
 
 

Công ty Hoàng Linh xin gửi đến quý doanh nghiệp lời chúc sức khỏe và thành đạt. 
Với đội ngũ kỹ sư, nhân viên nhiệt tình nhiều năm kinh nghiệm Cty Hoàng Linh cam kết 
sẽ cung cấp cho các cơ sở, doanh nghiệp một dịch vụ môi trường tốt nhất với chi phí 
thấp nhất.  
Lĩnh vực hoạt động:  

A. TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG 
Thực hiện thủ tục tư vấn môi trường cho các Công ty, cơ sở sx, Bệnh viện…  

 Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM); 
 Đề án bảo vệ môi trường; 
 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ; 
 Đăng ký chủ  nguồn thải nguy hại. 

B. THIẾT KẾ, THI CÔNG, VẬN HÀNH. 
 HTXL nước thải công nghiệp: giặt tẩy, cao su, thực phẩm, giấy, dệt nhuộm… 
 HTXL nước thải bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế; 
 HTXL nước thải sinh hoạt: chung cư, cao ốc, văn phòng, khách sạn… 
 HTXL khí thải: lò hơi, máy phát điện, hơi dung môi, sơn… 
 HTXL nước cấp công nghiệp: nước RO, làm mềm… 
 Hệ thống nước uống trực tiếp cho hộ gia đình, cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, 
khách sạn … 

C. CUNG CẤP 
 Hóa chất nồi hơi: hóa chất chống cáu cặn, ăn mòn, hóa chất tẩy rửa nồi hơi… 
 Hóa chất xử lý nước: PAC, Polymer, NaOH, Chlorine…và các loại hóa chất công 
nghiệp khác: Acid sulfamic (H3NSO3), H2O2, CaCO3, Soda ash… 

 Thiết bị ngành nước: Bơm định lượng, Auto valve, lõi lọc RO, đèn UV… 
 Vật liệu xử lý nước: Cát thạch anh, than hoạt tính, hạt trao đổi ion, hạt nâng 
pH…. 

Ngoài ra Cty còn chuyên cung cấp các bộ lọc nước RO, UV, cây nước nóng lạnh cho 
gia đình, bệnh viện, xí nghiệp… sản xuất tại USA, Korea, Taiwan… 
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Kính thưa quý khách hàng! 
Quý vị chủ Công ty, Bệnh viện, cơ sở sản xuất… 
Quý vị đang gặp rắc rối về thủ tục môi trường, quý vị đang cần một nhà tư vấn môi trường chuyên 
nghiệp để giải quyết những rắc rối trên.  
Hãy liên lạc ngay với Công ty Hoàng Linh để được hưởng dịch vụ tư vấn tốt nhất. 
 
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG 

 Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM);  
 Lập đề án bảo vệ môi trường;  
 Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ; 
 Hoàn tất thủ tục đăng ký chủ  nguồn thải nguy hại. 
 Tư vấn cơ chế phát triển sạch - CDM  

(Clean Development Mechanism) 
 

 THIẾT KẾ, THI CÔNG, VẬN HÀNH 
 HTXL nước thải công nghiệp: giặt tẩy, cao su, thực phẩm, 

giấy, dệt nhuộm… 
 HTXL nước thải bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế; 
 HTXL nước thải sinh hoạt: chung cư, cao ốc, văn phòng, 

khách sạn… 
 HTXL khí thải: lò hơi, máy phát điện, hơi dung môi, sơn… 
 Hệ thống lọc bụi từ các phân xưởng sản xuất… 

 

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình Cty Hoàng linh sẽ cung cấp cho quý vị 
một dịch vụ tư vấn môi trường tốt nhất với chi phí thấp nhất. 
 
Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hợp tác của quý công ty! 
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Công ty Hoàng Linh xin gửi đến quý Doanh Nghiệp lời chúc sức khỏe và thành đạt ! 

Công ty Hoàng Linh chuyên  thiết kế thi công hệ thống xử lý nước cấp với quy mô công 
nghiệp, hệ thống nước tinh khiết R.O, hệ thống xử lý nước nồi hơi… 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hệ thống lọc nước tinh khiết R.O tiệt trùng bằng UV 

o Công suất thiết kế từ 1 đến 20 m
3
/giờ. 

o Thiết kế nhỏ gọn, vận hành đơn giản. 

o Phục vụ cho các ngành công nghiệp thực phẩm, 

giải khát, nước uống đóng chai … 

 

 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

Với đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng một 

dịch vụ tốt nhất. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hợp tác của quý công ty! 

o Khử độ cứng trong nước. 

o Tối ưu hóa pH. 

o Công suất thiết kế từ 1 đến 50m
3
/h 

o Thiết kế nhỏ gọn, vận hành đơn giản 

o Chi phí vận hành thấp 

o Điều chỉnh pH tự động  

o Chất lượng nước sau xử lý đáp ứng nhu cầu 

các ngành công nghiệp khác nhau. 
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Công ty Hoàng Linh xin gửi đến quý Doanh Nghiệp lời chúc sức khỏe và thành đạt ! 
Công ty HOÀNG LINH chuyên thiết kế thi công các hệ thống xử lý nước cấp cho cơ quan, 
bệnh viện, trường học, lọc nước giếng gia đình … 

 

 

      

 
 

 
Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hợp tác của quý công ty! 

o Công suất thiết kế từ 0.5 đến 2 m3/giờ. 
o Thiết kế nhỏ gọn, vận hành đơn giản. 
o Chi phí đầu tư  và vận hành thấp. 
o Nước sau xử lý có thể uống trực tiếp 

Nước sau xử lý đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng nước ăn uống của bộ Y tế - QCVN 01:2009/BYT.

Hệ thống nước uống trực tiếp với các chức năng: 
o Khử Phèn sắt, mangan 
o Khử màu, mùi, nâng pH 

o Khử Nitrat, amoni, Khử cứng, các tạp chất khác. 
o Diệt khuẩn bằng đèn UV 

Nước sau xử lý đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước ăn uống của bộ Y tế - QCVN 01:2009/BYT 

o Công suất thiết kế từ 0.5 đến 2 m3/giờ. 
o Thiết kế nhỏ gọn, vận hành đơn giản. 
o Chi phí đầu tư  và vận hành thấp. 
o Nước sau xử lý có thể uống trực tiếp 

Nước sau xử lý đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng nước ăn uống của bộ Y tế - QCVN 01:2009/BYT. 



 
CTY HOÀNG LINH chuyên cung cấp các thiết bị , vật tư ngành nước như: 
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Than hoạt tính Hạt Aluwat VN Cát lọc Sỏi đỡ 
 
 

Cát hoạt tính ODM 

 
 
 
 
 
 
 Cát ManganHạt nâng pH _Corosex Hạt trao đổi ion 
 

 
 

 

Auto Valve FilterLõi lọc 10, 20 inch 

 
 
 
 
 
 

Vỏ, lõi lọc  RO  Đèn UV 
 

Bơm định lượng 
Blue - white 

 
 
 
 
 
 
 Bơm định lượng 

Hanna 
Bơm định lượng 

Pulsafeeder 
Van rửa bằng tay  

 



Mọi chi tiết xin liên hệ: 

CÔNG TY TNHH HOÀNG LINH 

Đ/c: 609 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp - Hồ Chí Minh. 

Tel: (08) 39 858 949 - Fax: (08) 39 858 947 

Email: hoanglinh405@vnn.vn        Website: www.hoanglinhvn.com 

 

Công ty Hoàng Linh chuyên cung cấp các loại hóa chất- dịch vụ nồi hơi, tháp giải nhiệt: 

HÓA CHẤT NỒI HƠI 

 HL - CHEM B106 - Chống Cáu Cặn & Ăn Mòn Nồi Hơi 

 HL - CHEM B206 - Chống Cáu Cặn Trong Nồi Hơi 

 HL - CHEM B306 - Chống Ăn Mòn Nồi Hơi 

 HL - CHEM B406 - Chống Oxy hóa nồi hơi 

 HL - CHEM B506 -  Xử Lý Độ Kiềm Trong Nồi Hơi 

 HL - CHEM R106 -  Tẩy Cáu Cặn và Rỉ Sét 

 

      

DỊCH VỤ NỒI HƠI, THÁP GIẢI NHIỆT 

 Tẩy phá cáu cặn nồi hơi bằng hóa chất chuyên dùng 

không ăn mòn kim loại. 

 Tẩy cáu cặn trong tháp giải nhiệt, đường ống dẫn nước 

 Bảo trì lò hơi. Cấp phép kiểm định thiệt bị áp lực. 

 Xét nghiệm các chỉ tiêu nước lò hơi. 

 Tư vấn & lắp đặt thiết bị làm mềm nước lò hơi. 

Ngoài ra công ty Hoàng Linh còn cung cấp các loại loại hóa 

chất và dịch vụ tẩy cáu cặn trong Tháp giải nhiệt, đường ống dẫn nước v.v… 

Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hợp tác của quý công ty! 

HÓA CHẤT  THÁP GIẢI NHIỆT 

 HL-CHEM C110-  Hóa Chất Chống Cáu Cặn Và Ăn Mòn Hệ 

thống lạnh mở 

 HL-CHEM C210-  Hóa Chất Chống Cáu Cặn Và Ăn Mòn Hệ 

thống lạnh mở & kín 

 HL-CHEM C310-  Hóa Chất Chống Cáu Cặn Và Ăn Mòn Hệ 

thống lạnh mở-kín 

 HL-CHEM C410-  Hóa Chất Chống Cáu Cặn Và Ăn Mòn Hệ 

thống lạnh kín 

 HL-CHEM C510-  Hóa Chất Chống Cáu Cặn Và Ăn Mòn Hệ 

thống lạnh kín 

 HL-CHEM CB05 – Hóa Chất Chống vi sinh, rong rêu, tảo 

 HL-CHEM CB20 – Hóa Chất Chống vi sinh, rong rêu, tảo 

 HL-CHEM CB21 – Hóa Chất Chống vi sinh, rong rêu, tảo 

 HL-CHEM CB22 – Hóa Chất Chống vi sinh, rong rêu, tảo 



 
 

 
Bộ lọc nước R.O(linh kiện USA, TaiWan)  
                          
 
 
 

Với 5 chế độ lọc, ngăn ngừa vi khuẩn bằng 
công nghệ thẩm thấu ngược R.O với công 
suất lên đến 140l/ngày, 200l/ngày 300l/ ngày 

 
 
 
 

Bộ lọc nước UV(linh kiện USA, TaiWan) :  
Với khả năng lọc thô, lọc khử mùi, làm ngọt 
nước nhờ than hoạt tính, diệt vi khuẩn bằng 
đèn tia cực tím. 

 
 
 
 
 
Cây Nước Nóng lạnh, Bình lọc Nước: 
Bình lọc nước gia đình             Cây Nóng lạnh 
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(Sx tại Hàn Quốc):               
 Cung cấp nước nóng 

lạnh  
 Công suất  12 

lít / ngày  
 
 
  
Bộ Lọc 1 lõi lọc(CP1), 2 lõi lọc (CP2), 3 lõi lọc (CP3) 

 

Bộ lọc 
với 3 lõi 

lọc 
(PC3) 

Bộ lọc 
với 2 lõi 

lọc 
(PC2) 

 
 
Bộ Lọc Nước Gia Đình (xử lý nước giếng khoan nhiễm bẩn để sinh hoạt) 

 

Hệ 
thống 

lọc với 
2 cột 
lọc 

Hệ 
thống 

lọc với 
3 cột 
lọc 

 
 Nếu quý khách có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. 




