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PHIẾU MÔ TẢ  

      CÔNG NGHỆ/ THIẾT BỊ CHÀO BÁN           
 

1. Tên công nghệ/ thiết bị (CN/TB): (*) 

Máy Ozone 

Model: TVM-350 

 

2. Quy trình công nghệ/ Hình ảnh thiết bị:  

 

 
 

 

 

 

 

ISO 9001:2015 

 

CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH  

Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG NĂM 2022 

Thời gian: Từ ngày 27-28/10/2022 

Địa điểm: 79 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
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3. Lĩnh vực áp dụng: (*) 

- Ứng dụng trong việc bảo quản thực phẩm giúp rau quả, thịt, cá giúp thực 

phẩm tươi lâu hơn, khử độc thuốc trừ sâu trong rau, quả 

- Ứng dụng trong xử lý nước và chăm sóc sức khỏe làm đẹp: (dùng nước ngậm 

ozone tẩy trang loại bỏ các dư hóa mỹ phẩm, giảm vết nám, loại bỏ tế bào 

chết…) 

- Nước ngậm ozone dùng để súc miệng có tác dụng: khử mùi hôi, ngăn ngừa 

cao răng, viêm lợi. 

- Ứng dụng tiệt trùng không khí và tẩy trùng vật dụng (mùi hôi thuốc lá, thức 

ăn, tiêu diệt các vi khuẩn lây lan qua đường không khí, cải thiện không khí 

trong lành hơn) 

4. Mô tả CN/TB: (*) 

Cấu tạo bên trong máy khá đơn giản, gồm 3 bộ phận: buồng nạp, bộ phận phóng điện rung 

khí siêu thanh và buồng nén. Ban đầu, không khí được hút vào bộ lọc hút ẩm và bụi, và 

hoạt hóa làm lạnh; sau đó được dẫn vào buồng nén. Cùng lúc, một dòng điện lần lượt đi 

qua bộ biến tần cao áp để nâng hiệu điện thế tới 6.000-8.000V, rồi được phóng vào buồng 

nạp. Dòng điện cao thế gặp không khí trong buồng nạp sẽ sinh ra ozone (O3).  

5. Thông số kỹ thuật: (*) 

- Loạị ozone: 03 

- Lưu lượng Ozone:  350mg/h 

- Áp lực khí 0.1 Mpa 

- Lưu lượng khí : 20l/m 

- Điện áp đầu vào:220v/50Hz 

- Công suất tiêu thụ: 55W/h 

- Kích thước: 25x30x15 

- Trọng lượng: 4Kg 

- Kiểu dáng: sơn tĩnh điện, màu xanh 

Bảo hành 12 tháng. 

6. Ưu điểm CN/TB: 

Thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất tạo khí ozone cao. Dùng máy ozone không ảnh hưởng đến chất 

lượng thực phẩm, sức khỏe như khi dùng các phưng pháp khử trùng khác  
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7. Giá tham khảo: 

2.200.000 VNĐ 

 

8. Các giải thưởng đã được nhận:                                          Năm: 

ISO 9001: 2008 

Huy chương vàng Techmark 

Cúp vàng thương hiệu Việt.  

9. CN/TB đã được chuyển giao cho: 

………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………… 

10. Những thông tin khác: 

………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………… 

11. Ðơn vị chào bán CN/TB: (*) 

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT  MỸ 

Địa chỉ: Số 21, Đường 3359 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Tp.HCM 

Điện thoại: (028) 37581967             Hotline: 0917 200 509 

Email: tvmhanhchanh@gmail.com 

Đại diện: Bà Trần Thị Mỹ Dung 

 
 

 

PHIẾU MÔ TẢ  

      CÔNG NGHỆ/ THIẾT BỊ CHÀO BÁN           
 

12. Tên công nghệ/ thiết bị (CN/TB): (*) 

Ấm tạo nước Javen siêu tốc 

Model: TVM-JV1 

13. Quy trình công nghệ/ Hình ảnh thiết bị:  
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14. Lĩnh vực áp dụng: (*) 

- Tẩy vết bẩn trên quần áo 

- Khử trùng, diệt khuẩn kệ bếp, vật dụng trong nhà 

- Sát trùng tẩy uế nhà vệ sinh hoặc những khu vực bị ô nhiễm khác. 

15. Mô tả CN/TB: (*) 

- Sử dụng công nghệ điện phân 

- Dung dịch muối NACL 

- Sử dụng nguồn DC 12V 

- Thông qua 2 tấm điện cực 

16. Thông số kỹ thuật: (*) 
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- Cấu tạo: vỏ nhựa và điện cực bên trong bằng titan mạ platium 

- Công suất điện: 5w/h 

- Sử dụng điện 1 pha: 220Vac 

- Công suất ra: 1lit/15p 

- Nồng độ Javen : 0.07 % 

- Trọng lượng: 1Kg. 

- Bảo hành 12 tháng. 

17. Ưu điểm CN/TB: 

- Thiết kế nhỏ gọn 

- Sử dụng tiện lợi, nhanh chóng 

- Tiết kiệm chi phí 

18. Giá tham khảo: 

1.450.000 VNĐ 

 

19. Các giải thưởng đã được nhận:                                          Năm: 

………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………… 

20. CN/TB đã được chuyển giao cho: 

………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………… 

21. Những thông tin khác: 

………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………… 

22. Ðơn vị chào bán CN/TB: (*) 

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT  MỸ 

Địa chỉ: Số 21, Đường 3359 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Tp.HCM 

Điện thoại: (028) 37581967             Hotline: 0917 200 509 

Email: tvmhanhchanh@gmail.com 

Đại diện: Bà Trần Thị Mỹ Dung 
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PHIẾU MÔ TẢ  

      CÔNG NGHỆ/ THIẾT BỊ CHÀO BÁN           
 

23. Tên công nghệ/ thiết bị (CN/TB): (*) 

Máy lọc nước có đèn UV  

Model: TVM-FV03 

24. Quy trình công nghệ/ Hình ảnh thiết bị:  

 

 

25. Lĩnh vực áp dụng: (*) 

- Y tế 

- Lọc nước uống 

26. Mô tả CN/TB: (*) 

-  Bộ lọc nước 3 cấp lọc là hệ thống gồm 3 lõi lọc thông minh chuyên sử dụng lọc nước 

máy, nước giếng tạo ra nước sạch dùng trong sinh hoạt gia đình với công suất mạnh mẽ 
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trên 200 lít nước một giờ, nguồn nước sau khi lọc dùng để nấu ăn, nuôi cá, tắm, giặt, rửa 

rau, rửa chén, . . . 

- Thiết bị này loại bỏ các cặn bẩn, côn trùng, rỉ sét, và các tạp chất khác lẫn trong nước 

cho các thiết bị phòng tắm, máy nước nóng năng lượng mặt trời không bị đóng cặn ở bề 

mặt thu nhiệt làm tăng nhiệt độ thu nhiệt và tuổi thọ của các thiết bị. 

27. Thông số kỹ thuật: (*) 

- Nguồn nước sử dụng: trực tiếp từ thuỷ cục. 

- Số lõi lọc: 03 lõi (5um- than hoạt tính- 1um). 

- Bộ đèn UV tia cực tím 12w 

- Công suất lọc: 500l/h. 

- Điện năng tiêu thụ 12w/h 

- Sử dụng điện 1 pha: 220V/50hz 

- Áp lực đầu vào 0.5 kg/cm² 

- Trọng lượng: 6Kg. 

- Bảo hành 12 tháng. 

28. Ưu điểm CN/TB: 

- Nhỏ gọn 

- Hiệu quả 

29. Giá tham khảo: 

1.600.000 VNĐ 

 

30. Các giải thưởng đã được nhận:                                          Năm: 

………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………….………………………………………………………… 

31. CN/TB đã được chuyển giao cho: 

………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………….……………………………………………………………

……………………….……………….……………………………………………………… 

32. Những thông tin khác: 

………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………… 

33. Ðơn vị chào bán CN/TB: (*) 

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT  MỸ 

Địa chỉ: Số 21, Đường 3359 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Tp.HCM 

Điện thoại: (028) 37581967             Hotline: 0917 200 509 



BM-TECHMART- 09                         LBH: 05                             Ngày BH: 31/03/2022                  Trang 8/8 

 

Email: tvmhanhchanh@gmail.com 

Đại diện: Bà Trần Thị Mỹ Dung 

 


