
Đem Bronkhorst đến gần quý vị hơn 
trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương

sales@bronkhorst-apac.com service@bronkhorst-apac.com+65 6950 3853



Văn phòng Châu Á Thái
Bình Dương (APAC) 

Philippines

Papua New Guinea

Indonesia

Brunei

Việt Nam

Lào

Campuchia

Đông Timor

  Công ty hàng đầu trong lĩnh vực đo lường và 
kiểm soát dòng lưu lượng 

Có trụ sở tại Singapore, Bronkhorst APAC thuộc quyền sở hữu của 

Bronkhorst High-Tech B.V. Hà Lan. Chuyên cung cấp, tư vấn, ứng 

dụng kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ bán hàng và cung cấp dịch vụ 

hậu mãi sau bán hàng. Những dòng sản phẩm mang tính chuyên 

môn cao như thiết bị đo lường và kiểm soát lưu lượng khí và chất 

lỏng, đo lường và kiểm soát áp suất, các hệ thống tạo hơi, giải pháp 

nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và thiết bị hiệu chuẩn.

Bronkhorst APAC hỗ trợ các văn phòng chi nhánh và các nhà phân 

phối trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời trực tiếp xử 

lý các đơn hàng và yêu cầu từ khách hàng trong khu vực Châu Á 

Thái Bình Dương (APAC) không có nhà phân phối trong nước hỗ trợ, 

bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Papua New Guinea, 

Philippines, Đông Timor và Việt Nam. 

Chúng tôi phát triển và sản xuất các giải pháp xử lý chất lỏng dòng kiệt 

thông minh, bền vững và tùy chỉnh theo khách hàng, từ trụ sở năng 

động của công ty tại Ruurlo thuộc vùng Achterhoek, Hà Lan. Các dụng 

cụ đo và van điều chỉnh lưu lượng chính xác, đáng tin cậy của chúng 

tôi dành cho chất lỏng và chất khí được sử dụng tại các phòng thí 

nghiệm, bàn thử nghiệm, máy móc và nhiều ngành công nghiệp. 

Bronkhorst là một tổ chức toàn cầu đích thực, với các văn phòng 

công ty con cho hoạt động bán hàng và hỗ trợ tại Đảo Anh, Pháp, 

Phía Bắc Nước Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, 

Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore (cho các quốc gia APAC) và Hoa Kỳ. 

Ngoài ra, chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới bổ sung các nhà 

phân phối và trạm dịch vụ trên toàn Châu Âu và cả thế giới để cung 

cấp dịch vụ và chuyên gia ở địa phương. 

 Các công ty con của Bronkhorst 
Châu Âu  : Hà Lan, Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Vương Quốc Anh

Bắc Mỹ  : Hoa Kỳ

Khu vực Châu Á : Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn
Thái Bình Dương  Độ và Singapore

 Thông Tin Thực Tế và Số Liệu
 Hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Lưu Lượng Khối và Áp Suất 

 Hơn 1.000.000 dụng cụ đang được sử dụng 

  600 nhân viên trên toàn thế giới, trong đó có 450 nhân viên làm 

việc tại các trụ sở; 

 Có đại diện tại hơn 30 quốc gia; 10 văn phòng chi nhánh 

  Cơ sở vật chất phòng sạch đạt tiêu chuẩn ISO 14644-1 Loại 5 với 

thiết bị kiểm tra lưu lượng Loại 5 

  20% nhân viên hoạt động trong lĩnh vực Nghiên Cứu và Phát 

Triển (R&D) và phát triển 

 Được chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001 

 Trung Tâm Hiệu Chuẩn Bronkhorst, ISO/IEC 17025:2017 

 Hỗ trợ kỹ thuật cả ngày lẫn đêm 

 Hỗ Trợ Toàn Thế Giới
Cho dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, các chuyên gia của chúng tôi 

trong Đội Ngũ Hỗ Trợ luôn sẵn sàng phản hồi yêu cầu của quý vị ngay 

lập tức hoặc đảm bảo sẽ có hành động khác phù hợp. Quý vị có thể liên 

hệ với các chuyên gia của chúng tôi 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần 

theo số: +31 859 02 1866 và địa chỉ email support@bronkhorst.com 

 Hỗ Trợ Hậu Mãi của Bronkhorst
Bronkhorst có hơn 20 Văn Phòng Dịch Vụ Toàn Cầu được trang bị 

đầy đủ. Những văn phòng này có thể thực hiện công việc sửa chữa 

như nhà máy, cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn và bán hàng thay thế, 

phù hợp với các tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

Đứng Đầu 
Thị Trường 
Châu Âu



 Các Tính Năng 
 Đo tín hiệu nhanh và chính xác 

 Giao tiếp tương tự và kỹ thuật số (mạng cục bộ fieldbus) 

 Dễ dàng lắp đặt tại nhiều vị trí

 Có thể thiết kế tùy chỉnh theo khách hàng khi có yêu cầu 

 Vỏ IP65 với hỗ trợ ATEX Zone 2 tùy chọn 

 Khoảng áp suất lên đến 700 bar 

 ATEX tùy chọn được phê duyệt cho Zone 1 

 Khoảng lưu lượng (trên cơ sở không khí)
Nhỏ nhất 0…0,7 mln/phút, lớn nhất 0…11.000 m3

n/giờ

 Các Tính Năng
 Đo tín hiệu nhanh và chính xác 

 Giao tiếp tương tự và kỹ thuật số (mạng cục bộ fieldbus) 

 Dễ dàng lắp đặt tại nhiều vị trí

 Vỏ IP65 tùy chọn và phê duyệt ATEX Zone 2 

 Các dụng cụ Coriolis đo dòng lưu lượng nhỏ nhất thế giới

  Dụng cụ đo chất lỏng bằng từ trường, lốc xoáy và siêu âm sẵn có tại cửa hàng 

trên mạng của chúng tôi tại địa chỉ www.massflow-online.com 

 Khoảng lưu lượng (trên cơ sở nước)
Nhỏ nhất 0…100 mg/giờ, lớn nhất 0…600 kg/giờ

Chất Khí

Chất Lỏng

Áp Lực

Hơi

Dụng Cụ Đo và Van Điều Chỉnh Lưu Lượng Khối cho các ứng dụng khí ga có vỏ điện tử phù hợp với các điều kiện của phòng thí nghiệm, môi trường công nghiệp 

hoặc khu vực nguy hiểm. Các dụng cụ Bronkhorst® cho chất khí thực sự độc đáo với năng lực kiểm soát khoảng lưu lượng từ 0…0,7 mln/phút và 0…11.000 m3
n/giờ với 

áp suất định mức từ chân không đến 700 bar. Hoạt động của dụng cụ lưu lượng khối dựa trên nguyên tắc đo lưu lượng khối đã được chứng minh (dòng chảy vòng 

hoặc dòng dẫn). Đối với tốc độ dòng chảy khí nhỏ, chúng tôi cũng có thể áp dụng nguyên lý Coriolis. Đối với các khách hàng OEM, Bronkhorst cung cấp các giải pháp 

tùy chính trên các ống phân phối nhỏ gọn, đa chức năng. Tại cửa hàng trên mạng chuyên bán các thiết bị đo và điều chỉnh lưu lượng của chúng tôi, chúng tôi cung 

cấp các dụng cụ không yêu cầu khách hàng có tư vấn hoặc báo giá cụ thể. Tiết kiệm chi phí và giao hàng trong vòng hai ngày làm việc. www.massflow-online.com

Dụng Cụ Đo và Van Điều Chỉnh Lưu Lượng Khối cho chất lỏng trong các khoảng từ 0…100 mg/giờ và 0…600 kg/giờ (tương đương nước). Dụng cụ đo lưu lượng 

khối tác dụng nhiệt của chúng tôi chỉ cần áp suất chênh lệch nhỏ. Mặc dù sử dụng phép đo trực tiếp (không cần dòng chảy vòng) nhưng nhiệt độ của chất lỏng 

chỉ tăng một lượng vô cùng nhỏ, khoảng 1…5 °C. Nhờ đó giới hạn đáng kể mối nguy hiểm là chất lỏng sẽ bốc hơi hoặc thoái biến. Đối với các khoảng lưu lượng từ 

0…5 g/giờ đến 0…600 kg/giờ, Bronkhorst® đã thiết kế một loạt các dụng cụ đo lưu lượng khối dựa trên nguyên lý Coriolis nâng cao. Đặc điểm của những dụng cụ 

này là hiệu suất vượt trội, ngay cả khi thay đổi điều kiện hoạt động về áp suất, nhiệt độ, mật độ, suất dẫn và độ nhớt. Phát triển gần đây nhất của Bronkhorst là một 

chuỗi dụng cụ đo lưu lượng chất lỏng bằng siêu âm cho các lưu lượng từ 2…100 ml/phút lên đến 1500 ml/phút. Tất cả các dụng cụ đo lưu lượng chất lỏng đều có 

thể được gắn trực tiếp một van điều chỉnh hoặc bơm Bronkhorst® để điều chỉnh các lưu lượng dòng thấp không có xung động, ví dụ như các chất phụ gia.

Dụng cụ đo và điều chỉnh áp suất điện tử của Bronkhorst đối với chất lỏng và chất khí có thiết kế xuyên suốt nhỏ gọn đã được chứng minh. Chúng tôi cũng có 

thể cung cấp máy phát báo áp lực chênh lệch trong khoảng 0…15 bar. Bộ điều khiển áp suất hoạt động với độ chính xác cao và ổn định cần được chỉ định để 

điều khiển áp suất thuận và áp suất nghịch.

Hệ Thống Bốc Hơi và Pha Trộn Được Kiểm Soát (CEM) là một Hệ Thống Phân Phối Chất Lỏng cải tiến có thể thay thế các Hệ Thống Bọt Khí truyền thống. Hệ thống này 

gồm một van điều chỉnh dòng chất lỏng, một dụng cụ điều chỉnh lưu lượng khối (MFC) cho chất khí mang và một thiết bị pha trộn và bay hơi được điều chỉnh nhiệt độ. 

 Các Tính Năng
 Giao tiếp tương tự và kỹ thuật số (mạng cục bộ fieldbus) 

 Có sẵn các phiên bản hàn kín bằng kim loại 

 Vỏ IP65 tùy chọn và phê duyệt ATEX Zone 2 

 Khoảng áp lực
Nhỏ nhất 0…100 mbar, cao nhất 0…400 bar

 Các Tính Năng
 Hỗn hợp chất khí/chất lỏng được điều chỉnh chính xác (lưu lượng khối) 

 Phản hồi nhanh 

 Lưu lượng dòng hơi rất ổn định 

 Xử lý nước, dung môi, hỗn hợp chất lỏng 

 Khoảng hơi
Hệ thống phù hợp để pha trộn các dòng chất lỏng 0,25…1200 g/giờ, tạo ra 

dòng hơi bão hòa 50 ml/phút đến 100 l/phút.



Nhà Máy

Điện thoại: +65 6950 3853
Email: sales@bronkhorst-apac.com   
Trang web: www.bronkhorst-apac.com

Văn phòng APAC của Bronkhorst®

3 Temasek Avenue
#18-16 Centennial Tower
Singapore 039190

Bronkhorst High-Tech B.V. 
Nijverheidsstraat 1a 
NL-7261 AK Ruurlo
Hà Lan 
Email info@bronkhorst.com  
Trang web www.bronkhorst.com

Bronkhorst High-Tech thiết kế và sản xuất các dụng cụ và hệ thống con cải tiến để đo và điều chỉnh dòng Lưu lượng thấp để sử dụng trong các 
phòng thí nghiệm, máy móc và ngành công nghiệp. Với động lực là ý thức mạnh mẽ về tính bền vững và nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi 
cung cấp một loạt các dụng cụ đo và điều chỉnh lưu lượng (khối) cho chất khí và chất lỏng trên cơ sở các nguyên lý đo nhiệt, Coriolis và siêu 
âm. Mạng lưới bán hàng và dịch vụ toàn cầu của chúng tôi hỗ trợ tại địa phương ở hơn 40 quốc gia. Hãy tìm hiểu về Bronkhorst®!
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Thị trường phân tích

Xử lý nước

Phân Tích Yếu Tố Truy Vết

Ngành công nghiệp bán dẫn
và đèn LED 

Chăm Sóc Y Tế,
Sức Khỏe và Cá Nhân

Năng lượng tái tạo

Dầu và Khí

Các ứng dụng khácXử lý bề mặt

Ngành Hóa Chất, Nhựa
và Thủy Tinh

Thực Phẩm, Đồ Uống
và Dược Phẩm

Xử Lý Sinh Học
và Lò Phản Ứng Sinh Học 


