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Tháng 11 năm 2011 Công ty cổ phần Công nghệ và Đầu tư EVERTECH Việt Nam được ra đời với mục
đích và tôn chỉ hàng đầu là luôn đồng hành cùng các nhà máy công nghiệp tại Việt Nam, giúp khách hàn
g giải quyết các bài toán hóc búa trong sản xuất kinh doanh thông qua chiến lược sử dụng sản phẩm công
nghệ cao của thế giới cùng với giải pháp sáng tạo của người Việt. 

Sản phẩm và dịch vụ của EVERTECH luôn nhắm tới một mục tiêu, đó là giúp khách hàng của mình tối ư
u hóa chi phí sản xuất thông qua các giải pháp: tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, nâng cao tuổi thọ máy móc
thiết bị và dây chuyền sản xuất, giảm chi phí sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng, giảm thời gian ngừng nghỉ sản
xuất, giảm thiểu các chất thải độc hại ra môi trường….

Công ty cổ phần Công nghệ và Đầu tư EVERTECH Việt Nam tiến tới mục tiêu triển khai toàn diện các d
ịch vụ và giải pháp công nghệ như: giải pháp công nghệ hóa chất, giải pháp công nghệ vật liệu mới, giải
pháp điều khiển tự động hóa, giải pháp sửa chữa gia công cơ khí công nghệ cao, các nhóm giải pháp tổng
hợp giúp tối ưu hóa hệ thống thiết bị chính và phụ .v.v…

Bên cạnh đó, EVERTECH luôn không ngừng xây dựng một phong cách làm việc khoa học và chuyên ng
hiệp, đáp ứng càng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng với thời gian ngày càng rút ngắn và hiệu q
uả ngày càng nâng cao.

EVERTECH với định hướng trở thành một tập đoàn công nghệ cao chuyên sâu cho công nghiệp nặng, ph
át triển bền vững trên cơ sở kết hợp sức mạnh tri thức, tính đoàn kết tập thể và công nghệ ở một tầm cao
mới. Với cơ cấu gọn nhẹ, khả năng tài chính vững mạnh và kinh doanh ổn định cùng với một phương ph
áp quản trị doanh nghiệp tiên tiến áp dụng công nghệ thông tin, EVERTECH đang ngày càng khẳng định
vị trí và vị thế trong lĩnh vực “Industrial Service – Dịch vụ công nghiệp”.

Trụ sở văn phòng
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EVERTECH là một hệ thống đội ngũ nhân viên và lãnh đạo chuyên nghiệp hóa, gồm n

hiều thành viên đã có kinh nghiệm lâu năm trong các công ty lớn, đầu ngành. Mô hình vận hà

nh hoạt động công ty được bố trí theo chiều ngang, làm gia tăng sự thuận tiện trong việc vận

hành cỗ máy kinh doanh và gia tăng sự phối hợp thống nhất giữa các bộ phận trong công ty.
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Đối với khách hàng: Cung cấp các giải pháp tối
ưu, các dịch vụ giá trị, các sản phẩm chất lượng
nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của
khách hàng. Là người đồng hành đáng tin cậy của
khách hàng trong quá trình tối ưu hóa, hiện đại hóa
trong sản xuất kinh doanh.

Đối với cổ đông và đối tác: Hợp tác cùng xây
dựng và phát triển môt môi trường đầu tư hấp dẫn,
lành mạnh và bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường lao động
chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn. Luôn khuyến
khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ
hội phát triển nghề nghiệp và thu nhập cho toàn thể
cán bộ công nhân viên.

Đối với xã hội: Evertech luôn hướng tới phát triển
xanh, sạch và nhân văn bằng chiến lược mang tinh
thần trách nhiệm cao hướng tới cộng đồng, luôn
đặt lợi ích của xã hội trong một mối quan hệ hài
hòa với lợi ích của doanh nghiệp.

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ công nghiệp tổng thể hàng đầu Việt Nam

Giá đi thứ nhất : Một hệ thống chặt chẽ, khoa học và hiệu quả được tổ chức, vận hành và giám
sát bởi một đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, dày dạn kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết. 

Giá trị thứ 2: Ý tưởng sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học và kinh nghiệm thực tiễn

Giá trị thứ 3: Sức mạnh tập thể

Giá trị thứ 4: Cởi mở - tin cậy – công bằng







 Hệ thống thiết bị phân tích khí

 Phân tích O2 & COe & H2O  lấy mẫu khí & đo nhiệt độ

 Hệ thống phân tích hơi và nước trực tuyến

 Phân tích pH/DO/CO
 Phân tích Silica & Hydrazine & 
Nari

 Thiết bị đo lường & các sản phẩm van công nghiệp

 Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ & 
Áp suất & đo lưu lượng quá trình

 Vật liệu phun phủ bề mặt công nghệ cao

ARCOR Epoxy

 Phát hiện khí độc & dễ bắt cháy & 
xúc tác

 Dịch vụ kỹ thuật & Thiết bị môi trường

 Quạt công nghiệp  Bơm công nghiệp

Các sản phẩm về Van công nghiệp

 Hệ thống phân tích phòng thí nghiệm

 Hệ thống phân tích nước  Hệ thống phân tích dầu

Hệ thống phát hiện khí

 Cảnh báo & giám sát khí & điều
khiển cảnh báo



 Hệ thống thiết bị phân tích khí

Ứng dụng

- Tối ưu hóa hiệu quả
nhiên liệu
- Đo đạc khí thải
- Nhà máy phát điện
- Nhà máy đốt rác thải
- Kiểm soát quá trình
đốt

Những đặc tính

- Độ chính xác cao
- Có lược sử hiệu chuẩn
- Dự tính tuổi thọ của cảm biến
- Cấu tạo cảm biến không rò
khí
- Tự giám sát
- Đo đạc nhanh Insitu
- Tuổi thọ cảm biến rất cao

Ứng dụng

- Nhà máy lọc dầu
- Nhà máy sản xuất khí
- Nhà máy hóa dầu
- Lò khí phụ phẩm hoặc
hồn hợp
- Vùng nguy hiểm EX 
1/2

Những đặc tính

- Độ chính xác cao
- Có lược sử hiệu chuẩn
- Dự tính tuổi thọ của cảm
biến trên màn hinh
- Cấu tạo cảm biến không rò
khí
- Tự giám sát
- Đo đạc nhanh Insitu
- Tuổi thọ cảm biến rất cao

Ứng dụng

- Lò đốt có kích cơ trung
bình và nhỏ

Những đặc tính

- Độ chính xác cao
- Không cần cung cấp khí tham
chiếu
- Lắp đặt và điều chỉnh dễ dàng
- Dự tính tuổi thọ của cảm biến
trên màn hinh
- Cấu tạo cảm biến không rò
khí
- Tự giám sát
- Tuổi thọ cảm biến rất cao

Ứng dụng

- Các nhà máy phân ly
khí
- Giám sát quá trình trơ
- Sản xuất khí công nghệ
- Kiểm soát chất lượng

Những đặc tính

- Độ chính xác cao
- Có lược sử hiệu chuẩn
- Dự tính tuổi thọ của cảm biến
- Cấu tạo cảm biến không rò
khí
- Tự giám sát
- Tuổi thọ cảm biến rất cao



 Hệ thống thiết bị phân tích khí

Ứng dụng

- Nhà máy sản xuất điện
- Công nghiệp sắt & thép
- Đốt rác thải
- Giám sát quá trình trơ
- Công nghiệp hóa dầu

Những đặc tính

- Đo đạc InSitu thời gian thực
- Có lược sử hiệu chuẩn
- Mức độ bảo trì thấp
- Tự giám sát
- Dự tính tuổi thọ cảm biến trên
màn hình
- Cấu tạo cảm biến không rò rỉ

Ứng dụng

- Nhà máy lọc dầu
- Nhà máy hóa dầu
- Lò khí phụ phẩm hoặc
hỗn hợp
- Nhà máy khí tự nhiên
hóa lỏng

Những đặc tính

- Đo đạc InSitu thời gian thực
- Có lược sử hiệu chuẩn
- Có chứng nhận của ATEX        
- Thiết kế với mức độ bảo trì
thấp
- Tự giám sát
- Dự tính tuổi thọ cảm biến trên
màn hình
- Cấu tạo cảm biến không rò rỉ

Ứng dụng

- Tối ưu hóa năng lượng
- Đo đạc khí thải
- Nhà máy điện
- Lò đốt rác thải
- Kiểm soát sự cháy

Những đặc tính

- Đo đạc InSitu thời gian thực
- Có lược sử hiệu chuẩn
- Có chứng nhận của ATEX cho
khu vực 21/22
- Thiết kế với mức độ bảo trì
thấp
- Tự giám sát
- Dự tính tuổi thọ cảm biến trên
màn hình
- Cấu tạo cảm biến không rò rỉ

Ứng dụng

- Sản xuất hóa dầu
- Giám sát quá trình trơ
- Snar xuất hóa chất
- Đo dấu vết của O2 và
COe trong N2 hoặc hơi
nước

Những đặc tính

- Có lược sử hiệu chuẩn
- Thiết kế với mức độ bảo trì
thấp
- Tự giám sát
- Dự tính tuổi thọ cảm biến trên
màn hình
- Cấu tạo cảm biến không rò rỉ



 Hệ thống thiết bị phân tích khí

Ứng dụng

- Silo than
- Silo bột
- Silo đường
- Silo than cốc
- Khí có bụi và có khả năng
gây nổ

Những đặc tính

- Kết nối và vận hành dễ dàng
- Đo đạc đồng thời CO và O2
- Tự giám sát
- Tuân thủ ATEX khu vực 20
- Phản hồi nhanh
- Phát hiện xự cháy âm ỉ 

Ứng dụng

- Sản xuất thạch cao
- Sấy thuốc lá
- Xác định rò rỉ trong ống
nồi hơi
- Các quá trình sấy khác

Những đặc tính

- Tự giám sát
- Cấu tạo cảm biến không rò rỉ
- Dự tính tuổi thọ cảm biến trên
màn hình
- Thiết kế với mức độ bảo trì
thấp
- Có lược sử hiệu chuẩn
- Đo đạc InSitu thời gian thực
- Đo đạc với tính chính xác cao

Ứng dụng

- Đo đạc O2 và H2O trong
CEMS
- Đo đạc O2 và nước bốc
hơi trong khí thải

Những đặc tính

- Tự giám sát
- Cấu tạo cảm biến không rò rỉ
- Dự tính tuổi thọ cảm biến trên
màn hình
- Có lược sử hiệu chuẩn
- Bao gồm tách và xử lý khí



 Hệ thống thiết bị phân tích khí

Ứng dụng

- Nhà máy xi măng
- Nhà máy sản xuất vôi
- Ứng dụng trong môi
trường bụi cao và nhiệt
độ cao

Những đặc tính

- Cơ cấu dẫn động xoay
- Tự động làm sạch
- Rút đầu đo tự động trong trường
hợp khẩn cấp
- Phân tích InSitu O2 / COe tùy
chọn
- Làm mát đàu do bằng nước hoặc
khí làm mát

Ứng dụng

- Quá trình công nghệ
và CEMS
- Xử lý khí nhiệt độ
cao

Những đặc tính

- Ống mẫu với chiều dài và vật liệu
khác nhau
- Có bộ lọc cho các quá trình có
nồng độ bụi cao
- Độ bền nhiệt lên đến 1400°C
- Độ bền hóa học cao
- Đầu dò được làm nóng với bộ lọc

Ứng dụng

- Đo đac nhiệt độ quá
trình công nghệ

Những đặc tính

- Độ bền nhiệt lên đến 1400°C
- Khả năng chống mài mòn, ăn mòn
và oxy hóa
- Ống bảo vệ với độ dẫn nhiệt tốt
- Chống sốc nhiệt rất tốt
- Ống bảo vệ chắc chắn và kín khí



 Hệ thống thiết bị phân tích nước và hơi trực tuyến

Phân tích pH

Ứng dụng: Điện – Bột giấy và giấy – Thực phẩm
và đồ uống – Hóa chất và hóa dầu – Viện nghiên
cứu và các trường đại học – Luyện kim

Phân tích độ dẫn điện

Ứng dụng : Điện – Bột giấy và giấy – Hóa chất và
hóa dầu – Luyện kim

Phân tích DO

Ứng dụng : Điện – Bột giấy và giấy – Thực phẩm
và đồ uống – Hóa chất và hóa dầu – Luyện kim

Phân tích Hydrazine 

Ứng dụng : Điện – Bột giấy và giấy – Hóa chất và
hóa dầu – Luyện kim

Phân tích Nari

Ứng dụng : Điện – Bột giấy và giấy – Hóa chất và
hóa dầu – Troa đổi Cation bán dẫn cho những
mẫu có hàm lượng axit cao.

Phân tích Silica 

Ứng dụng : Điện – Hóa chất và hóa dầu – Sợi hóa
học - Luyện kim



 Hệ thống phân tích nước – Phòng thí nghiệm

 Thiết bị đo PH  Thiết bị đo độ dẫn điện

 Thiết bị đo DO xách
tay  Thiết bị đo Nari

 Thiết bị đo Silica, Photphat, Độ
đục, Hydrazine

 Thiết bị đo đa thông số xách tay: đo pH ; 
Độ dẫn điện/TDS/hàm lượng muối ; đo
ORP ; đo pH/ORP/độ dẫn điện.

Ứng dụng: Điện– Hóa chất và hóa dầu– Học viện nghiên cứu & Các
trường đại học - Luyện kim



 Hệ thống phân tích dầu – Phòng thí nghiệm

 Máy kiểm tra điểm
chớp cháy cốc hở

Máy đo độ nhớt động học

Máy khử nhũ tương
dầu

Máy đo độ ăn mòn  Kiểm tra tính năng khử bọt

Ứng dụng: Hóa chất và hóa dầu– Viện nghiên cứu & Các trường
đại học

Máy đo sức căng giữa hai bề mặt

Máy đo độ ẩm vi mô

Máy đo điểm đóng
băng



 Hệ Thống Lấy Mẫu Than 

Mẫu Trên Xe Tải Mẫu Trên Hệ
Băng Tải

 SDAC6000 Bom
Đo Nhiệt Trị Tự
Động

 SDCHN536 
Thiết Bị Phân
Tích CHN

Hệ Thống Chuẩn Bị Mẫu Than Tự Động

 SDTGA6000 Thiết Bị
Phân Tích Ẩm , Tro Và
Chất Bốc Trong Than 

 Hộp Chứa Mẫu

 Hệ Thống Chuẩn Bị Mẫu Than

 Thiết Bị Phân Tích Than

 SDS350 Thiết Bị
Phân Tích Lưu
Huỳnh Trong Than



 Hệ thống phát hiện khí

Hệ thống giám sát cảnh
báo khí

- Hệ thống áp dụng chế độ máy
tính chủ và máy tính phụ thuộc
và được ứng dụng để giám sát
khí cháy độc hại.

- Máy tính chủ sử dụng máy
tính điều khiển công nghiệp và
máy tính phụ thuộc sử dụng bộ
điều khiển / dò cảnh báo khí
độc hại.

- Phần mềm giám sát thông qua
giao diện người-máy, xử lý dữ
liệu và điều khiển tự động
thuận tiện hơn khi vận hành.

Bộ điều khiển cánh
báo kiểu treo tường

Bộ điều khiển cánh
báo kiểu treo tường

Bộ điều khiển cánh
báo kiểu treo tường

Bộ phát hiện khí rò rỉ
thông minh

Bộ phát hiện rò rỉ khí
điện hóa

Bộ phát hiện khí rò rỉ



 Thiết bị đo lường & Van công nghiệp

 Bộ chuyển đổi áp suất

 Loại bộ chuyển đổi áp suất bán chạy
nhất có cảm biến cộng hưởng silicon.

 Đã được chứng minh chất lượng trong
thời gian sử dụng . 

 Độ chính xác cao. 

 Có độ ổn định rất tốt trong thời gian
dài làm cắt giảm chi phí bảo trì. 

 Thiết kế nhỏ gọn dễ sử dụng. 

 Nhiều dòng sản phẩm đa dạnh.

 Luôn có sẵn với loại chống cháy nổ.

 Hiệu suất cực cao. Mức độ phản hồi
nhanh. 

 Các tính năng độc đáo bao gồm: Đa c
ảm biến ( Áp suất chênh áp và áp suất
tĩnh). 

 Mô tả đặc đặc điểm tín hiệu đầu ra

 Hiển thị đa chức năng ( Tùy chọn ) Cả
nh cáo đầu ra cho áp suất đo và áp suấ
t tính ( Tùy chọn ). 

 Độ tin cậy cao. Được chứng nhận SIL
2 của TÜV IT.

 Bộ chuyển đổi nhiệt độ

 Đặc tính của các bộ biến đổi nhiệt độ có
những tiến bộ các kể hơn so với các đối thủ
có dây trực tiếp khác. 

 Loại bỏ các yêu cầu cáp đặc biệt, đơn giản 
hóa kỹ thuật và bảo trì trong khi cho phép
chẩn đoán nâng cao.

 Yokogawa cung cấp các thiết bị gắn trên 
đầu cột, gắn bảng điều khiển và gắn trên 
trường giữu liệu để bao gồm các ứng dụng 
nhiệt độ khác nhau.

YTA610-YTA710YTA50-YTA70YTA510-YTMXISA100 

Wireless

Hệ thống với lớp đệm bằng màng



 Thiết bị đo lường & Van công nghiệp

 Đo lưu lượng

 Chức năng chuẩn đoán trước –
giảm TCO 

- Phát hiện độ bám dính điện cực làm
giảm thời gian chết quá trình.

- Cấu tạo điện cực có thể sẵn sang cho
việc thay thế

- Thông báo lỗi & Hướng dẫn chẩn đoán
làm đơn giản hóa và tối ưu hóa việc bảo
trì.

 Chức năng định hướng người dùng

- LCD nhiều đèn nền

- Dễ dàng lắp đặt xoay

- Nhiều báo động trạng thái

- Loại vật liệu lót và điện cực đa dạng

 Chất lượng cao – sản phẩm hàng
đầu về độ ổn định trên toàn cầu

- Tăng cường kích từ tần số kép.

- Độ chính xác đọc 0.2 % ( Tùy chọn).

- Độ dẫn 1 micro-S/cm .

- Tốc độ phản hồi tối đa

Đo lưu lượng kiểu từ

Đo lưu lượng kiểu siêu âm

Lưu lượng kế siêu âm sử dụng công nghệ xử lý tín hiệu kỹ thuật số đáng tin cậy nhất, truyền đo lưu lượng cho n
hiều loại kích thước chất lỏng và ống với độ chính xác và độ tin cậy cao. Kết hợp với bộ chuyển đổi hiệu suất v
ượt trội với vật liệu cấp công nghiệp cao hơn. Lựa chọn hiển thị menu thân thiện với người dùng giúp cho việc s
ử dụng các thiết bị rất thuận tiện. Đầu dò kẹp giúp thiết bị linh hoạt hơn trên phạm vi ứng dụng rộng. 

Chi phí vận hành và bảo trì của thiết bị đo lưu lượng có thể được giảm đáng kể. Chi phí vận hành thấp vì không 
cần phải phá vỡ đường ống. Bảo trì gần như không có vì không có sự hao mòn nào. 

ADMAG AXG



 Vật liệu phun phủ bề mặt công nghệ cao

Sự am hiểu nhất

Công nghệ Epoxy của ARCOR® 

Tất cả các sản phẩm ARCOR® được thiết kế không có dung môi. Điều này cho phép ứng dụng an toàn trong tất cả các khô
ng gian hạn chế và cung cấp khả năng sửa chữa nhanh hơn nhiều so với các epoxies có dung môi truyền thống cho phép 
quay vòng nhanh hơn các dự án ứng dụng. Quay vòng nhanh hơn có nghĩa là thời gian chết ít hơn cho các thành phần quan 
trọng.

Một hệ thống phun đa hợp phần cho phép lớp phủ của chúng tôi được phun áp dụng mà không cần thêm dung môi. Điều 
này mang lại những lợi thế của công nghệ epoxy không dung môi của chúng tôi cho các dự án quy mô lớn với hiệu quả của 
việc ứng dụng phun này.

ARCOR® tập trung vào các nguyên liệu thô nghiêm ngặt nhất, hiệu suất cao nhất để tìm ra chất chống chịu hóa chất, nhiệt 
và mài mòn tốt nhất. Sản phẩm được thiết kế tùy chỉnh cho các mục đích sử dụng công nghiệp linh hoạt, đặc thù,. Đặc biệt 
là trong môi trường ngâm nước mặn axit và chất ăn da

Chất lượng tốt nhất Phương pháp mới nhất

Bơm – bộ phận trong
bơm

Các sản bê tông/ cốt thép Ống – bên trong ống

Phần bên trong hệ
thống FGD

Bồn hóa chất/dầu thô/ 
Trung hòa Bể ngưng tụ

Bảo vệ bởi nhiệt –
Kết cấu thép

Cho thiết bị quá trình Hệ thống xử lý nước thải



1. Phục hồi và phun phủ cho bơm tái tuần hoàn
tháp hấp thụ hệ thống FGD – UB330MW

Công ty EVERTECH đã xây dựng những nguyên tắc chuẩn trong phục vụ khách hàng như sau:

Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu của khách hàng - Chịu trách nhiệm đến cùng đối với nhữ
ng sản phẩm dịch vụ mình cung cấp - Phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả - Đảm bảo cung cấp
sản phẩm dịch vụ với giá cả hợp lý và sức cạnh tranh cao - Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm dịch
vụ nghiêm ngặt, đảm bảo việc cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao nhất tới khách hàng

2. Phục hồi và phun phủ các quạt hút chân không
của hệ thống vận chuyển tro bay - UB300MW

3. Phục hồi và phun phủ các quạt hút chân không
của hệ thống vận chuyển tro bay - UB330MW

4. Phục hồi và phun phủ các bơm bùn
– UB110MW

 Dịch vụ kỹ thuật & Thiết bị môi trường



Đề tài khoa học ứng dụng :  “ứng dụng kỹ thuật phun phủ composite công nghệ
cao, giúp bảo vệ bề mặt hệ thống thiết bị phụ của các nhà máy nhiệt điện ”. 

SCR

ASH

GGH

ESP

FGD

Turbine

Generator

Boiler

Nhà máy nhiệt điện

Phun phủ bảo vệ bề mặt các bộ phận quạt hút chân không của hệ thống vận chuyển và xử lý tro xỉ
cho nhà máy nhiệt điện

Phun phủ bảo vệ bề mặt các bộ phận của bơm bùn
nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Phun phủ bảo vệ bề mặt của cửa thăm chắn rác
của kênh nước tuần hoàn nhà máy nhiệt điện

Phun phủ bảo vệ bề mặt các bộ phận của bơm tái tuần hoàn tháp hấp thụ của hệ thống FGD cho
nhà máy nhiệt điện




