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Các gi ải pháp tạo khí 

Oxy và Nitơ tại chỗ 



Thông tin 
chung 
về Oxymat 

 Nhà cung cấp Hệ  

thống tạo khí Oxy và

Nitơ của bạn 

Oxymat là một công ty đặt tại Đan Mạch chuyên thiết kế và sản xuất 
các máy tạo khí oxy và nitơ tại chỗ sử dụng công nghệ Hấp thụ áp 
suất chuyển đổi (PSA). Oxymat bắt đầu sản xuất máy tạo khí oxy kể 
từ năm 1978 và máy tạo khí nitơ từ năm 2001. Chúng tôi tự hào là 
công ty tiên phong trong việc giới thiệu những kiến thức ban đầu về 
thị trường, hướng phát triển, nhu cầu và khả năng mà công nghệ PSA 
có thể cung cấp. Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp 
sáng tạo, năng động và có trách nhiệm với môi trường về giải pháp 
tạo khí oxy và nitơ tại chỗ đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở khắp 
nơi trên thế giới. 

Đội ngũ nhân sự của chúng tôi gồm 80 lao động lành nghề và tận tâm 
làm việc tại 5 địa điểm khác nhau: 

• Đan Mạch: Hành chính, Nghiên cứu và Phát triển, Bán hàng và 
Dịch vụ 

• Slovakia:  Hành chính, Sản xuất, Quản lý dự án, Bán hàng và Dịch 
vụ 

• Trung Quốc: Hành chính, Bán hàng và Dịch vụ 
• Colombia: Bán hàng và Dịch vụ 
• Đức: Bán hàng và Dịch vụ 

Với hơn 20 kỹ sư (quản lý dự án, chuyên viên thiết kế CAD 3D, k ỹ sư 
tự động và kỹ sư bán hàng giàu kinh nghiệm), chúng tôi luôn đảm bảo 
cung cấp các giải pháp phù hợp nhất đáp ứng mọi yêu cầu. 

Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi luôn tập trung vào việc phát 
triển các hệ thống và giải pháp Oxymat hiệu quả chi phí và luôn đi 
trước các đối thủ cạnh tranh về chất lượng, hiệu suất và giá cả. Chiến 
lược này đã hỗ trợ sự tăng trưởng của Oxymat để đạt được quy mô 
và vị thế thị trường như hiện nay. Doanh thu của chúng tôi năm 2014 
đạt 15,2 triệu EUR và s ản phẩm của chúng tôi được đánh giá là hiệu 
quả năng lượng nhất trên thị trường với mức giá cạnh tranh. 

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ và đáp ứng 
mọi yêu cầu. Từ các dự án lớn theo tiêu chuẩn công nghiệp hay các 
chương trình hàng hải cho đến các dự án chìa khóa trao tay chuyên 
biệt, Oxymat đều sẵn sàng cung cấp các giải pháp chất lượng cao. 
Chúng tôi cung cấp một loạt các hệ thống kiểm soát được chuẩn hóa 
và truy cập từ xa và có thể đưa ra các giải pháp tư động tùy chỉnh 
theo yêu cầu của bạn. 

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo cung cấp sản phẩm và 
dịch vụ chất lượng cao. Oxymat đạt được mọi tiêu chuẩn và chứng 
nhận cần thiết để có thể phục vụ nhiều ứng dụng khác nhau. 

• ISO 9001 
• ISO 13485 
• ISO 14001 
• PED 97/23/EC Module B+D 
• MDD 93/42/EEC (Tiêu chuẩn thiết bị y tế) 

Các tổ chức Xếp hạng Hàng hải - chúng tôi có thể cung cấp sản 
phẩm và dịch vụ theo các quy định của: 

• Cục Vận chuyển Hoa Kỳ 
• Bureau Veritas 
• Det Norske Veritas 
• Germanischer Lloyd 
• Lloyd’s Register 
• Nippon Kaiji Kyokai 
• RINA  

 

Vì sao Máy tạo khí PSA của Oxymat là lựa chọn sáng suốt? 
Tại Oxymat, chúng tôi luôn tìm kiếm thử thách chứ không phải vấn đề! 
Bất kể nhu cầu của bạn là gì, chúng tôi đều có thể cung cấp những 
thiết kế tiên tiến nhất để đáp ứng yêu cầu của bạn. Các hệ thống tạo 
khí được chuẩn hoá của chúng tôi có thể cung cấp: 

• Khí oxy có công suất từ 0,6 đến 2000 m3/giờ với độ tinh khiết  đạt 
đến 95% (60TPD)  

• Khí nitơ có công suất từ 0,3 đến 10000 m3/giờ với độ tinh khiết  
đạt đến 99,9999% (300TPD)  

Các tính năng thiết kế độc đáo của Oxymat bao gồm: 

• Các giải pháp chất lượng hàng đầu hiệu suất cao 

• Mức tiêu thụ năng lượng thấp (từ 0,2kW/m3 khi Nitơ và từ 1,0 
kW/m3  khí oxy) 

• Mức độ phát thải khí CO2 thấp 

• Thiết bị thi công hạng nặng được thiết kế cho các điều kiện khắc 
nghiệt và cho ngành công nghiệp 

• Các bộ phận kết cấu có chất lượng và độ bền cao 

• Thiết kế 3D 

• Thiết kế khung dựng sẵn hoặc container tùy chọn 

• Thiết kế và tùy chỉnh để đáp ứng mọi thông số kỹ thuật 

• Lắp đặt đơn giản 

• Bộ phận điều khiển với màn hình cảm ứng chất lượng cao 

• Truy cập điều khiển từ xa 

• Có thể được triển khai đầy đủ trong hệ thống của bạn như một 
giải pháp Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) "thương hiệu riêng" 

• Hỗ trợ chuyên môn từ giai đoạn lập kế hoạch, lắp đặt và vận hành 
dự án của bạn 

• Oxymat được nhiều công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất khí phê 
chuẩn và công nhận là nhà cung cấp chất lượng cao 

 
Nguyên tắc cốt lõi của công nghệ PSA  

Công nghệ Hấp thụ áp suất chuyển đổi (PSA) là m ột quy trình vận 
hành siêu sạch và sử dụng "nguyên liệu thô" duy nhất là không khí. 

Các máy tạo khí tại chỗ đảm bảo một nguồn cung cấp khí không gián 
đoạn với độ tinh khiết cao. Điều này có nghĩa là bạn có thể thực hiện 
việc sản xuất khí ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào bạn cần với chất 
lượng và số lượng mà bạn mong muốn. 

Nhà sản xuất toàn cầu 

Hiện có hơn 2000 hệ thống tạo khí Oxymat đang hoạt động ở khắp nơi 
trên thế giới. 

Nhằm cung cấp một dịch vụ hậu mãi chất lượng hàng đầu, chúng tôi 
duy trì một đội ngũ dịch vụ gồm 4 kỹ thuật viên luôn sẵn sàng để đảm 
bảo rằng thiết bị của bạn hoạt động thông suốt. Đội ngũ dịch vụ của 
chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần. 

Các s ản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được cả thế giới biết đến và 
thông qua một mạng lưới rộng lớn gồm hơn 100 nhà phân phối và đại 
lý toàn cầu, bạn sẽ luôn được phản hồi đầy đủ đối với mọi vấn đề liên 
quan đến giải pháp khí tại chỗ. 

Một số lĩnh vực mà chúng tôi đã và đang phụ vụ …  
Y tế   Cắt laser  Hóa dầu 
Thực phẩm và đồ uống Điện tử  Hàng hải và ngoài khơi 
Công nghiệp chế biến Thủy sản và Ozone Khai thác vàng 

... và sẵn sàng để phục vụ bạn. 



Máy tạo khí của chúng tôi đặc biệt dễ 
vận hành và yêu cầu bảo trì và dịch vụ 

tối thiểu  ộb các gnụd ửs ỉhc tamyxO .
 àv oac gnợưl tấhc gnùt ụhp àv nậhp
 ếk tếiht cợưđ iôt gnúhc aủc gnốht ệh

 563 ,yàgn/ờig 42 gnộđ tạoh ểđ
 pợh tếk ơtin íhk oạt yáM .măn/yàgn
 tộm oảb mảđ gnòhp ựd hnal ix iớv
 iớv hnás oS .tấhn oac nàot na ộđ cứm
 yám ,iàogn nêb hnal ix gnụd ửs cệiv
 íhp ihc mảig púig tamyxO aủc íhk oạt

.%08 nếđ  

 

Máy nén khí 
Tăng áp suất khí 
lên mức yêu cầu 

 

 
Máy sấy khô 
Loại bỏ độ ẩm (độ ẩm 
không khí) bằng cách 
làm lạnh 

 

 
Bể chứa khí 

Tích lũy lượng khí cần 
thiết cho máy tạo khí 
PSA  

 

 
Zeolite  

Rây phân tử giữ lại các 
phân tử nitơ và cho phép 
các phân tử oxy đi qua 

 

 
Oxy tinh khi ết cao  

Luồng khí đầu ra từ máy tạo 
khí vào bình chứa và sẵn 
sàng để sử dụng 

Công nghệ  / Mô tả quy trình  

khí nén



Ozone  

Khí oxy được sử dụng làm nguồn khí đầu vào cho các máy 
tạo ozone. Do yêu cầu hiện nay của khách hàng là tăng 
sản lượng khí ozone trong khi giảm chi phí đầu tư, khí oxy 
đang nhanh chóng thay thế không khí để trở thành loại khí 
đầu vào ưa chuộng trong ngành công nghiệp sản xuất khí 
ozone. Sản lượng ozone sẽ tăng lên gấp đôi nếu sử dụng 
khí có nồng độ oxy 93% làm khí đầu vào. Ozone được sử 
dụng cho mục đích xử lý nước thải, khử mùi và xử lý nước 
uống.  

Xử lý nước thải: 
Bằng cách sục khí oxy vào bể xử lý bùn, bạn có thể cải 
thiện khả năng lắng bùn, giảm tỷ lệ tải bùn và nâng cao khả 
năng thanh lọc. Những cải thiện này sẽ giúp giảm thiểu phí 
nước thải và cho phép làm sạch không mùi. 

Y tế 
Với máy tạo khí OXYMAT, các b ệnh viện có thể chủ động 
sản xuất khí oxy để thở ngay tại chỗ bằng cách sử dụng 
không khí sạch làm nguyên liệu đầu vào. Các bệnh viện ở 
khắp nơi trên thế giới đang nhận ra rằng việc sản xuất khí 
oxy tại chỗ là giải pháp kinh tế và tin cậy để đáp ứng yêu 
cầu về khí oxy của bệnh viện. Giải pháp của chúng tôi giúp 
các bệnh viện giảm chi phí trong việc mua sắm, giao nhận 
và giám sát nguồn cung khí oxy. Máy tạo khí oxy sử dụng 
trong lĩnh vực y tế OXYMAT  có thể kết nối trực tiếp với hệ 
thống cung cấp khí oxy của bệnh viên, nạp các xy lanh oxy 
để dự phòng và để đáp ứng nhu cầu cấp bách của các 
bệnh viện.. 
 
 
 
 

Thực phẩm, Đồ uống và 
Dược phẩm 
Nitơ thường được sử dụng như một chất bảo quản thực 
phẩm phi hóa chất. Đồng thời, khí nitơ có thể giúp cải thiện 
chất lượng và giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn mà không 
kèm theo dư lượng hóa chất. Nitơ cũng được sử dụng như 
một loại khí trơ thay thế cho không khí để tránh tình trạng 
oxy hóa không mong muốn. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Các ứng dụng chính



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Khai thác và chế biến 
khoáng sản:  

 
Khí oxy và nitơ cũng thường được sử dụng trong 
nhiều ứng dụng khác nhau liên quan đến lĩnh vực khai 
thác và chế biến khoáng sản. Khí nitơ chủ yếu được 
sử dụng trong ngành công nghiệp khai mỏ để trơ hóa 
khí quyển trong khu vực mỏ bỏ hoang nhằm giảm 
nồng độ khí oxy và do đó giảm nguy cơ cháy nổ. Đây 
cũng là phương pháp rất hiệu quả để dập lửa trong 
các hầm mỏ than. Việc tạo môi trường khí quyển trơ 
trong chế biến kim loại cũng rất quan trọng để tránh 
hiện tượng oxy hóa. Trong chế biến khoáng sản, oxy 
đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động chiết 
xuất khoáng sản có giá trị như vàng, bạc từ quặng. Ưu 
điểm lớn của công nghệ PSA là cho phép việc sản 
xuất khí tại chỗ ở các vùng xa xôi nơi việc tiếp cận 
nguồn cung khí oxy/nitơ là rất tốn kém và khó khăn. 

 

Bơm lốp xe:  
 

Việc sử dụng khí nitơ để bơm lốp xe sẽ giúp xe của 
bạn lăn bánh nhẹ nhàng hơn do khí nitơ nhẹ hơn khí 
nén, ngoài ra tốc độ mài mòn của lốp xe bơm khí nitơ 
cũng chậm hơn. Khí nitơ cũng giúp tăng tuổi thọ của 
lốp xe. Điều này là do khí ni tơ có độ ẩm thấp hơn 
không khí và vì thế làm giảm tác động ăn mòn lốp xe 
và bánh xe. Các phân tử nitơ được cho là lớn hơn các 
phân tử oxy và ổn định hơn khi nhiệt độ biến đổi, do 
đó duy trì áp suất bánh xe ổn định hơn. 
 

 

Nuôi truồng thuỷ sản 
 

 
Hệ thống máy tạo khí oxy OXYMAT  là một phương 

tiện hiệu quả và tiết kiệm chi phí giúp nâng cao mức 
độ oxy hòa tan (DO) trong hệ thống nuôi trồng thủy 
sản. Các máy tạo khí oxy cũng được sử dụng trong 
lĩnh vực nuôi trồng thủy sản để bổ sung oxy cho các 
bể nuôi cá giúp cá luôn khỏe mạnh, ít bệnh, đảm bảo 
sự tuần hoàn của nước trong bể. Cá s ẽ phát triển 
nhanh và có hương vị thơm ngon hơn khi được nuôi 
dưỡng trong một môi trường giàu oxy. 
 
 

Điện tử và cắt laser 
 

Hiện nay, việc sử dụng khí nitơ giúp ổn định môi 
trường trong quá trình hàn đang được áp dụng ngày 
càng rộng rãi hơn trong lĩnh vực lắp ráp điện tử. Việc 
sử dụng khí nitơ trong các thiết bị khí dòng và đối lưu 
tạo thuận lợi cho quy trình hàn đồng thời giúp cải thiện 
chất lượng của sản phẩm. Trong cả hai trường hợp, 
độ tin cậy của mối hàn sẽ được nâng cao và mức độ 
khiếm khuyết giảm giúp cải thiện tỷ lệ sản phẩm đạt 
chất lượng ngay từ đầu (FPY). Nitơ tinh khiết được sử 
dụng trong các ứng dụng hàn nhằm tránh hiện tượng 
oxy hóa và đảm bảo để lại các mối hàn sạch và bền. 
Nhờ đó, chất lượng của sản phẩm cũng sẽ được nâng 
cao. 
 



 

Khai thác vàng  
• Khí lỏng 

Vào mùa thu năm 2010, chúng tôi đã thực hiện lắp đặt một 
trong những hệ thống tạo khí oxy Oxymat lớn nhất thế giới 
trong một mỏ vàng ở Bờ biển Ngà. Thiết bị thi công hạng 
nặng công nghệ PSA đư ợc thiết kế dành cho các điều kiện 
khắc nghiệt của môi trường mỏ. Hệ thống được chuyển 
giao với một bộ điều khiển từ xa để cho phép giám sát tất 
cả các thông số quy trình và các cảnh báo. Hệ thống điều 
khiển tiên tiến giúp cho việc vận hành hệ thống PSA được 
thực hiện dể dàng, thân thiện với người dùng và đáng tin 
cậy. Với việc sản xuất khí oxy tại chỗ, mỏ không còn bị phụ 
thuộc vào việc chuyên chở khí oxy lỏng từ các địa điểm xa 
xôi.  

Cắt Laser 
• KGZ / Dobrepolje / Slovenia  

Hoạt động cắt laser thường đòi hỏi dòng khí với tốc độ lớn 
kết hợp với độ tinh khiết và áp suất tương đối cao để đảm 
bảo vết cắt sạch và trơn tru. Các giải pháp được thiết kế 
riêng của chúng tôi với bộ tăng áp khí nitơ chỉ cần được kết 
nối với nguồn điện và bắt đầu việc nạp xi lanh. Chi phí khí 
nitơ sản xuất tại chỗ giảm 50% so với nguồn cung bên 
ngoài. 

Y tế 
• Bệnh viện King Faisal / Kigali / Rwanda  

Một hệ thống hoàn thiện bao gồm thiết bị đóng bình, bộ lọc 
khí, máy tạo khí PSA, bình chứa oxy, máy tăng áp HP, 
bơm chân không và hệ thống nạp cho 20 xi lanh HP đã 
được lắp đặt thành công và đưa vào vận hành tại bệnh 
viện King Faisal, Kigali, Rwanda. Giải pháp này đã giúp 
bệnh viện hoàn toàn độc lập với nguồn cung khí bên ngoài 
và đảm bảo được nguồn khí oxy ngay cả trong trường hợp 
nguồn cung chính bị gián đoạn nhờ có nguồn dự phòng 
đặc biệt. 
 
 
 
 
 
 
 

Thực phẩm và Đồ uống 
•  San Clemente / Santiago de Chile / Chile   

Hệ thống Oxymat được sử dụng cho các hệ thống bảo 
quản lạnh hiện đại (Controlled Atmosphere - CA) để  lưu trữ 
trái cây và rau ở Chile. Do công nghệ áp suất cao được áp 
dụng, công nghệ PSA được xem là giải pháp tốt nhất. Hệ 
thống đã được cung cấp cho khách hàng dưới dạng giải 
pháp "cắm vào là chạy". 

 

 

• Mô hình 2x O800x5, 20 tấn/ngày, 93%, 12.0 bar 
 

 

 

 

 

• Mô hình N600, 7.2 m3/h, 10 ppm, 200 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mô hình O500 28Nm3/h, độ tinh khiết 95% bao gồm nạp HP, bơm 
hút chân không và nguồn dự  phòng   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 3Mô hình 2 x N1000 ECO, 2x 115 m /h, 99%  
 
 
 

.   

Các lĩnh vực mà 



chúng tôi phục vụ  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Mô hình X4000 Marine Nitrogen PSA, 4.000 m3/h, 95 %, 
6.0 bar 

 
 

 

 

• Hệ thống tạo khí nitơ trong container 1300 m3/h, 95% ; 

120 m3/h, 99.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mô hình O40, 2.3 Nm3/h, độ tinh khiết 93% 
 

 

 
 

• Mô hình N600ECO, 7.96 m3/h, 99.999  %

Hàng hải và Khai thác 
ngoài khơi 
• Oddfjell 

 
Trong giai đoạn 2006 - 2009, Oxymat đã phát triển các 
phiên bản máy tạo khí dùng trong lĩnh vực hàng hải và 
đến nay chúng tôi đã bán được trên 35 hệ thống cho 
các hãng tàu chở hóa chất, tàu chuyên chở và cung 
cấp Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Thiết kế độc đáo 
giúp loại bỏ sự cần thiết của các bình tích khí. Với 
mức tiêu thụ năng lượng thấp chỉ khoảng 0,2 kW/m3, 
chúng tôi đã đưa ra một sản phẩm có mức độ phát thải 
thấp nhất trên thế giới. Các hệ thống Marine Nitrogen 
PSA c ủa Oxymat có công suất từ 100 đến 10.000 

3m /gi ờ và đạt chứng nhận của các hiệp hội lớn trên 
thế giới như DNV, ABS, GL , Lloyds, BV...  

 

Hoá dầu 
• VAOS / Áo  

 
Hai hệ thống được thiết kế độc đáo theo mô hình 
container dành cho lắp đặt ngoài trời và phù hợp để 
vận chuyển đến các địa điểm khác nhau. Mỗi hệ thống 
được chia thành hai container, một container chứa 
thiết bị đóng bình và container còn lại chứa hệ thống 
tạo khí PSA được kiểm soát hoàn toàn. Hệ thống tạo 
khí PSA được thiết kế cho môi trường dễ cháy nổ gần 
với địa điểm sử dụng với các máy nén khí và máy sấy 
khô được đặt trong khu vực an toàn và có thể điều 
khiển từ xa. Giải pháp này cho phép khách hàng cắt 
giảm chi phí dành cho các thiết bị xử lý khí dễ cháy nổ 
trong khi cho phép hệ thống tạo khí PSA có thể hoạt 
động trong môi trường dễ cháy nổ. 

 

Nuôi truồng thuỷ sản 
và Ozone  
• Damas Zivju Audzetava / Latvia 

 
Trong quá trình tìm kiếm nhà cung cấp khí oxy cho trại 
nuôi cá mới của mình tại Latvia, khách hàng đã quyết 
định lựa chọn giải pháp của Oxymat trong số nhiều 
giải pháp khác nhau dựa trên suy nghĩ "Tại sao chúng 
ta phải mua khí trong khi chúng ta có thể tự sản xuất 
khí tại chỗ" và quyết định này đã giúp khách hàng 
nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư của mình. Việc bổ 
sung oxy cho các bể nuôi cá giúp cá luôn khỏe mạnh 
và phát triển nhanh hơn. Để bảo vệ môi trường, 
Damas Zivju Audzetava cũng sử dụng máy tạo khí oxy 
của Oxymat cho hoạt động sản xuất khí ozone dành 
cho chương trình tuần hoàn nước và xử lý nước của 
mình. 
 

Điện tử 
• Note / Torsby / Thụy điển 

Khách hàng sử dụng khí nitơ tinh khiết 10ppm trong 
quá trình hàn nhằm tránh hiện tượng oxy hóa, đảm 
bảo để lại mối hàn sạch và do đó nâng cao chất lượng 
sản phẩm. Sau khi so sánh giữa các giải pháp khác 
nhau, khách hàng nhận thấy giải pháp tạo khí nitơ 
bằng công nghệ PSA của Oxymat là giải pháp kinh tế 
nhất và hiệu quả nhất (cung cấp liên tục, giá cả  cạnh 
tranh và hiệu suất cao). 
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Đạt các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất 

Các hệ thống tạo khí Oxy và Nitơ của Oxymat được 

thiết kế và sản xuất theo các tiêu chuẩn của Châu 

Âu: 

• Tiêu chuẩn thiết bị chịu áp suất PED 
(97/23/EC) 

• Tiêu chuẩn thiết bị y tế MDD (93/42/EEC)  

Oxymat có bề dày kinh nghiệm trong việc thiết kế, 

xây dựng và cung cấp hàng trăm hệ thống tạo khí 

oxy ở khắp nơi trên thế giới, phù hợp với các tiêu 

chuẩn quốc tế và quốc gia. 

Oxymat duy trì hệ thống Đảm bảo chất lượng theo 

các tiêu chuẩn quốc tế: 

• ISO 9001 (Hệ  thống Quản lý Chất lượng) 

• ISO 13485 (Hệ  thống Quản lý Chất lượng – Các 

thiết bị y tế) 

• ISO 14001 (Hệ thống Quản lý Môi trường) 

được chứng nhận bởi Apragaz. 


