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B?n ??c thân m?n,

Chúng tôi vô cùng t?  hào và ph?n kh? i khi có th? g? i g?m T?p chí Tin t? c m?i c?a AVK ? ông Nam Á 
này ??n v? i t?t c? các b?n. ? ây là ?n b?n ??u tiên và chúng tôi d?  ??nh s? th? c hi?n thêm nhi?u ?n 
b?n h?n trong t? ?ng lai. Chúng tôi ?ã luôn mong mu?n m?t ?i?u gì ?ó nh?  th? này, và bây gi?  ?i?u 
?ó ?ã x?y ra.
Chúng tôi có khá nhi?u m?c ?ích khi phát hành t?p chí này nh? ng m?t trong nh? ng m?c ?ích chính 
?ó là cung c?p thông tin có giá tr? cho các ??i tác và các ??i tác ti?m n?ng m?i trong khu v? c. AVK là 
m?t th? ?ng hi?u l?n m?nh trên toàn th? gi? i v? các s?n ph?m van ?Ch?t l? ?ng cao giá c? ph?i 
ch?ng? nh? ng chúng tôi mu?n phát tri?n h?n n? a th? m?nh này ?? m? ra nhi?u th? tr? ?ng, c? th? là 
?  khu v? c ? ông Nam Á.
Trong ?n b?n ??u tiên này, chúng tôi t?p trung gi? i thi?u v? T?p ?oàn AVK Water, bao g?m các ??n 
v? kinh doanh và th? ?ng hi?u c?a chúng tôi, ngoài ra chúng tôi còn gi? i thi?u s?  l? ?c v? Ban lãnh 
??o c?a chúng tôi ?  khu v? c ? ông Nam Á.
Ph?n l?n n?i dung còn l?i c?a t?p chí t?p trung vào các s?n ph?m, tin t? c và s?  ki?n m?i trong khu 
v? c, c?ng nh?  vô s? nh? ng câu chuy?n thành công c?a t? ng cá nhân trong khu v? c.
Trang quan tr?ng ?  m?t sau cùng ch? ra cách liên h? v? i AVK trong khu v? c thông qua các ph? ?ng 
ti?n khác nhau s? k?t thúc ?n b?n ??u tiên c?a t?p chí khu v? c m?i c?a chúng tôi.
Tôi xin c?m ?n t?t c? các b?n ?ã dành th? i gian ??c t?p chí m? i c?a chúng tôi và th? c s?  hy v?ng 
r?ng các b?n s? t?n h? ?ng nó m?t cách tr?n v?n.
Cu?i cùng, tôi xin chúc t?t c? các b?n ?Luôn an toàn và kh?e m?nh? trong kho?ng th? i gian m?i và 
??y th?  thách này.

Trân tr?ng,

L? I GI? I THI?U C? A 
GIÁM ? ? C ? I?U HÀNH KHU V? C

Gert Borrits

Giám ??c ?i?u hành khu v? c
? ông Nam Á
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? ?i v? i nhi?u qu?c gia, 
?i?u này ??ng ngh?a v? i 
vi?c ph?i làm vi?c t?i nhà 
trong th? i gian dài k? t?  
tháng 3 n?m nay. May m?n 
thay, các doanh nghi?p 
c?a chúng tôi v?n ?ang 
ho?t ??ng. Chúng tôi v?n 
cung c?p các s?n ph?m 
ch?t l? ?ng cho khách 
hàng và thay vì ti?n hành 
các cu?c h?p cá nhân, 
chúng tôi ?ã chuy?n thành 
?ào t?o tr? c tuy?n và các 
cu?c h?p qua m?ng. Trong 
các công ty c?a chúng tôi, 
?ã có nhi?u sáng ki?n 
?? ?c ?? a ra ?? ??m b?o 
ho?t ??ng ?n ??nh m?c 
cho hoàn c?nh khó kh?n.

AVK ? ÔNG NAM Á
TRONG TH? I K? COVID19 

T?i AVK Malaysia, các bi?n pháp t? ?ng t?  ?ã 
?? ?c th? c hi?n và t?t c? nhân viên ?? ?c yêu 
c?u ?eo kh?u trang trong v?n phòng, c?ng nh?  
truy v?t b?ng ? ng d?ng MySejahtera, ?? m?i 
ng? ? i có th? ?? ?c thông báo, n?u m?t nhân 
viên có b?t k? ti?p xúc tr? c ti?p ho?c gián ti?p 
nào v? i vi rút.
T?i Vi?t Nam, Philippines và Singapore, các 
bi?n pháp ki?m tra nghiêm ng?t c?ng ?ã ?? ?c 
th? c hi?n ?? ??m b?o an toàn cho m?i ng? ? i. 

T?i AVK, chúng tôi tin r?ng cách t?t nh?t ?? 
v? ?t qua m?t tình hu?ng nh?  ??i d?ch COVID 
là làm g? ?ng, c? t?i ??a ph? ?ng và trên toàn 
c?u, v? cách chúng ta có th? thích ? ng v? i m?t 
tình hình bình th? ?ng m?i b?ng cách ch?u trách 
nhi?m v? s?  an toàn c?a nhau trong khi v?n có 
trách nhi?m gi?  l? i h? a c?a mình ??i v? i khách 
hàng.

Sau vài tháng tuân theo khuy?n ngh? c?a chính 
ph? v? vi?c làm vi?c t?i nhà, t?t c? nhân viên 
c?a AVK Fusion Indonesia ?ã tr?  l?i v?n phòng 
vào tháng 7 ?? th? c hi?n nhi?m v? c?a mình. 
M?t ph?n nguyên nhân khi?n ?i?u này tr?  nên 
kh? thi là nh? các khuy?n ngh? nghiêm ng?t mà 
AVK Fusion Indonesia ?ã tri?n khai nh?m mang 
l?i c?m giác an toàn cho nhân viên và các bên 
liên quan.

AVK Fusion Indonesia ?ã th? c hi?n m?t cu?c 
luân chuy?n ?? ??m b?o vi?c ti?p xúc v? i nhân 
viên ?  m? c t?i thi?u, b? ph?n CNTT ?? ?c giao 
nhi?m v? cung c?p m?t h? th?ng chia s? t?p ?? 
h?n ch? s?  di chuy?n c?a nhân viên khi chuy?n 
thông tin và t?t c? nhân viên ?? ?c h? ?ng d?n 
tuân th? nghiêm ng?t các bi?n pháp v? sinh và 
an ninh.

? ?i d?ch Toàn c?u ?ã khi?n các chính ph? trên kh?p ? ông Nam Á ph?i th? c hi?n m?t lo?t các sáng 
ki?n nh?m ??m b?o s? c kh?e c?a toàn th? công dân.
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S?  L? ? C V? CÁCH T?  CH? C 
C? A T? P ? OÀN AVK

AVK ? ? ? C CHIA THÀNH BA PHÂN 
KHÚC KINH DOANH CHÍNH:

AVK N? ? C, AVK CÔNG NGHI?P VÀ 
AVK S? N XU? T TIÊN TI?N

Các phân khúc này ?? ?c xây d? ng d? a trên 
các công ty có n?ng l? c s?n xu?t và n?ng l? c 
v? s?n ph?m, ?? ?c s?  d?ng trong nhi?u phân 
khúc kinh doanh khác nhau trên toàn th? gi? i. 
? ? ?áp ? ng nhu c?u c?a khách hàng, chúng 
tôi ho?t ??ng nh?  m?t nhà s?n xu?t - thi?t k? 
t?m qu?c t?, s?n xu?t và bán các s?n ph?m 
c?a chính chúng tôi.

PHÂN KHÚC KINH DOANH 'AVK WATER' 
? ? ? C CHIA THÀNH B? N PHÂN KHÚC NH?  CHÍNH

C? P N? ? C
Ti?p c?n v? i n? ?c s?ch th? ?ng ?? ?c coi là chuy?n ?? ?ng nhiên, 
gi?ng nh?  cách chúng ta hít th?  không khí trong lành. Chúng ta 
quên r?ng n? ?c s?ch là m? t s?n ph?m, và quá trình s?n xu?t ??  
n? ?c là m? t quá trình toàn di?n, chi ti? t. Vô s?  m?ng l? ? i cung 
c?p n? ?c ?ang trong tình tr?ng t? i t?  ??n m? c kho?ng 40% t?ng 
l? ?ng n? ?c ?? ?c phân ph? i trên toàn th?  gi? i ch? ??n gi?n là b? 
th?t thoát trong quá trình v?n chuy?n. Gi?m th?t thoát n? ?c và 
m? c n? ?c không thu là ? u tiên hàng ??u khi h? ?ng t? i vi?c ??m 
b?o kh? n?ng ti?p c?n n? ?c và v?  sinh cho t? t c?  m? i ng? ? i.

C? P KHÍ ? ? T

Khí ?? t là m? t ngu?n n?ng l? ?ng hi?u qu? dùng cho s?n xu?t, 
s? ? i ?m và sinh ho?t gia ?ình. Khi cung c?p khí ?? t, s?  an toàn, 
ch?t l? ?ng và ??  b?n là nh? ng y?u t?  không th?  thi?u. Các ? ng 
d? ng bao g?m phân ph? i khí ?? t, công vi?c nhà máy khí ?? t và 
truy?n d?n khí ?? t. Van AVK và các ph?  ki?n dùng cho khí ?? t 
?? ?c ki?m tra k? l? ?ng và ?? ?c phê duy? t b? i các vi?n th?  
nghi?m hàng ??u trong n? ?c và qu?c t? . AVK ??m b?o v?  ch?t 
l? ?ng và cung c?p các s?n ph?m ?áng tin c?y, ho?t ??ng không 
l? i ngay c? sau nhi?u n?m ng? ng s?  d? ng.

PCCC

Vi?c l?p ??t các thi? t b? phòng cháy ch? a cháy là ?i?u c?n thi? t 
trong xã h? i nh?m b?o v?  con ng? ? i, môi tr? ?ng và các tòa nhà 
kh? i nh? ng ?ám cháy không th?  ki?m soát. Các nhân viên c? u 
h?a ph? i ph?n ? ng nhanh và hi?u qu? trong các tình hu?ng nguy 
hi?m ?òi h? i ngu?n cung c?p n? ?c và thi? t b? ch? a cháy ph? i 
?áng tin c?y. Ngay c? sau th? i gian không s?  d? ng kéo dài, s?n 
ph?m AVK v?n s?  ho?t ??ng hoàn h?o. Các ? ng d? ng trong phân 
khúc này bao g?m c? các thi? t b? ch?ng cháy trong nhà và ngoài 
tr? i.

X?  LÝ N? ? C TH? I

30-50% m? c tiêu th?  n?ng l? ?ng c? a m? t ?ô th? ?? ?c s?  d? ng 
??  x?  lý n? ?c và n? ?c th? i. Ngành n? ?c và n? ?c th? i chi?m 8% 
t?ng l? ?ng tiêu th?  n?ng l? ?ng toàn c?u. N? ?c th? i c?n ?? ?c 
xem nh?  m?t ngu?n tài nguyên thay vì m? t r?c r? i. Khi chúng tôi 
bi?n n? ?c th? i thành n?ng l? ?ng tái t?o, s?n xu?t ?i?n, khí sinh 
h?c, s? ? i ?m ho?c làm l?nh và thu h? i các tài nguyên quý giá 
khác t?  bùn, chúng tôi t?o ra l? i ích to l?n cho c? ng? ? i s?  d? ng 
và môi tr? ?ng.
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AVK WATER GROUP 
BAN QU? N TR?

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN AVK WATER  & L?NH V? C KINH DOANH C? T LÕI; VAN N? ? C & VAN 
C? P KHÍ ? ? T, X?  LÝ N? ? C TH? I VÀ PHÒNG CHÁY CH? A CHÁY TRÊN TOÀN TH? GI? I:
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Ý CHÍ M? NH M? VÀ S?  KIÊN TRÌ
T? NG GIÁM ? ? C ? I?U HÀNH AVK (CEO), 
NIELS AAGE KJÆR 

Niels Aage Kjær sinh ra và l?n lên ?  Galten, ? an M?ch, n? i mà t?  khi còn nh?, ông ?ã giúp ??  cha trong x? ?ng 
?  Galten, ? an M?ch. Sau ?ó, ông b?t ??u h?c vi?c trong x? ?ng tr? ?c khi b?t ??u s?  nghi?p nghiên c? u c?a 
mình. N?m 1967, ông t?t nghi?p k? s?  tr? ?ng Cao ??ng K? thu?t Odense.

N?m 1970 Niels Aage Kjær tr?  thành ??ng ??i v? i cha mình. Lúc ?ó AVK 
là m?t c? a hàng ?i?n máy nh? v? i ba nhân viên chuyên s?n xu?t h? 
th?ng l?nh và cung c?p d?ch v? s? a ?ng n? ?c cho c?ng ??ng ??a 
ph? ?ng. ? áng bu?n thay, Aage Valdemar Kjær b? m?t c?n ?au tim m?t 
tu?n sau ?ó, và Niels Aage ??t nhiên ph?i gánh m?t tr?ng trách l?n trên 
vai. Niels Aage khi ?ó 25 tu?i. Dù còn tr? nh? ng ông ?ã ??m nh?n trách 
nhi?m ?i?u hành công vi?c kinh doanh. Cùng n?m ?ó, Niels Aage Kjær ?ã 
phát tri?n chi?c van AVK ??u tiên ?? cung c?p n? ?c và xây d? ng nhà 
máy ??u tiên ?  Galten. V? i ??ng l? c và s?  nhi?t tình c?a mình, Niels 
Aage Kjær ?ã bi?n m?t x? ?ng ??a ph? ?ng nh? thành m?t t?p ?oàn công 
ty toàn c?u.

Ngày nay, AVK không ch? là nhà s?n xu?t van và ph? ki?n hàng 
??u trong ngành n? ?c và công nghi?p, mà còn tr?  thành m?t 
công ty ch? ch?t trong n? l? c h? ?ng t? i các gi?i pháp xanh h?n, 
n? ?c u?ng s?ch và các gi?i pháp phát tri?n hi?u qu?, b?n v? ng. 
AVK mang ??c tr? ng là phát tri?n không ng? ng, ?i?u này ch?c 
ch?n có liên quan ??n ??ng l? c và s?  nhi?t tình cá nhân c?a 
Niels Aage Kjær. Ông ?y là m?t nhà lãnh ??o lôi cu?n, m?t doanh 
nhân và nhà kinh doanh gi?i - c?ng nh?  m?t ng? ? i ?àn ông có ý 
chí m?nh m? và kiên trì. Ch?t l? ?ng, ??i m? i, ?? tin c?y, tính b?n 
v? ng và d?ch v? khách hàng - ?ây là nh? ng giá tr? c?  b?n c?a c?n 
x? ?ng nh? cách ?ây vài th?p k?. Tuy nhiên, nh? ng giá tr? ?ó v?n 
là n?n t?ng cho công ty ngày nay và s? ti?p t?c ??nh hình t? ?ng 
lai c?a AVK.

Niels Aage Kjær v?n thích m?c áo vest màu vàng và ?eo 
kính b?o h? và ?i b? xung quanh m?t trong nhi?u nhà máy - 
tr?  l?i n? i mà t?t c? b?t ??u. Ông ?y r?t t?  hào v? các s?n 
ph?m c?a AVK và ??m b?o r?ng chúng ph?i có ch?t l? ?ng 
cao nh?t, nh? ng v?n dành th? i gian ?? trò chuy?n v? i các 
nhân viên. Khi không làm vi?c ho?c không ??n th?m các nhà 
máy, Niels Aage thích ch? i gôn t?i sân gôn ??a ph? ?ng, 
chèo thuy?n trên các h? c?a ? an M?ch và ông c?ng có ni?m 
?am mê ngh? thu?t l?n - ?i?u mà ông chia s? cùng v? i v?  
mình, Ellen Margrethe. S?  quan tâm c?a Niels Aage Kjær 
??n ngh? thu?t c?ng là ni?m ?am mê chung c?a ông ?y v? i 
Hoàng gia ? an M?ch, ông ?y khá thân thi?t v? i h?. T?i tr? s?  
AVK, ng? ? i ta có th? tìm th?y m?t s? tác ph?m ngh? thu?t 
?? ?c ?ích thân Hoàng t?  ? an M?ch th? c hi?n, ng? ? i không 
may qua ?? i vào n?m 2018. Trong b? c ?nh bên ph?i, có th? 
th?y Niels Aage cùng v? i N?  hoàng ? an M?ch Margrethe ?? 
nh? và V? ?ng phu, ?ang chiêm ng? ?ng các tác ph?m ngh? 
thu?t t?i Tr? s?  AVK.

N?m 2020, Niels Aage Kjær d?  ki?n k? ni?m 50 n?m thành l?p AVK, nh? ng vì COVID-19, k?  ho?ch 
ti?p ?ón và l?  k? ni?m dành cho các ?? i tác kinh doanh và nhân viên ?ã ?? ?c d? i l? i vào tháng 6 
n?m 2021.
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G? P G?  CÁC 
T? NG GIÁM ? ? C C? A CHÚNG TÔI
T?i AVK, chúng tôi t?  hào v? i ch?t l? ?ng s?n ph?m và d?ch v? v? ?t tr?i. ? ?ng l? c ??ng sau vi?c duy trì 
m?t tiêu chu?n nh?  v?y, m?t ph?n l?n chính là nh? các giám ??c c?a chúng tôi và các giá tr? mà h? th? c 
thi trong các công ty c?a chúng tôi ?  ? ông Nam Á. Trong ph?n này, b?n có th? hi?u rõ h?n v? h? m?t 
chút.

T? NG GIÁM ? ? C RASMUS MARTENSEN,
AVK VALVES MANUFACTURING MALAYSIA

B?n ?ã làm vi?c v? i AVK ?? ?c bao lâu?

?Tôi ?ã ??ng hành cùng AVK ?? ?c 3 n?m.?

Lúc ??u, ?i?u gì ?ã thu hút b?n ??n v? i AVK? 
Và AVK ?ã thay ?? i nh?  th?  nào k?  t?  ?ó?

?Tôi nh?n th?y nh? ng c?  h?i l?n dành cho các s?n 
ph?m c?a AVK ?  ? ông Nam Á và ??c bi?t là ?  
Indonesia v? i nh? ng c?  h?i phát tri?n r?t m?nh m?. 
? ?n t?  công ty máy b?m chuyên nghi?p và n?i b?t 
nh?t, tôi mu?n ??m b?o r?ng cu?c hành trình ti?p 
theo c?a tôi là m?t ph?n c?a m?t công ty tuy?t v? i, 
tình c?  ?ó l?i là AVK.?

Kho?nh kh?c t?  hào nh?t c? a b?n t? i AVK là gì?

?Thành l?p công ty chúng tôi th?t l?n m?nh t?i 
Indonesia là m?t trong nh? ng d?u m?c quan tr?ng 
??u tiên trong th? i gian tôi làm vi?c t?i AVK. Hi?n 
chúng tôi ?ã thành l?p m?t công ty tuy?t v? i có th? 
ph?c v? r?t t?t th? tr? ?ng Indonesia.?

T? NG GIÁM ? ? C GERT BORRITS, 
AVK FUSION INDONESIA

B?n hy v?ng ?i?u gì cho t? ?ng lai c? a AVK và 
cho ngành??

M?c tiêu c?a chúng tôi là tr?  thành công ty d?n 
??u th? tr? ?ng trong khu v? c ? ông Nam Á. ? ? 
làm ?? ?c ?i?u ?ó, chúng tôi ph?i t?o ra nh? ng 
m?i quan h? ??i tác không còn t?n t?i d? ? i hình 
th? c các nhà phân ph?i. Các nhà phân ph?i s? là 
cánh tay n?i dài c?a chúng tôi ?? mang l?i giá tr? 
gia t?ng cho khách hàng. Vi?c ?ó không ch? d? ng 
l?i ?  vi?c cung c?p ?S?n ph?m ch?t l? ?ng cao v? i 
giá c? ph?i ch?ng? nh?t cho th? tr? ?ng. Chúng tôi 
c?ng c?n có nh? ng h? tr?  t?t nh?t v? th? tr? ?ng 
nh?  h? tr?  k? thu?t ?? l? a ch?n gi?i pháp t?t nh?t, 
tính s?n có c?a s?n ph?m, giao hàng ?úng h?n, 
v.v.?

B?n ??nh ngh?a kh? n?ng lãnh ??o t? t là nh?  
th?  nào b?ng m?t câu?

"Kh? n?ng lãnh ??o m?nh m? t?t ?? ?c ?o l? ?ng 
d? a trên s?  thành công x?y ra khi b?n không có 
m?t ?  ?ó, nó có ngh?a là b?n ?ã t?o ra m?t t? 
ch? c có th? t?  mình làm m?i th? , ?ây chính là 
cách lãnh ??o thành công.?

B?n ?ã làm  vi?c v? i AVK ?? ?c bao lâu?

?Tôi b?t ??u s? nghi?p c?a mình v?i AVK vào n?m 
2010, v?i t?  cách là Giám ??c phát tri?n kinh doanh 
t?i AVK ?n ? ?.?

Lúc ??u, ?i?u gì ?ã t hu hút  b?n ??n v? i AVK? Và 
AVK ?ã t hay ??i nh?  t h? nào k? t ?  ?ó?

?Tôi th?y AVK là m?t công ty t?p trung vào s? t?ng 
tr??ng, phát tri?n và các s?n ph?m ch?t l??ng. Tôi 
xem ?ây là m?t n?i tuy?t v?i ?? phát tri?n n?ng l?c 
chuyên môn c?a mình. Công ty c?ng cung c?p c? h?i 
?i du l?ch và s?ng ? n??c ngoài, ?i?u mà tôi r?t thích. 
V? c? b?n, AVK v?n gi?ng v?i n?m 2010. Chúng tôi 
phát tri?n kinh doanh b?ng cách cung c?p cho khách 
hàng nh?ng s?n ph?m và d?ch v? t?t nh?t.?

Kho?nh kh?c t ?  hào nh?t  c?a b?n t ?i AVK là gì?

?Ni?m t? hào l?n nh?t mà tôi c?m nh?n ???c là ? các 
??ng nghi?p mà tôi ?ã h? tr? và khuy?n khích ?? 
phát tri?n b?n thân và tr? nên thành công trong AVK. 
T?t c? nh?ng thành công mà tôi th?y ? AVK ??u ??n 
t? nh?ng con ng??i làm vi?c t?n t?y và ch?m ch? 
cùng nhau.?

B?n hy v?ng ?i?u gì cho t? ?ng lai c? a AVK và 
cho ngành?

?Tôi hy v?ng r?ng AVK ti?p t?c m? r?ng sang các th? 
tr? ?ng m?i và ? u tiên hàng ??u c?a chúng tôi là 
nh? ng chi?c van ch?t l? ?ng ?  m?i n? i. ? ?i v? i th? 
tr? ?ng c?a chúng ta nói chung, tôi hy v?ng r?ng t?m 
quan tr?ng c?a n? ?c nh?  m?t ngu?n tài nguyên 
thiên nhiên ?? ?c công nh?n r?ng rãi h?n. Tôi hy 
v?ng xã h?i c?a chúng ta s? t?p trung vào vi?c s?  
d?ng n? ?c m?t cách b?n v? ng và coi tr?ng n? ?c.?

B?n ??nh ngh?a kh? n?ng lãnh ??o t? t là nh?  th?  
nào b?ng m?t câu?

?Lãnh ??o b?ng cách làm g? ?ng?.
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G? P M? T CÁC 
T? NG GIÁM ? ? C C? A CHÚNG TÔI
T?i AVK, chúng tôi t?  hào v? i ch?t l? ?ng s?n ph?m và d?ch v? v? ?t tr?i. ? ?ng l? c ??ng sau vi?c duy trì m?t tiêu 
chu?n nh?  v?y, m?t ph?n l?n chính là nh? các giám ??c c?a chúng tôi và các giá tr? mà h? th? c thi trong các công 
ty c?a chúng tôi ?  ? ông Nam Á. Trong ph?n này, b?n có th? hi?u rõ h?n v? h? m?t chút.

B?n ?ã làm vi?c v? i AVK ?? ?c bao lâu?

?Tôi ?ã ??ng hành cùng AVK ?? ?c 6 n?m?

Lúc ??u, ?i?u gì ?ã thu hút b?n ??n v? i AVK? Và 
AVK ?ã thay ?? i nh?  th?  nào k?  t?  ?ó?

?Tôi ?ã ?? ?c c?  quan Tuy?n d?ng ti?p c?n ?? gia 
nh?p vào AVK. Khi m? i thành l?p, ch? có 3 Nhân viên, 
AVK Singapore ngày nay ?ã phát tri?n thành m?t 
công ty có 7 nhân viên. AVK Singapore hi?n c?ng 
?ang x?  lý phân khúc n? ?c, Công nghi?p và HVAC.?

T? NG GIÁM ? ? C LUO WENHAN,  
AVK SINGAPORE PTE. LTD.

B?n ?ã làm vi?c v? i AVK ?? ?c bao lâu?

?Tôi ?ã làm vi?c v? i AVK m?i h?n 1 n?m?

Lúc ??u, ?i?u gì ?ã thu hút b?n ??n v? i AVK? Và 
AVK ?ã thay ?? i nh?  th?  nào k?  t?  ?ó?
?Tôi ?ã tình c?  nghe nói v? AVK. AVK không có nhi?u 
thay ??i trong kho?ng th? i gian ng?n này, nh? ng AVK 
Vi?t Nam ?ã ho?t ??ng t?t và t?ng tr? ?ng l? i nhu?n 
?áng k? trong n?m tài chính 2019/20?

Kho?nh kh?c t?  hào nh?t c? a b?n t? i AVK là gì?

"Chúng tôi ?ã làm cho AVKVN phát tri?n h?n n? a 
trong m?t n?m ??y khó kh?n do tác ??ng c?a 
COVID19?

T? NG GIÁM ? ? C NGUY?N KHOA HOÀNG MAI ,

AVK VIETNAM CO. LTD.

B?n hy v?ng ?i?u gì cho t? ?ng lai c? a AVK và cho 
ngành?

?AVKVN là nhà cung c?p van hàng ??u trong ngành c?p 
n? ?c t?i Vi?t Nam. Chúng tôi mu?n m? r?ng ho?t ??ng 
kinh doanh c?a mình trong các phân khúc và ngành công 
nghi?p m?i - ch?ng h?n nh?  ngành n? ?c th?i, phòng cháy 
ch? a cháy và ngành ?i?n - trong t? ?ng lai?

B?n ??nh ngh?a kh? n?ng lãnh ??o t? t là nh?  th?  nào 
b?ng m?t câu?

?Phát huy t?i ?a tài n?ng c?a m?i cá nhân trong m?t t?p th? 
v? ng m?nh, ?? ??t ?? ?c hi?u su?t cao nh?t"

Kho?nh kh?c t?  hào nh?t c? a b?n t? i AVK là gì?
?Kho?nh kh?c ?áng t?  hào nh?t là chúng tôi ?ã giành ?? ?c 
m?t s? ??n ??t hàng ?áng quan tâm và Doanh s? bán 
hàng ?ã t?ng h?n 3 l?n trong n?m th?  hai sau khi tôi gia 
nh?p AVK.?

B?n hy v?ng ?i?u gì cho t? ?ng lai c? a AVK và cho 
ngành?

?Tôi hy v?ng r?ng chúng tôi s? d?n ??u th? tr? ?ng trong 
ngành van Singapore cho các phân khúc chính và chúng 
tôi s? ti?p t?c phát tri?n ??i ng? c?a mình h?n.?

B?n ??nh ngh?a kh? n?ng lãnh ??o t? t là nh?  th?  nào 
b?ng m?t câu?

?Lãnh ??o b?ng cách làm g? ?ng và ??ng l? c?

B?n ?ã làm vi?c v? i AVK ?? ?c bao lâu?

?Tôi ?ã ??ng hành cùng AVK ?? ?c 16 n?m?

Lúc ??u, ?i?u gì ?ã thu hút b?n ??n v? i AVK? Và 
AVK ?ã thay ?? i nh?  th?  nào k?  t?  ?ó?

?Tôi ?ã ?? ?c thuê thông qua m?t Headhunter. Tôi t?  
m?t công ty thua l? tr?  thành m?t công ty có thu nh?p 
vào n?m 2004 và tôi ?ã lãnh ??o m?t ??i ?ã ?? a AVK 
tr?  thành m?t th? ?ng hi?u c?nh tranh ?  Philippines?

Kho?nh kh?c t?  hào nh?t c? a b?n t? i AVK là gì?

?Tôi ?ã có th? qu?ng bá th? ?ng hi?u AVK và k?t h?p nó 
trong h?u h?t các thông s? k? thu?t ??u th?u?

B?n hy v?ng ?i?u gì cho t? ?ng lai c? a AVK và cho 
ngành?

?Tôi hi v?ng ?? có th? ?? a AVK tr?  thành m?t th? ?ng hi?u 
c?nh tranh trong th? tr? ?ng công nghi?p.?

B?n ??nh ngh?a kh? n?ng lãnh ??o t? t là nh?  th?  nào 
b?ng m?t câu?

?Lãnh ??o là tham gia và h?p tác?

T? NG GIÁM ? ? C JOJO L. ESGUERRA,   
AVK PHILIPPINES INC.
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VAN ? I?U KHI?N AVK
V? N HÀNH B? NG MÀNG

N? ?c là ngu?n tài nguyên khan hi?m mà chúng ta c?n b?o v? . Chúng ta c?n ??m b?o 
ngu?n n? ?c cho các th?  h?  ti?p theo và dân s?  ngày càng t?ng. Van ?i?u khi?n có 
th?  giúp gi?m th?t thoát n? ?c và góp ph?n qu?n lý ngu?n cung c?p n? ?c hi?u qu? 
b?ng cách duy trì áp su?t, l? u l? ?ng ho?c m? c n? ?c nh?t ??nh, b?t k?  nh? ng thay 
?? i trong m?ng l? ? i cung c?p.

Van màng ?i?u khi?n AVK ?? ?c thi?t k? theo EN 1074-5 và mang ??n s?  ?n ??nh cho m?ng 
l? ? i, ?i?u hòa chính xác, d? dàng b?o trì và có ?? b?n lâu. 

Van ?i?u khi?n AVK có s?n v? i kích th? ?c DN50-600, có lõi gi?m nh? và lõi th?ng. Thân và 
n?p ca-pô ?? ?c làm b?ng s?t d?o cùng v? i l?p ph? epoxy ngo?i quan nung ch?y ?ã ?? ?c 
GSK phê duy?t. Màng ?? ?c s?n xu?t b? i AVK GUMMI và ?? ?c làm b?ng cao su EPDM 
dùng cho n? ?c u?ng ?? ?c ch? ng nh?n cùng v? i ch?t gia c? ?ng polyamide. T?t c? các b? 
ph?n bên trong không tráng ph? ?? ?c làm b?ng thép không g? AISI 304/316 theo tiêu chu?n 
và t?t c? các v?t li?u ??u ?? ?c WRAS ch? ng nh?n.

? ?c ?i?m thi? t k?  c? a van

- Thi?t k? màng l?n (1) ??m b?o ph?n ? ng nhanh v? i s?  thay ??i c?a áp su?t. 
V? trí tr?c không ??i x? ng c?a nó cho ít ? ng su?t h?n g?n v? trí ?óng.

- Thi?t k? m?t t? a nâng (2) ng?n ng? a h?  h?ng bên trong thân van do xâm 
th? c.

- Thi?t k? ch?t hình parabol (3) mang ??n kh? n?ng ?i?u ch?nh chính xác và ?n 
??nh ?  dòng ch?y th?p. H?n n? a, nó làm gi?m ti?ng ?n và ?? rung.

- H? th?ng ki?m tra mô-?un v? i các b? ph?n có th? thay th? cho nhau mang l?i 
tính linh ho?t cao vì h? th?ng ki?m tra d? dàng thay ??i ?? phù h?p v? i các 
? ng d?ng khác ho?c nhi?u ? ng d?ng mà không c?n thay th? van. H? th?ng 
ki?m tra bao g?m ba thành ph?n chính; kh?i phân ph?i, b? l?c và kh?i ?i?u 
khi?n th?y l? c.

- Thi?t k? nh? g?n - H? th?ng ?? ?ng ?ng bên ngoài chi?m ít không gian h?n 
và ít b? h?  h?ng trong quá trình l?p ??t so v? i nhi?u van ?i?u khi?n khác.
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Chúng tôi xin gi? i thi?u van b? ?m v?n hành b?ng th?y l? c hoàn toàn m?i, hi?n ?ã có s?n ?? ??t hàng! Van b? ?m v?n 
hành b?ng th?y l? c ho?t ??ng nh?  van x? máy b?m dùng cho các ? ng d?ng b?m khác nhau nh?  h? ch? a n? ?c, nhà 
máy th?y ?i?n, c?p thoát n? ?c, công nghi?p hóa ch?t, v.v. Van này ?? ?c l?p ch? y?u ?  ??u ra c?a máy b?m n? ?c ?? 
thay th? các ch? c n?ng c?a van m?t chi?u và van b?t-t?t. Van này th? c hi?n nhi?m v? k?t h?p c?a van m?t chi?u và van 
cách ly, và nó s? có th? ho?t ??ng mà không gây ??t bi?n và cách ly hoàn toàn ?  v? trí ?óng hoàn toàn. H? th?ng th?y l? c 
do AVK thi?t k? k?t h?p v? i van b? ?m Series 756 n?i ti?ng c?a chúng tôi cho phép van h?p tác v? i máy b?m n? ?c ?? 
?óng van theo hai giai ?o?n: ?óng nhanh và ?óng ch?m theo quy trình cài ??t tr? ?c, lo?i b? và ng?n ch?n hi?u qu? tình 
tr?ng búa n? ?c ?? ?ng ?ng. Nó là m?t thi?t b? lý t? ?ng ?? ??m b?o s?  an toàn và tin c?y c?a ??n v? máy b?m n? ?c và 
h? th?ng m?ng l? ? i ?? ?ng ?ng. S?n ph?m này c?ng có th? m? van nhanh chóng ho?c theo t? ng giai ?o?n ?? b? sung 
môi ch?t trong ?? ?ng ?ng phía sau van.

VAN B? ? M AVK
V? N HÀNH B? NG TH? Y L? C

Dòng van này có các ??c ?i?m nh?  hi?u su?t ?n ??nh, an toàn và 
?áng tin c?y, có các ch? c n?ng hoàn ch?nh, m? c ?? t?  ??ng hóa 
cao, c?u trúc ??n gi?n và b? trí thu?n ti?n. ? ? ?c trang b? h? 
th?ng th?y l? c hoàn ch?nh và h? th?ng ?i?u khi?n ?i?n thông 
minh ?áng tin c?y, nó có th? v?n hành t?i ch? ho?c t?  xa. C?ng 
có th? qu?n lý t?p trung thông qua h? th?ng DCS máy tính trung 
tâm ?? ki?m soát ho?t ??ng liên k?t v? i máy b?m n? ?c (ho?c 
tuabin) và các thi?t b? ?? ?ng ?ng khác.

Thành ph?n van và h?  th?ng th? y l? c
Mô hình van: van b? ?m ?i?u khi?n b?ng h? th?ng th?y l? c
? ? ?ng kính van: DN200 ~ DN4000 (van b? ?m)
Áp su?t van: PN10 ~ PN25
Môi tr? ?ng áp d?ng: n? ?c th?i, n? ?c u?ng, n? ?c tu?n hoàn, 
n? ?c h? ch? a, v.v.
Nhi?t ?? trung bình: ?80?
Th? i gian m? van: có th? ?i?u ch?nh theo yêu c?u c?a ng? ? i 
dùng
Góc m? van: 0 ° ~ 90 °
Góc ?óng van: 90 ° ~ 0 °

- -Th? i gian và góc ?óng van: Th? i gian và góc 
?óng nhanh (giai ?o?n ??u): có th? ?i?u ch?nh 
theo yêu c?u c?a ng? ? i dùng

- -Th? i gian và góc ?óng ch?m (giai ?o?n th?  
hai): có th? ?i?u ch?nh theo yêu c?u c?a ng? ? i 
dùng
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GI? M THI?U N? ? C KHÔNG T? O DOANH THU
B? NG ? AI S? A CH? A AVK

Nh?  ?ã ch? ra trong b?ng cân b?ng n? ?c c?a Hi?p h?i N? ?c Qu?c t? 
(IWA), tình tr?ng rò r? trên ?? ?ng ?ng truy?n t?i và/ ho?c phân ph?i, 
và trên các k?t n?i d?ch v? cho ??n th? i ?i?m ?o l? ?ng c?a khách 
hàng là m?t s? nguyên nhân chính gây ra n? ?c không t?o doanh thu 
(NRW). Rò r? có ?áng lo ng?i nh?t là nh? ng ch? không nhìn th?y 
?? ?c trên b? m?t. Lý do rò r? bao g?m s?  xu?ng c?p c?a h? th?ng 
phân ph?i, tay ngh? kém trong quá trình l?p ??t ?? ?ng ?ng, ?n mòn 
v?t li?u ?ng do ?i?u ki?n ??t chua, do cài ??t ho?c chuy?n ??ng trong 
??t, t?i tr?ng t?  giao thông l?n ho?c công vi?c xây d? ng và tai n?n do 
nhà th?u gây ra trong quá trình thi công xây d? ng, gây ra các lo?i v?t 
n? t trên ?? ?ng ?ng. M?t v?t n? t ?i?n hình s? không có c?u trúc và có 
th? d?ch chuy?n theo c? h? ?ng d?c và theo ?? ?ng chu vi.

H?p s? a ch? a c?a AVK là m?t gi?i pháp d? dàng, nhanh chóng và linh ho?t 
?? s? a ch? a kh?n c?p các ?? ?ng ?ng b? h?  h?ng, v? i các c?u ki?n s? a 
ch? a b?ng thép không g?, b?n có th? t?o ?ai s? a ch? a c?a riêng mình ?? 
có th? dùng ?? s? a ch? a v?nh vi?n các v?t n? t, l? kim ho?c các h?  h?ng 
khác ??i v? i ?? ?ng ?ng. H?p s? a ch? a bao g?m 6 ho?c 10 c?u ki?n thép 
không g? theo tiêu chu?n, có th? bao ph? m?t ph?m vi ?? ?ng kính t?  85mm 
??n 954mm, ch? b?ng cách k?t n?i các c?u ki?n. Có s?n AISI 304 và 316, 
v?t li?u làm kín có th? là EPDM ho?c NBR. Các c?u ki?n có chi?u r?ng tiêu 
chu?n là 300mm.

Cách thông th? ?ng ?? s? a ch? a m?t ?? ?ng ?ng b? n? t là c?t b? và thay th? nó b?ng m?t ?o?n ?ng m?i ?? ?c n?i 
b?ng kh?p n?i ho?c hàn ?ng b?c m?i. Tuy nhiên, nh? ng ph? ?ng pháp ?ó có th? v? a t?n kém v? a t?n th? i gian. B?t 
c?  khi nào các v?t n? t x?y ra trên ?? ?ng ?ng, c?n ph?i th? c hi?n s? a ch? a nhanh chóng và hi?u qu? ?? ng? ? i tiêu 
dùng và môi tr? ?ng xung quanh ít b? xáo tr?n nh?t. Vì h?u h?t các v?t n? t x?y ra mà không có b?t k? d?u hi?u tr? ?c 
nào, ?i?u quan tr?ng nh?t là các s?n ph?m s? a ch? a ph?i có s?n t?i các c?  s?  c?p n? ?c, nhà th?u ho?c t?i thi?u là 
t?i nhà bán buôn. ? ? làm ?? ?c ?i?u này, các s?n ph?m s? a ch? a ph?i có nhi?u ch? c n?ng, linh ho?t và có dung sai 
r?ng. H?n n? a, các yêu c?u chính khi ti?n hành s? a ch? a là cài ??t d? dàng, nhanh chóng và ch? c n?ng ?áng tin c?y. 
? ?i v? i t?t c? các m?c ?ích và nhu c?u c? th? này, AVK cung c?p m?t lo?t các s?n ph?m ?? ?c thi?t k? ??c bi?t cho t?t 
c? các lo?i v?t n? t trên các v?t li?u ?ng ph? bi?n nh?t. 

? ai s? a ch? a Series 729 ??m b?o ?em l?i m?t gi?i pháp hi?u qu? v? chi phí và ?áng tin c?y ?? có th? s? a ch? a 
nhanh chóng trên các lo?i ?ng thép, ??ng, xi m?ng ami?ng, gang và ?ng nh? a. ? ? ?ng ?ng b? th?ng ho?c n? t s? ?? ?c 
s? a ch? a v?nh vi?n.

? ai k?p có phân nhánh ??u ren dùng ?? cung c?p k?t n?i ren v?nh vi?n vào các ?? ?ng ?ng 
m?i và hi?n có và có th? ?? ?c s?  d?ng ?? thay th? các k?t n?i có ??u n?i b? h?ng. ? ai k?p 
có phân nhánh m?t bích nh?m cung c?p m?t ph? ?ng ti?n c? ??nh ?? t?o k?t n?i m?t bích 
v? i ?? ?ng ?ng. ? ai k?p không phân nhánh c?ng có th? ?? ?c s?  d?ng cho các ??u n?i 
ghép áp l? c.

V?t n? t d?c ?i?n hình trong ?? ?ng ?ng th? ?ng do 
lún ??t ho?c do t?ng t?i tr?ng giao thông.

Vi?c vô hi?u hóa v?t n? t d? dàng và nhanh chóng là 
?i?u c?n thi?t ?? gi?m thi?u s?  xáo tr?n cho khách 
hàng. T?i ?ây ?ã ?? ?c g?n ?ai s? a ch? a AVK.
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C? P NH? T S? N PH? M AVK
VÀ CÁC PHIÊN B? N M? I
Thay ??i là ?i?u c?n thi?t ??i v? i kinh doanh ngày nay. V? i cách ti?p c?n sáng t?o trong vi?c phát tri?n và thi?t k? các 
s?n ph?m và gi?i pháp c?a mình, chúng tôi luôn thích ? ng v? i nhu c?u th? tr? ?ng hi?n t?i và t? ?ng lai. Thông qua vi?c 
xem xét và t?i ? u hóa liên t?c, chúng tôi ??m b?o r?ng các s?n ph?m và gi?i pháp c?a chúng tôi luôn ho?t ??ng hi?u 
qu? nh?t có th?. C?t này chia s? m?t s? b?n phát hành s?n ph?m g?n ?ây c?a AVK.

Van c?ng ty chìm m?t t? a ?àn h? i Series 06 và 55 hi?n có s?n v? i kích 
th? ?c lên ??n DN1000. D?i kích th? ?c s?n ph?m t? ng lên ??n DN600, nay chúng tôi r?t 
hân h?nh gi? i thi?u dòng van c?ng ty chìm l?p lót cao su series 06 và 55 c?  l?n. Van c?ng 
AVK ?? ?c thi?t k? v? i ?? an toàn ??n trong t? ng chi ti?t. L?p lót cao su l? u hóa hoàn toàn 
EPDM ?? ?c ch? ng nh?n dùng cho n? ?c u?ng c?a AVK. Nó có ?? b?n v? ?t tr?i nh? kh? 
n?ng l?y l?i hình d?ng ban ??u c?a cao su, quá trình l? u hóa liên k?t kép và thi?t k? hình 
nêm ch?c ch?n. H? th?ng ph?t ba thân, thân có ?? b?n cao và ch?ng ?n mòn tri?t ?? giúp 
b?o v? ??n m? c t?i ?a. 

Các l? a ch?n: có & không có van nhánh.

Van c?ng ty chìm kim lo? i PN25 Series 54 hi?n có s?n v? i kích th? ?c lên 
??n DN1000. C?ng gi?ng nh? series55 và 06, chúng tôi ?ã gi? i thi?u van c?  l?n ??i v? i 
van c?ng ty chìm kim lo?i PN25,series54. Van c?ng ty chìm kim lo?i AVK ?? ?c thi?t k? ?? 
cách ly các ph?n ?? ?ng ?ng ho?c các ph?n thi?t b? riêng l?. Vi?c s?  d?ng ph?n thân và 
c?ng b?ng s?t d?o v? i các vòng ??m b?ng ??ng t?o ra m?t ph?t kín n? ?c và ch?u l? c 
n?ng. Thi?t k? thân không nhô lên ??m b?o ren thân ?? ?c bôi tr?n ??y ?? khi n? ?c ?i qua 
van, m?t y?u t? b?o v? tu?i th? c?a van. 

Các bi?n th?: có & không có phân nhánh, nút b?t & rãnh, má và rãnh d?n h? ?ng.

Van b? ?m l?ch tâm kép, thân ng?n PN25, Series 756 hi?n có s?n v? i 
kích th? ?c lên ??n DN2000. Ph?m vi c? c?a series 756 ?ã lên ??n DN1200, nh? ng hi?n 
?ã ?? ?c m? r?ng v? i ph?m vi lên ??n DN2000. Van b? ?m l?ch tâm kép AVK ?? ?c thi?t 
k? v? i ??a nghiêng và c? ??nh ?? kéo dài tu?i th? và v?n hành d? dàng. ? ?m ??a ?? ?c 
làm b?ng cao su EPDM ?? ?c ch? ng nh?n dùng cho n? ?c u?ng c?a AVK, có b? nén 
tuy?t v? i và nh? ?ó có kh? n?ng l?y l?i hình d?ng ban ??u. L?p s?n epoxy ch?t l? ?ng 
cao và k?t n?i tr?c / ??a ?? ?c b?c kín hoàn toàn ??m b?o ?? b?n cao. 

Các van phù h?p cho ? ng d?ng hai chi?u.

Van b? ?m ??ng tâm l?p lót cao su r? i  Series 76 hi?n có s?n v? i thi?t k? 
hai m?t bích. Series này thay th? cho Series 813 c? và do ?ó, nó là thành viên m?i nh?t c?a 
dòng van b? ?m ??ng tâm Series 76 c?a AVK. Nó ?i kèm v? i hai m?t bích trong ph?m vi 
kích th? ?c DN50-150, s? ?? ?c m? r?ng lên DN300 trong t? ?ng lai g?n. Chúng cung c?p 
gi?i pháp chi phí hi?u qu? cho khách hàng, ??ng th? i ?? ?c s?n xu?t theo tiêu chu?n ch?t 
l? ?ng ?áng mong ?? i g?n v? i th? ?ng hi?u AVK. Thi?t k? có tr?c ch?ng b?t, ??u n?i hình 
l?c giác, b?c lót ma sát th?p và l?p lót EPDM ?? ?c gia c? t?i khu v? c m?t t? a và tích h?p 
thành gio?ng m?t bích ?ng.

Van l?c ch?  Y Series 910 hi?n cung c?p l?c ch?  Y t? i DN600. AVK Y l?c ?ã 
?? ?c l?p ??t s?n trong h? th?ng n? ?c ?? l?c s?i và các t?p ch?t có th? làm h?ng thi?t b?. 
Ph?m vi s?n ph?m c? ?? ?c cung c?p lên ??n DN300, nh? ng hi?n ?ã ?? ?c m? r?ng lên 
??n DN600. L?c Y series 910 ?? ?c thi?t k? v? i ch? ?ích b?o trì d? dàng và gi?m thi?u 
t?n th?t. 

Áp su?t danh ??nh: PN10 / 16

M?i n? i th?ng (EE) Series 3258, M? i n? i m? t m?t bích (EB) 
Series 3260 và M? i n? i hai m?t bích (BB) Series 3265 hi?n có 
s?n lên ??n DN2000 t?  AVK Malaysia
Các gi?i pháp ch? t?o này phù h?p v? i nhi?u ? ng d?ng ?? ?ng ?ng và hi?n 
?? ?c s?n xu?t trong n? ?c t?i c?  s?  s?n xu?t c?a chúng tôi ?  Klang, 
Malaysia. Nó có th? ?? ?c s?  d?ng cho các ? ng d?ng trên và d? ? i m?t ??t, 
ho?t ??ng t?t trong ph?m vi các thông s? v?n hành ?i?n hình. Các s?n ph?m 
này có s?n c? lo?i PN10 và khoan 16 m?t bích. Các kh?p tháo r? i có s?n c? 
thi?t k? Ki?u A và Ki?u B.
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Khái ni?m Halal là m?t tr?ng tâm quan tr?ng và ho?t ??ng nh?  m?t ngu?n ??ng l? c trong m?t s? xã h?i 
? ông Nam Á. AVK là nhà cung c?p van duy nh?t cung c?p các s?n ph?m ?? ?c Ch? ng nh?n Halal 
cho th? tr? ?ng c? a chúng tôi,vì chúng tôi mu?n tôn tr?ng các nguyên t?c c?a khách hàng.
Ng? ? i theo ??o H?i chi?m kho?ng 42% t?ng dân s? ? ông Nam Á. ?  Malaysia, tôn giáo chính th? c là ??o 
H?i. H?i giáo c?ng là m?t trong nh? ng tôn giáo ?? ?c chính th? c công nh?n c?a Indonesia, Thái Lan và 
Philippines. ?  Brunei, 82% trong t?ng s? 437.000 dân c?a ??t n? ?c là ng? ? i H?i giáo, và ?  Indonesia, có 
87% dân s? theo ??o H?i. ? ây là qu?c gia ?ông dân th?  4 trên th? gi? i c?ng nh?  là qu?c gia có ?a s? dân 
theo ??o H?i nh?t trên th? gi? i.

CH? NG CH? HALAL
B? O ? ? M CHO AVK ? ÔNG NAM Á

B?ng giá và nhi?u tài li?u ti?p th? c?a chúng tôi s? bao g?m m?t tuyên b? chính th? c r?ng các nguyên li?u 
h? u c?  ?? ?c s?  d?ng trong các s?n ph?m c?a chúng tôi d? a trên các nguyên t?c Halal. ? ây là m?t tín hi?u 
??i v? i khách hàng c?a chúng tôi r?ng công ty chúng tôi coi tr?ng quan ?i?m và nguyên t?c c?a h?. Ngoài 
ra, nó giúp chúng tôi phân bi?t mình vì không có ??i th? c?nh tranh nào c?a chúng tôi ?? ?c ch? ng nh?n 
Halal. Chúng tôi coi ?ó là m?t trong nh? ng l? i ích b? sung c?a vi?c ch?n AVK làm nhà cung c?p, cùng v? i 
ch?t l? ?ng cao và thi?t k? b?n lâu.

Hình ?nh trên cho th?y các ch? ng ch? Halal cho h?p ch?t cao su ?? ?c s?n xu?t t?i AVK Gummi dành cho 
s?n ph?m van c?a chúng tôi.

T?i AVK, chúng tôi r?t tôn tr?ng 
v?n hóa, c?ng ??ng c?a mình và 
chúng tôi mong mu?n giúp 
khách hàng có th? l? a ch?n các 
s?n ph?m và d?ch v? phù h?p 
nh?t v? i nhu c?u và yêu c?u c?a 
h?. M?t s? hóa ch?t ?? ?c s?  
d?ng trong s?n xu?t cao su t?ng 
h?p có th? có ngu?n g?c t?  các 
lo?i m? ??ng v?t khác nhau. Vì 
n? ?c u?ng ti?p xúc tr? c ti?p v? i 
các thành ph?n khác nhau c?a 
van nên ?i?u quan tr?ng là ph?i 
??m b?o các thành ph?n ?ó là 
Halal. B?ng ch? ng là các s?n 
ph?m ?ã ?? ?c ki?m tra k? l? ?ng 
theo Lu?t Sharia c?a H?i giáo 
b? i h?i ??ng liên quan.

Ex
cl

usiv
ely

 o
f fe

re
d b

y 
AVK!



15Phát hành: 10/12/2020T?p chí AVK  ? ông Nam Á

V? N PHÒNG AVK M? I
?  SINGAPORE

Gi? i thi?u v?  v?n phòng 
m? i t? i AVK Singapore

- C?  s?  ?ào t?o
- Nhà kho m? i ?  t?ng tr? t
- Kh? n?ng cung c?p hàng 

trong kho t?ng g?p ?ôi
- Phòng h?p có th?  ch? a 

??n 12 ng? ? i

Không gian v?n phòng m? i cho phép AVK Singapore 
t?ng c? ?ng c? v?  nhân l? c và ngu?n cung trong t? ?ng 
lai, vì ?ang có k?  ho?ch m?  r?ng ?? i ng? t? i Singapore. 
Phòng h?p có s? c ch? a 12 ng? ? i, cho phép AVK 
Singapore t?  ch? c các bu? i h? i th?o và ?ào t?o cho 
khách hàng trong t? ?ng lai. 
Vi?c m?  r?ng không gian v?n phòng mang ??n nh? ng 
c?  h? i m? i cho AVK Singapore nh?m nâng cao giá tr? 
có th?  mang l? i cho khách hàng. Chúng tôi r? t vui 
m? ng khi có s?  phát tri?n này cùng v? i không gian v?n 
phòng m? i trang nhã.
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CHÚNG TÔI S? N SÀNG HI?N MÁU
VÌ M? T TH? GI? I T? T ? ?P H? N

?M?i gi?t máu là m?t món quà c?a s?  s?ng? - ?ây là tên m?t chi?n d?ch c?a AVK Valves Manufacturing 
Malaysia vào n?m 2019. Chi?n d?ch do ??i di?n Qu?c H?i, ông Adun Sementa Yb Azmi Bin Sangip, kh? i 
x? ?ng.
T?i AVK, s?  m?nh c?a chúng tôi là c?i thi?n ngu?n cung c?p n? ?c và gi? i thi?u ch?t l? ?ng cao nh?t ??n c?  
s?  h? t?ng n? ?c trên toàn c?u và ?  ? ông Nam Á. Chúng tôi c?m th?y r?t quy?t tâm v? i ?i?u này và do ?ó, 
chúng tôi luôn h?nh phúc khi có c?  h?i ?ng h? m?t m?c tiêu ?? ?c thúc ??y b? i cùng ni?m ?am mê và ni?m 
tin.

V? i s?  h?p tác c?a b?nh vi?n Tunku Ampuan Rahimah ?  Klang, 
Selangor - n? i ??t tr? s?  c?a AVK Valves Manufacturing Malaysia - 
chúng tôi ?ã có c?  h?i làm ?? ?c ?i?u ?ó. Các nhân viên chuyên 
môn c?a b?nh vi?n ?ã ti?n hành xét nghi?m máu ?? ??m b?o máu 
s?ng ??t ch? tiêu yêu c?u. ? ?i v? i nhi?u Nhân viên AVK c?a chúng 
tôi, ?ây là l?n ??u tiên h? cho máu, nh? ng có th? không ph?i là l?n 
cu?i cùng. Vi?c hi?n máu vô cùng quan tr?ng, vì ?ôi khi nó có th? 
là s?  khác bi?t gi? a s?  s?ng và cái ch?t. Chúng tôi r?t vui khi 
?? ?c làm tròn b?n ph?n và cung c?p ngu?n máu cho các b?nh 
vi?n s?  d?ng ?? c? u ng? ? i. 
Sau khi ti?n hành chi?n d?ch, Ông Adun Sementa Yb Azmi Bin 
Sangip ?ã ?? ?c tham quan nhà máy ?? tìm hi?u thêm v? AVK 
Malaysia và các s?n ph?m chi ti?t, và sau ?ó là b? a sáng nh?. 
Nói chung, ?ó là m?t ngày r?t thú v? mà chúng tôi ?ã t?n h? ?ng 
sau khi l?y l?i ?? ?c l? ?ng ?? ?ng trong máu.
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N? NG L? C NHÀ PHÂN PH? I:
TPMS ?  INDONESIA

TPMS ?ã cung c?p thành công các s?n ph?m 
AVK và s?n ph?m Nung ch?y trong m? t s?  
d?  án l?n ?  Indonesia, ?ó là:
- Khu công nghi?p Batamindo, Batam

- Nhà máy x?  lý n? ?c t?i Duriangkang, Batam

- Nhà máy x?  lý n? ?c t?i Piayu, Batam

- Nhà máy x?  lý n? ?c t?i Sei Harapan, Batam

- H? ch? a Tembesi, Batam

- M?ng l? ? i ?? ?ng ?ng truy?n t?i và phân ph?i c?a PT. 
ATB, Batam

- B?nh vi?n Nhi?m trùng ? ?c bi?t ? ?o Galang (RSKI)

- V?nh Lagoi, Bintan

? ? bi?t thêm thông tin v? TPMS, vui lòng truy c?p 
www.tirtacorp.com

PT Tirta Putra Malindo Sejati, th? ?ng ?? ?c g?i là TPMS, 
?? ?c thành l?p vào n?m 2004 là m?t công ty chuyên cung 
c?p các gi?i pháp ?? ?ng ?ng cho các khách hàng, các nhà 
phát tri?n và các công ty n? ?c công nghi?p. Theo kh?u hi?u 
?Mang ??n Ch?t l? ?ng và Cam k?t?, TPMS cung c?p gi?i 
pháp m?t c? a cho các nhu c?u v? ?? ?ng ?ng, cung c?p gi?i 
pháp nhanh chóng và an toàn cho các nhu c?u v? h? th?ng 
c?p n? ?c. Khách hàng c?a TPMS th? ?ng tham gia vào l?nh 
v? c hàng h?i, công ty c?p n? ?c và d?ch v? công ích.

TPMS ?ã tham gia v? i t?  cách là nhà phân ph?i 
c?a AVK Fusion Indonesia vào n?m 2018 và ??a 
bàn ho?t ??ng là t?nh Kepulauan Riau. Qu?n ??o 
Riau có ti?m n?ng t? ?ng ??i l?n v? tài nguyên 
khoáng s?n, n?ng l? ?ng và tài nguyên bi?n. Th? 
ph? c?a t?nh là Tanjung Pinang và thành ph? l?n 
nh?t là Batam.

TPSM ?ã ghi nh?n k?t qu? bán hàng tuy?t v? i v? i 
m? c t?ng tr? ?ng h?n 400% so v? i doanh thu n?m 
ngoái. Các s?n ph?m ?? ?c TPMS bán nhi?u nh?t 
là van c?ng ty chìm ?àn h?i trong phân khúc n? ?c 
và n? ?c th?i, c?ng nh?  b? kh?p n?i hàn b?ng ?i?n 
trong phân khúc hàn.

http://www.tirtacorp.com
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Vào n?m 2018, AVK ? ông Nam Á ?ã t? ch? c h?i ngh? 
các nhà phân ph?i khu v? c ??u tiên (SEADC) t?i trung 
tâm h?i ngh? Kuala Lumpur. Sáng ki?n này ?? ?c kh? i 
??ng nh?m t?p h?p các nhà phân ph?i AVK l?i v? i 
nhau và t?o ra m?t ??nh h? ?ng chung cho các gi?i 
pháp AVK, ?ào t?o v? các s?n ph?m m?i và ?ào t?o 
phát tri?n c?ng nh?  l?p ra chi?n l? ?c v? cách ph?c v? 
th? tr? ?ng t?t nh?t. N?m 2019 là h?i ngh? nhà phân 
ph?i th? ?ng niên (SEADC) l?n th?  hai và ?? ?c t? 
ch? c t?i Bali, Indonesia. 30 Nhà phân ph?i ?ã tham gia 
SEADC 2019, h? ch? y?u bay ??n t?  Campuchia, Sri 
Lanka, Malaysia, Maldives, Vi?t Nam, Philippine, 
Brunei, Indonesia và Th? ?ng H?i. Các bài thuy?t trình 
?? ?c th? c hi?n v? các ch? ?? nh? : ?Thông ?i?p liên 
minh?, ?Phát tri?n T?ng công ty khu v? c m?i?, ?N?n 
t?ng web AVK m?i?, ?Ph? ki?n hàn b?ng ?i?n?, ?S?n 
ph?m m?i và các m?t hàng ch? t?o t?  AVK Malaysia?, 
?Doanh nghi?p thành công ?i cùng c?m s?n ph?m 
m?nh? c?ng nh?  s?  ra ?? i c?a công ty m? i: Glenfield 
Châu Á Thái Bình D? ?ng.

Bài vi? t c? a AVK Fusion Indonesia

Gi?y ch? ng nh?n ?ã ?? ?c trao cho 
?Nhà phân ph? i Vô ??ch AVK? c? a n?m 
2019 ?  các h?ng m? c sau:

- Tân binh AVK 2019

- ? ? i s?  AVK 2019

- Nhân v?t AVK 2019

Nhìn chung, s?  ki?n là m?t tr?i nghi?m tuy?t v? i cho c? nhà phân ph?i và ??i di?n c?a AVK, và m?i ng? ? i 
??u k?t thúc s?  ki?n b?ng b? a t?i bên b?  bi?n Bali. M?c dù s?  ki?n n?m 2020 ?ã b? hoãn l?i do COVID19, 
nh? ng chúng tôi ch?c ch?n mong ?? i m?t SEADC ti?p theo, n? i chúng tôi có th? m?t l?n n? a chia s? ki?n 
th? c, hi?u bi?t sâu s?c v? ngành và dành th? i gian t?t ??p cùng v? i các quý nhà phân ph?i c?a chúng tôi.

H? I NGH? CÁC NHÀ PHÂN PH? I AVK 
T?  CH? C T? I BALI, INDONESIA
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MIWC 2019 có s?  tham gia c?a h?n 5.000 chuyên gia ngành n? ?c, 500 ??i 
bi?u h?i ngh? và kho?ng 200 t? ch? c t?  30 qu?c gia. M?c ?ích c?a s?  ki?n 
là ?? t?p h?p các nhà ho?ch ??nh chính sách, các công ty qu?n lý n? ?c và 
ti?n ích, các chuyên gia trong ngành n? ?c và n? ?c th?i, các nhà ??i m? i 
công ngh? hàng ??u, các c?  quan qu?c t?, các t? ch? c phi chính ph? và 
các nhà khoa h?c t?  kh?p n? i trên th? gi? i và t?o c?  h?i cho nh? ng ng? ? i 
này chia s? ki?n th? c và th?o lu?n v? nh? ng thách th? c, công ngh? ho?c 
s?  chuy?n ??i c?a ngành n? ?c.

Bài vi? t c? a AVK Malaysia

AVK THAM GIA VÀO H? I NGH? QU? C T?  
NGÀNH N? ? C T? I MALAYSIA

AVK Valves Malaysia m?t l?n n? a tham gia H?i ngh? Qu?c t? ngành n? ?c t?i Malaysia n?m 2019 (MIWC) 
?? ?c t? ch? c t?  ngày 1-3/10/2019.

AVK ?ã tham gia b?ng cách thi?t l?p m?t gian hàng, n? i nh? ng ng? ? i tham 
gia s?  ki?n có c?  h?i nghiên c? u c?n c?nh m?t s? s?n ph?m, s?  t?n tay và 
c?m nh?n ch?t l? ?ng c?a v?t li?u. 
T?ng Giám ??c AVK Valves Manufacturing Malaysia, Rasmus Martensen, 
?ã nh?n ch? ng ch? nhà tài tr?  t?i s?  ki?n này thay m?t cho AVK Malaysia.
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N?m 2017, Fusion tr?  thành thành viên c?a T?p ?oàn 
AVK và cung c?p nhi?u lo?i s?n ph?m và d?ch v? h?n 
nh?  m?t ph?n trong ch? ?ng trình ? u ?ãi toàn c?u c?a 
T?p ?oàn. Fusion thi?t k?, s?n xu?t và phân ph?i nhi?u 
lo?i ph? ki?n ?i?n phân, máy nung ch?y b?ng ?i?n, máy 
nung ch?y ??i ??u t?  ??ng, thi?t b? và d?ng c? ?? n?i 
?ng HDPE.

Bài vi? t c? a AVK Philippines

? ? I DI?N CHO AVK T? I
H? I NGH? L? N TH?  40 C? A PAWD

AVK Philippines cùng v? i Fusion Malaysia ?ã h?p tác ?? thi?t l?p m?t gian hàng t?i H?i ngh? l?n th?  40 c?a 
Hi?p h?i các khu v? c n? ?c (PAWD) t?i Phillippine vào tháng 2 n?m 2019.

Trong s? các bài phát bi?u t?i h?i ngh?, ông KH Seow, 
Giám ??c Khu v? c c?a Fusion Malaysia ?ã ?? ?c m?i 
lên thuy?t trình t?ng quan v? Fusion Malaysia b? i Giám 
??c ? i?u hành Khu v? c c?a chúng tôi, Gert Borrits.

 T?ng quan v?  AVK Fusion Malaysia 

- Fusion Malaysia ?? ?c thành l?p n?m 1993 
t? i Klang, Selangor

- Fusion Malaysia tr?  thành m? t ph?n c? a 
T?p ?oàn AVK vào n?m 2017 cùng v? i ph?n 
còn l? i c? a T?p ?oàn Fusion

- Fusion Malaysia là nhà cung c?p hàng ??u 
v?  ph?  ki?n nung ch?y Fusamatic, ph?  ki?n 
spigot và van bi PE

Bài thuy?t trình b?t ??u v? i ph?n gi? i thi?u t?ng quan v? 
T?p ?oàn Fusion, bao g?m Fusion Malaysia. T?p ?oàn 
Fusion ?? ?c thành l?p vào n?m 1971, ??n nay ?ã có 
m?t trên th? tr? ?ng ?? ?c 47 n?m. Trong s? nh? ng 
thành t? u ??t ?? ?c, T?p ?oàn Fusion ?i tiên phong 
trong l?nh v? c n?i ?ng HDPE trên kh?p Châu Âu và 
th?m chí là trên toàn c?u.

T?i s?  ki?n c?a PAWD, khách tham quan ?ã có c?  h?i 
?? ?c nhìn c?n c?nh và c?m nh?n các s?n ph?m c?a c? 
Fusion và AVK. ? ó là m?t s?  ki?n tuy?t v? i v? i nhi?u 
cu?c trò chuy?n h? u ích. Chúng tôi mong ?? i ??n H?i 
ngh? PAWD ti?p theo.
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Bài vi? t c? a AVK Fusion Indonesia

AVK GÂY ? N T? ? NG

T? I IWWEF  

Di?n ?àn và Tri?n lãm v? N? ?c và N? ?c th?i Indonesia 2019 ?? ?c t? ch? c vào ngày 18-20 tháng 9 t?i Trung 
tâm H?i ngh? Jakarta, n? i ?? ?c h?n 4.000 du khách và 67 nhà tri?n lãm ??n th?m. AVK Fusion Indonesia t?  
hào ra v? v? i gi?i th? ?ng dành cho v? trí th?  3 t?i s?  ki?n.

Indonesia Water & Wastewater Expo & Forum (IWWEF) là s?  ki?n 
do T? ch? c Các Công ty C?p n? ?c Indonesia (PERPAMSI) - t? 
ch? c c?p n? ?c l?n nh?t t?i Indonesia t? ch? c. S?  ki?n bao g?m 
h?n 450 công ty t?  kh?p Indonesia, c?ng nh?  các t? ch? c n? ?c 
công nghi?p t?i ??a ph? ?ng. 
S?  ki?n IWWEF ho?t ??ng nh?  m?t c?  h?i ?? khách tham quan t?  
các ngành công nghi?p c?p n? ?c và n? ?c th?i qu?c t? g?p g?  và 
k?t n?i gi? a nhau và v? i các nhà phân ph?i ti?m n?ng.
AVK Fusion Indonesia ?ã th? hi?n m?t ý t? ?ng sáng t?o b?ng c? 
gian hàng trong nhà và ngoài tr? i. Ngoài tri?n lãm s?n ph?m van, 
gian hàng trong nhà cung c?p m?t qu?y bar cà phê ?? khách tham 
quan th? ?ng th? c và giúp m? ra các cu?c th?o lu?n sôi n?i. T?i 
gian hàng ngoài tr? i, ?AVK Exclusive Bus? ?ã ?? l?i và tr? ng bày 
nhi?u s?n ph?m khác nhau c?a AVK và Fusion, ch?ng h?n nh?  
van m?t chi?u, van khí, van c? a phai, vòi n? ?c, S-Box Max, và 
nhi?u s?n ph?m khác.
T?i s?  ki?n này, AVK Fusion Indonesia ?ã có c?  h?i trình bày v? 
N? ?c Không Thu, là m?t trong nh? ng tiêu ?i?m chính c?a AVK, 
??ng th? i là tiêu ?i?m c?a chính ph? Indonesia. 
Vi?c có ?? ?c c?  h?i tham gia di?n ?àn và trình bày quan ?i?m c?a 
chúng tôi v? n? ?c Không thu và giành ?? ?c v? trí th?  3 cho nh? ng 
n? l? c c?a chúng tôi ch?c ch?n khi?n IWWEF 2019 tr?  thành m?t 
ngày thú v? ??i v? i AVK Fusion Indonesia. 
10 Kênh truy?n thông qu?c gia l?n ?ã ?? a tin v? s?  tham d?  c?a 
AVK Fusion t?i s?  ki?n này và chúng tôi c?m th?t th?t tuy?t khi 
th?y ?? ?c m? c ?? t?p trung c?a gi? i truy?n thông vào ngành c?a 
chúng tôi.
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VIETWATER 2019 ?ã gi? i thi?u các s?n ph?m và công ngh? ?a d?ng t?  38 qu?c gia và khu v? c khác 
nhau, ?? ?c gi? i thi?u b? i h?n 400 ??n v? tri?n lãm trên 10.000 m2 không gian tri?n lãm. Có 15 nhóm gian 
hàng qu?c t? g?m: Úc, Trung Qu?c, C?ng hòa Séc, ? an M?ch, Anh, Pháp, ? ? c, Hàn Qu?c, Ba Lan, 
Singapore, ? ài Loan và Thái Lan.

Bài vi? t c? a AVK Vietnam

B? T TAY T? I 
VIETWATER 2019

Công ty TNHH AVK Vi?t Nam ?ã tham gia Vietwater Hà N?i 2019 t?  ngày 24-26 tháng 7 n?m 2019. S?  
ki?n Vietwater là tri?n lãm ?? ?c t? ch? c hàng n?m, là n? i t?p trung vào vi?c chinh ph?c nh? ng thách th? c 
g?n li?n v? i t?c ?? ?ô th? hóa nhanh chóng ?  Vi?t Nam.

Trong bu?i tri?n lãm ?ã có cu?c g?p ng?n gi? a Th?  tr? ?ng Nguy?n ? ình Toàn và Giám ??c ?i?u hành khu 
v? c c?a chúng tôi, Gert Borrits. Chúng tôi r?t vui khi th?y s?  hi?n di?n nh?  v?y t?i s?  ki?n và chúng tôi hy 
v?ng r?ng vi?c c?p n? ?c và x?  lý n? ?c th?i s? càng ?? ?c chú tr?ng trong nh? ng n?m t? i.

Gian hàng AVK Vi?t Nam hân h?nh ?? ?c ông Nguy?n ? ình Toàn, Th?  tr? ?ng B? Xây d? ng (MOC) ghé 
th?m.
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AVK Fusion Indonesia ?ã c?ng hi?n b?ng cách cung c?p m?t b? van hoàn ch?nh cho d?  án h? ch? a 
PDAM Surya Sembada nh?m t?i ? u hóa vi?c c?p n? ?c cho ng? ? i dân.

N?m 2019, PDAM Surya Sembada v? i t?  cách là Công ty c?p n? ?c thành ph? ?  thành ph? Surabaya, 
? ông Java - t?nh l?n th?  hai ?  Indonesia, ?ã m? r?ng d?ch v? c?a mình b?ng cách xây d? ng 2 h? ch? a 
m?i: H? ch? a Kedung Cowek và H? ch? a Kandangan nh?m t?i ? u hóa vi?c c?p n? ?c cho ng? ? i dân.

Bài vi? t c? a AVK Fusion Indonesia 

Là m?t trong Top N?m PDAM hàng ??u qu?c gia n?m 
2019 (hi?u su?t t?t nh?t, theo BPPSPAM), các h? ch? a 
m?i ti?m ?n nguy c?  ?nh h? ?ng l?n ??n ?? i s?ng trên 
??a bàn t?nh. Vi?c ch?n nhà cung c?p van d? a trên ch?t 
l? ?ng t?t và trách nhi?m trong d?ch v? h?u mãi là m?t 
trong nh? ng chi?n l? ?c c?a d?  án. Chính vì nh? ng lý do 
này mà van AVK ?ã ?? ?c ch?n cho d?  án này.
AVK Fusion Indonesia ?ã c?ng hi?n b?ng cách cung 
c?p m? t b?  van hoàn ch?nh:
Van c?ng, Van b? ?m (th? công và có B? truy?n ??ng), 
Van m?t chi?u xoay và B? ?i?u h?p m?t bích ch? t?o.
Giám sát trong quá trình l?p ??t và v?n hành là m?t 
ph?n c?a các d?ch v? do nhóm AVK Fusion Indonesia 
?em ??n cho PDAM Kota Surabaya. S?  h?p tác t?t ??p 
gi? a PDAM Kota Surabaya (Ch? ??u t?  d?  án), các nhà 
th?u và AVK Fusion Indonesia ?ã ??m b?o m?t k?t qu? 
m? mãn và mang ??n hi?u su?t cao cho d?  án. V? i hai 
h? ch? a m?i này, có th? phân ph?i n? ?c 24/24 gi?  nên 
không c?n thay phiên c?p n? ?c cho ng? ? i dân.

T? I ? U HÓA VI?C C? P N? ? C
?  SURABAYA
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V? trí chi?n l? ?c c?a tòa nhà Singtel v? i Tier 3 Plus m?i ?? ?c x?p h?ng trên trung tâm d?  li?u tiêu chu?n 
TIA-942, DC West, b? sung cho k? ho?ch phát tri?n nh?m bi?n Jurong tr?  thành khu t? h?p th? ?ng m?i l?n 
nh?t trong khu v? c ngo?i ô trung tâm tài chính.

Bài vi? t c? a AVK Singapore 

Do yêu c?u ??i v? i Tier 3 Plus DC, nhi?m v? chính ??i v? i h? th?ng là ch? cho phép th? i gian ng? ng ho?t 
??ng t?i ?a 15 phút m?i n?m, do d?  li?u ? ám mây ??i v? i ??n v? CRAH. M?i van trong h? th?ng b?t bu?c 
ph?i có ch?t l? ?ng cao vì nó có th? ?nh h? ?ng ??n h? th?ng n?u có b?t k? v?n ?? ch?t l? ?ng nào. Ngoài 
ra, do th? i gian xây d? ng ng?n nên c?n chuy?n giao nhanh chóng ?? ?áp ? ng nhu c?u c?a ng? ? i thuê m?i. 
AVK ICV ?ã ?? ?c ch? ??nh cho d?  án do ch?t l? ?ng van n?i ti?ng. Các van ?? ?c thi?t k? ?? ?áp ? ng các 
yêu c?u nghiêm ng?t nh?t cho các m?c ?ích trong nhà và ngoài tr? i. Vì AVK cung c?p t?t c? các b? ph?n 
cho các nhà máy c?a chúng tôi nên ch?t l? ?ng ?? ?c ??m b?o ?  m?i b? ?c.

CUNG C? P S? N PH? M CÓ ? ?  B?N ? ÁNG TIN 
C? Y CHO TÒA NHÀ TRUNG TÂM D?  LI?U ?  
SINGAPORE

Các tình n?ng c? a h?  th?ng làm l?nh
- H? th?ng làm l?nh b?ng n? ?c: N + 1 v? i h?  

th?ng phân ph? i n? ?c làm l?nh vòng l?p kín
- C?u hình CRAC: N+20%
- M?t ??  làm l?nh ?? ?c xây d? ng ??n 

2000W/sqm
- H? th?ng ki?m soát khí h?u ?? ?c tích h?p và 

giám sát ??y ??
- 24 gi?  l? u tr?  n? ?c ph?  thêm khi t? i ??y

Ngoài c?  s?  v?t ch?t hi?n ??i, nó còn mang ??n s?  ?a d?ng cho m?ng l? ? i các trung tâm d?  li?u n?m ?  
trung tâm và phía ?ông c?a Singapore. Các d?ch v? tr?i r?ng t?  không gian ?ám mây c?p ??u vào, các gi?i 
pháp ?ám mây m?t ?? cao ??n các khu v? c l? u tr?  riêng tùy ch?nh theo yêu c?u.
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Sau khi th?  nghi?m hi?n tr? ?ng thành công, AVK Philippines ?ã ?? ?c ch?n làm nhà cung c?p h?n 20 
??n v? van ?i?u khi?n series 859 ?? b?t ??u ch? ?ng trình c?p n? ?c không thu c?a Qu?n n? ?c 
Metropolitan Cebu vào n?m 2020.

Bài vi? t c? a AVK Philippines

Vào kho?ng ??u n?m 2019, AVK ?ã b?t ??u n? l? c 
qu?ng bá, bao g?m các bu?i gi? i thi?u s?n ph?m và h?i 
th?o v? van ?i?u khi?n series 859 t?i nhi?u qu?n n? ?c 
?  Philippines. Trong s? ?ó có qu?n n? ?c Metropolitan 
Cebu. 
Sau ph?n trình bày v? van ?i?u khi?n, MCWD ?ã ??ng 
ý th?  nghi?m t?i hi?n tr? ?ng ít nh?t 3 ??n v? và k?t lu?n 
sau khi th?  nghi?m hi?n tr? ?ng r?ng Van ?i?u khi?n 
AVK ?ã v? ?t qua th?  nghi?m v? i k?t qu? xu?t s?c.
? ã có m?t s? nhà cung c?p ?? ?i?u ki?n ??u th?u d?  
án c?a h?, nh? ng ??i v? i MCWD, vi?c th?  nghi?m các 
s?n ph?m t?i hi?n tr? ?ng ?ã t?o ra s?  khác bi?t. Chúng 
tôi luôn hài lòng khi khách hàng có th? t?n m?t ch? ng 
ki?n nh? ng n? l? c tuy?t v? i c?a chúng tôi nh?m ??m 
b?o s?n ph?m ch?t l? ?ng th? c s?  mang l?i giá tr? gia 
t?ng cho d?  án c?a h?. 
H?p ??ng cung ? ng ?ã b? trì hoãn do ?nh h? ?ng c?a 
virus Corona ?  Cebu vào tháng 3 n?m 2020 - nh? ng 
chúng tôi mong ?? i ?? ?c th?y d?  án hoàn thành, khi 
hoàn c?nh cho phép.

GI? M N? ? C KHÔNG THU
?  CEBU, PHILIPPINES

Qu?n n? ?c Metropolitan Cebu (MCWD) là công ty c?p 
n? ?c ch?u trách nhi?m cung c?p n? ?c cho khu v? c ?ô 
th? Cebu bao g?m ít nh?t m?t s? thành ph? và các khu 
?ô th? ?  Cebu. T?ng s? k?t n?i d?ch v? c?a h? là kho?ng 
300.000 ??i lý.

AVK van ?i?u khi?n Seri 859, lo?i th? ?ng ?? ?c s?  d?ng cho d?  
án



26Phát hành: 10/12/2020T?p chí AVK  ? ông Nam Á

? ? gi?m thi?u tác ??ng nghiêm tr?ng c?a quá trình ?ô th? hóa nhanh chóng t?  nh? ng n?m 1990 ?  Vi?t 
Nam, D?  án C?i thi?n Môi tr? ?ng N? ?c ?ã ?? ?c kh? i ??ng nh?  m?t ph?n c?a m?t nhóm các d?  án l?n 
h?n. M?c tiêu c?a D?  án C?i thi?n Môi tr? ?ng N? ?c (WEIP) là gi?m ô nhi?m n? ?c cho các con sông ?  
Hà N?i và Thành ph? H? Chí Minh.

Bài vi? t c? a AVK Vietnam

V? phía các d?  án, m?t s? bên liên 
quan c?a Nh?t B?n ?ã tham gia ?? 
h? tr?  và giúp ??  các d?  án. 

D?  án Thành ph? H? Chí Minh do 
Ban Qu?n lý ? ?u t?  Xây d? ng Công 
trình Dân d?ng ? ô th? Thành ph? H? 
Chí Minh (UCCI) ?i?u hành và bao 
g?m m?t s? bên liên quan c?a Nh?t 
B?n, ch?ng h?n nh?  Nihon Suido 
Consultants và Hitachi. 
AVK ?ã ?? ?c ch?n ?? cung c?p 
nhi?u lo?i van cho d?  án, bao g?m: 
Van c?ng, Van b? ?m, Van m?t chi?u 
và Van ?i?u áp.

X?  LÝ N? ? C TH? I
T? I THÀNH PH?  H?  CHÍ MINH

C?n ?áp ? ng m?t s? yêu c?u ?? ?? ?i?u ki?n tr?  thành nhà cung 
c?p cho d?  án. M?i quan tâm ??i v? i các bên liên quan là ph?i 
s?  d?ng van ?áp ? ng các tiêu chu?n kh?t khe c?a Nh?t B?n và 
van ph?i ?? ?c s?n xu?t bên ngoài Trung Qu?c. Ngoài ra, có m?t 
s? yêu c?u ??c bi?t - ví d? nh?  yêu c?u ??i v? i v?t li?u cao su 
?? ?c s?  d?ng và hàm l? ?ng n? ?c t?i ?a có th? ?i qua Van ch?u 
áp. 
AVK ?ã ?? ?c ch?n vì chúng tôi có th? tuân th? các yêu c?u này 
và t?n tâm trong vi?c cung c?p gi?i pháp t?t nh?t cho khách 
hàng. AVK ?? a ra cam k?t và trách nhi?m lâu dài ??i v? i các 
s?n ph?m chúng tôi cung c?p, ?ó là y?u t? ??c bi?t quan tr?ng 
trong các d?  án có ph?m vi l?n h?n - ch?ng h?n nh?  d?  án 
WEIP. ? ?i v? i d?  án C?i thi?n môi tr? ?ng n? ?c, AVK ?ã có th? 
cung c?p gi?i pháp kinh t? lâu dài và ?áng tin c?y nh?t. 

Chúng tôi t?  hào là m?t ph?n c?a các d?  án có tác ??ng ?áng 
k? ??n môi tr? ?ng, và chúng tôi hy v?ng có th? cung c?p nhi?u 
gi?i pháp tùy ch?nh, ch?t l? ?ng cao h?n cho các d?  án nh?  d?  
án WEIP.
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Bài vi? t c? a AVK Malaysia

CUNG C? P VAN X?  ? ? ? NG ? NG 
L? N NH? T TH? GI? I

H? th?ng ? ?p Pedu ?? ?c xây d? ng vào 
n?m 1970 v? i m?c ?ích ban ??u là cung 
c?p ?? ngu?n n? ?c cho di?n tích ru?ng lúa 
l?n và t?ng g?p ?ôi s?n l? ?ng lúa. 
Hai van x? ?? ?ng ?ng là lo?i van l?n nh?t 
t? ng ?? ?c s?n xu?t và là van chính trong 
h? th?ng t? ? i tiêu l?n có dung tích ch? a là 
1073 tri?u m3.

Van x? ?? ?ng ?ng Series 857 AVK t? i ? ?p Pedu

- L? u l? ?ng t? i ?a: 141,6 mét kh? i m? i giây
- Các van ph? c v?  m? t h?  ch?  875.000 m?u Anh
- Ngoài ra, còn ph? c v?  c?p n? ?c sinh ho?t và công 

nghi?p ?  Langkawi, B?c Kedah và Nam Perlis

Các van c? c?a MADA ?ã b?t ??u b? rò r? do chúng ?ã 
khá lâu ?? i. Bên c?nh vi?c thay th? các van ph?n l? c 
c? và l?i th? i b?ng Van x? ?? ?ng ?ng AVK m?i, vi?c 
??i m? i c?  s?  c?ng bao g?m hai van b? ?m DN2800 
?? ?c dùng làm van b?o v?. Các van b? ?m c? l?n 
d?  ki?n s? ?? ?c l?p ??t t?i ??p Pedu vào n?m 2022. 
Chúng tôi h?p tác khá t?t v? i MADA, h? ?ã ?ánh giá 
cao kh? n?ng gi?i quy?t v?n ?? và ph?n h?i nhanh 
chóng t?  ??i ng? AVK. 
Chúng tôi t?  hào ?ã cung c?p van cho công trình vô 
cùng l?n và quan tr?ng này, và chúng tôi mong mu?n 
?? ?c ph?c v? nhi?u c?  s?  MADA h?n n? a trong 
t? ?ng lai.

C? quan Phát tri?n Nông nghi?p Muda (MADA) ?ã l?p ??t hai van x? cu?i ?ng DN2200 t?  AVK t?i ? ?p 
Pedu ?  Kedah Malaysia. Công trình ??p l?n này ?óng vai trò nh?  m?t h? th?ng t? ? i tiêu cho di?n tích 
tr?ng lúa r?ng l?n ?  Khu v? c Muda.
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PT. AVK FUSION INDONESIA

? ?a ch?: Taman Tekno Blok F1 Unit F - CDE BSD City, 
Setu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, 
Banten 15314, Indonesien

AVK VALVES MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD

? ?a ch?: Klang, Malaysia 
Lot 1 42100, 
8, Jalan Kapar, Batu 5 1/2, 
42100 Klang, Selangor

AVK PHILIPPINES INC.

? ?a ch?: No. 70 West ave., Bgy. West Triangle 

1104, Philippines

AVK SINGAPORE PTE. LTD.

? ?a ch?: 40 Gambas Cres, Nordcom II, 

Singapore 757018

AVK VIETNAM CO. LTD.

? ?a ch?: S? 19 ?? ?ng 1D, Khu dân c?  Trung S?n, 

Q. Bình Chánh, Thành ph? H? Chí Minh, Vietnam

TÌM HI?U THÊM 
V? CÁC CÔNG TY C? A CHÚNG TÔI

Go to website 

Visit LinkedIn-page

Visit YouTube Channel

Go to website 

Visit LinkedIn-page

Go to webshop 

Go to website Visit LinkedIn-page

Go to website 

Go to website 

Visit YouTube Channel

Visit Facebook-page

(ch? dành cho th? tr??ng 
n?i ??a Malaysia) 

AVK Malaysia hi?n qu?n 
lý các th? tr? ?ng sau:

Malaysia, Brunei, Laos, 
Cambodia, Myanmar, 
Thailand, Sri Lanka & 
Maldives

AVK ? ÔNG NAM Á - BAO G? M:

https://www.linkedin.com/company/28596446/
https://shop.avkvalves.com.my/
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