từ thiên nhiên và 
các chu kỳ của nó.  
 
Chúng tôi sử dụng công nghệ Nano để lọc nước. Hệ 
thống sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn đáp ứng với 
yêu cầu ngày càng cao của kĩ thuật xử lý nước thải yêu 
cầu của từng khách hàng nhờ vào thành quả dựa trên 
các nghiên cứu được tiến hành ngay tại phòng thí 
nghiệm của Công ty. Chúng tôi cung cấp các giải pháp 
riêng biệt cho từng lĩnh vực bao gồm xử lý nước thải, 
nước công nghiệp hay nước uống. Những sản phẩm 
công nghệ cao này đảm bảo quá trình đông tụ hoặc lắng 
đọng diễn ra nhanh chóng, và đảm bảo vận hành ổn 
định cho các nhà máy nhờ vào việc sử dụng các hạt nano 
nhỏ.  
 
Thêm vào đó, VTA còn phát triển các công nghệ kĩ thuật 
mang tính đột phá, ví dụ như phân hủy bùn, turbines 
siêu nhỏ và hệ thống định lượng. Gần đây Công ty còn 
thành lập một bộ phận chuyên về công nghệ nước 
nhằm cung cấp công nghệ xử lý tất cả các loại nước.  
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Vienna Water Monitoring Solutions’ ColiMinder™ 
provides fully automated, rapid microbiological 
contamination measurements within 15 minutes. 
ColiMinder™ rapid microbiological on-line 
measurements enable process monitoring and control 
for all water related applications. 
 
Microbiological contamination measurement in real-
time enables a drastic increase in efficiency and safety 
of water treatment processes and distribution 
networks. ColiMinder’s reliability and robustness have 
been proven since early 2014 in different applications 
from drinking water through food and beverage 
processing and surface/bathing water to wastewater 
and industrial water at customer installations all 
around the globe. 
 
The technology is based on direct measurement of 
specific metabolic (enzymatic) activity of target 
organisms. 

Vienna Water Monitoring Solutions’ ColiMinder™ cung 
cấp giải pháp đo lường ô nhiễm vi sinh hoàn toàn tự 
động trong vòng 15 phút. Các giải pháp đo lường vi sinh 
trực tuyến của ColiMinder™ cho phép theo dõi và kiểm 
soát quá trình cho tất cả các ứng dụng liên quan đến 
nước.  
 
Đo lường ô nhiễm vi sinh nhanh chóng giúp tăng hiệu 
quả và an toàn rõ rệt trong quá trình xử lý nước và mạng 
lưới phân phối nước. Độ tin cậy và chắn chắn của giải 
pháp này của Công ty ColiMinder’s đã được chứng minh 
từ năm 2014 trong những ứng dụng khác nhau từ nước 
uống, nước sử dụng trong chế biển thực phẩm và đồ 
ướng, nước mặt/nước sinh hoạt cho đến nước thải và 
nước công nghiệp cho nhiều khách hàng của Công ty 
trên toàn cầu.  
 
Công nghệ này dựa trên phương pháp đo lường hoạt 
động trao đổi chất cụ thể (Enzyme) của các vi sinh vật 
mục tiêu.  
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