
Hội Thảo Nâng Cấp Hiệu Quả 
Hoạt Động của Hệ Thống Lọc 
Bụi Tĩnh Điện (ESP)  

Ngày 6 tháng 11 năm 2019 | 08:15 -16:30 
tại Khách Sạn Sunway

Nội dung Hội thảo
•  Bảo dưỡng ESP và nhận diện các vấn đề
•  Các vấn đề thường gặp
•  Chiến lược cải tạo, nâng cao hiệu suất của ESP
•  Các thiết bị phụ trợ ESP
•  Hệ thống xử lý tro bay
•  Thiết bị vật tư và quản lý chất lượng

 

Công ty Tai & Chyun chuyên cung cấp các vật tư và dịch vụ uy tín cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) cho nhiều khách hàng khắp 
Châu Á trong hơn 20 năm qua. ESP giúp kiểm soát hàm lượng khí phát thải ra môi trường và được sử dụng phổ biến trong các ngành 
công nghiệp nặng như Nhà máy Nhiệt điện, Xi măng, Giấy, vvv.. Chúng tôi rất vinh hạnh được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực 
tế hữu ích giúp khách hàng giải quyết những vấn đề về phát thải và đáp ứng được các quy định về môi trường.

Làm thế nào để giảm 
nồng độ phát thải? ?

Miễn phí Đăng ký
Giới hạn số lượng ! (chỉ 30 chỗ )
Hạn đăng ký đến ngày 18 tháng 10  năm 2019 
tại trang web: www.taichyun.com.tw/vi/news-event/

* Do số lượng chỗ ngồi giới hạn, mọi thông tin thay đổi vui lòng 
    thông báo trước. 

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ qua số điện thoại Việt Nam 
+84-766-274-942 (Ms. Ly) hoặc email: seminar@taichyun.com.tw

www.taichyun.com.tw

Tổ chức bởi  Tai & Chyun Associates Industries, Inc.
10F, No.250, Sec.1, Nei Hu Rd.,Taipei, 11493, Taiwan
Tel. +886-2-8752-5119 

Việt Nam 2019

Ngày 4 tháng 11 năm 2019 | 08:15 -16:30 
tại Khách Sạn Norfolk

Hà Nội 

Hồ Chí Minh


