
 

 Хэрэглэгчийн хүсэл сонирхолд нийцүүлсэн байгаль орчинд ээлтэй 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 

 Тухайн бүс нутгийн онцлогт зориулан захиалгат бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой  

 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO14001 Чанарын 

удирдлагын тогтолцоо ISO 9001 стандартыг хэрэгжүүлсэн. 

 

Брэндүүд 

Zetta brand Killpop 

  
Гарын саван 
Гар ариутгагч 
Ариун цэврийн өрөөний цэвэрлэгээний 
бүтээгдэхүүн 
Мөөгөнцөр устгагч бүтээгдэхүүн  
Гал тогооны цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн г.м 
 

Шавж устгах үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн 
/шумуул, жоом, хорхой, шоргоолж, хүр 
хорхой г.м/ 

 

Нэмэлт мэдээлэл: 

DBK KOREA DBK компани Герман болон Испани улстай техникийн хамтын 

ажиллагаатай ажиллаж ирсэн бөгөөд Солонгос улсын зах зээлд шавж устгах 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээр 1-т жагсдаг байна. Мөн түүнчлэн гэр ахуйн 

бүтээгдэхүүний зах зээлдээ тэргүүлэгч экспортлогч компани юм.  

Компанийн Мэдээлэл  

Компанийн 
нэр 

DBK Korea Co., Ltd. Вебсайт www.dbkkorea.com 

Хариуцсан 
ажилтан 

Албан тушаал Дэд захирал Нэр Lee, Dong-wook 

Холбоо барих 010-5590-6260 И-мэйл DW.LEE@DBKkorea.com 

Үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Гэр ахуй Бүтээгдэхүүн 
Цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн; шавж 
устгах үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн 
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DAEMYUNG ESCO нь халуун ус, дулаан ханган нийлүүлэхэд хаягдал дулааныг 

сэргээн ашиглах системийг санаачилсан мэргэшсэн компани.  

 

Үйлдвэрийн бойлер Дулаан ба эрчим хүчний 
хосолсон цахилгаан станц 

Шатаах зуух 

Хаягдал дулаан сэргээх 
систем суурилуулсан 
бойлер 
 
 

Когенерацийн үйлдвэр 
арилжааны горимд ажиллаж 
байх үедээ өндөр 
температуртай утааг яндан 
руу хаядаг. Энэхүү 
системийг суурилуулснаар 
халуун ус, халаалт ханган 
нийлүүлэх зориулалтаар 
ашиглаж болно. 

Хаягдал дулаан сэргээн 
солилцох систем 
суурилуулснаар түлшний 
температурыг 50°С хүртэл 
бууруулж агаар 
бохирдуулагч нэгдлүүдийг 
бага ялгаруулна. 

   
 

 Тус компани нь Дэлхийд цор ганц титан хоолойг үйлдвэрлэлдээ ашиглах 

аргачлалыг нэвтрүүлсэн.  

 Өндөр түвшинд хаягдал дулааныг сэргээнэ, эрчим хүчний хэмнэлттэй 

 Үйл ажиллагааны автоматжуулсан системтэй 

Бид эрчим хүч хэмнэлтийн тэргүүлэгч, шинэлэг аж ахуйн нэгж байх болно 

Компанийн Мэдээлэл  

Компанийн 
нэр 

DAEMYUNG ESCO Вебсайт www.dmesco.com 

Хариуцсан 
ажилтан 

Харьяалал 
Ерөнхий 

менежмент 
Нэр Sungmin, Song 

Холбоо барих 070-4220-1613 И-мэйл ssm86@dmesco.com 

Үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Тоног төхөөрөмж Бүтээгдэхүүн 
Үйлдвэрийн бойлер, дулаан ба эрчим 

хүчний хосолсон цахилгаан станц, 
шатаах зуух 
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ARTPlus ХХК нь тоос тоосонцроор мэргэшсэн инженерийн мэргэжилтнүүдтэй 
хамтран тоос тоосонцрыг багасгах, хянах технологийн үнэлгээний системийг 

судлах болон хөгжүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн технологийн компани юм. 

Санал болгох бүтээгдэхүүн 

Амны хаалтны чанар шалгагч  Дунд зэргийн шүүлтүүр шалгагч 

Нян, бактер шүүх чадварыг шалгагч Цэвэр агаар нийлүүлэгч 

Вирус шүүх чадварыг шалгагч Том тоосонцор үүсгэгч, бактер үүсгэгч  

Хепа шүүлтүүрийн үзүүлэлт шалгах 
систем  

Кабины агаарын шүүгчийн шалгагч 
(хийн, аерозоль) 

Нүүрс хүчлийн хийн агууламж шалгагч  Хийн генератор  

Агаар цэвэршүүлэгчийн тоосны мэдрэг 
шалгагч  

Тоос тоосонцор мэдрэх хөдөлгөөнт 
төхөөрөмж  

Агаар цэвэршүүлэгч  Амьсгалах эсэргүүцэл шалгагч  

 

 

 

 

 

 

 

Эдгээр тоног төхөөрөмжүүдийг БНСУ-ын бүтээгдэхүүн баталгаажуулалт, 

туршилтын стандарттай нийцүүлэн аюулгүй байдлын 8 шатлалт хяналтаар 

баталгаажуулснаар ашиглах боломжтой юм.  

 

 

 

Компанийн Мэдээлэл  

Компанийн 
нэр 

ART Plus Co., Ltd. Вебсайт www.art-plus.co.kr 

Хариуцсан 
ажилтан 

Албан тушаал 
Гүйцэтгэх 
захирал 

Нэр Kitai Kang 

Холбоо барих +82 31 635 4040 И-мэйл artplus.a2z@gmail.com 

Үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Тоног төхөөрөмж Бүтээгдэхүүн 

Амны хаалтын гүйцэтгэлийн 
үнэлгээний систем, PM мэдрэгчийн 

гүйцэтгэлийн баталгаажуулах 
үнэлгээний систем, тоос тоосонцор 

мэдрэх систем, генератор г.м 

http://www.art-plus.co.kr/
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ISCommunicationsCo., Ltd. Харилцааны шийдэл, олон талт дэлгэцийн шийдэл, 

хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүдийн шийдэл, бэлэн бус олон талт шийдэл, дараагийн 

үеийн олон талт шийдэл /хулгана ашиглахгүй/, Мобайл апп, мэдээллийн контент 

үйлчилгээний платформ, чанартай контент бүтээх үйлчилгээ. 

 

U-Pointer нь үнэтэй интерактив цагаан самбаруудыг 

орлох бүтээгдэхүүн юм.  
Зааж чиглүүлж байгаа төхөөрөмж нь компьютерийн 
хулганатай, бичиж буй төхөөрөмж нь самбарын 
маркертай адилхан. Хуруугаа ч ашиглаж болно. 
Хэмжээ болон үзүүлэлтээс хамааран хэд хэдэн 
төрлөөр үйлдвэрлэгдэж байна. 

 

I-Pro Drawing бал нь U-pointer-г дэмжиж ажилладаг. 

i-Pro Recorder  нь зурсан бичсэн зүйлсээ 
камергүйгээр бичлэг болгон чанарын өндөр төвшинд 
хадгалах боломжтой бөгөөд i-Pro Drawing-н бүх 
функцүүдийг дэмждэг.Сургалтын журмаар эсвэл 
хувийн контент бүтээх зэрэгт ашиглах боломжтой.   

 

I-Pro collaboration бол дэлгэцээ хуваалцаад, хүн бүр 

тухайн дэлгэц дээр тэмдэглэл хийх боломжтой 
програм хангамж юм. Дуу болон дүрс хуваалцах 
боломжтойгоос гадна тухайн үйл ажиллагааг бичлэг 
болгон хадгалж болно.   
 

 

 

Компанийн Мэдээлэл  

Компанийн 
нэр 

ISCommunicationsCo., Ltd. Вебсайт http://www.iscom.co.kr/ 

Хариуцсан 
ажилтан 

Албан тушаал 
Гүйцэтгэх 
захирал 

Нэр SangWook Park 

Холбоо барих +82-51-731-6601 И-мэйл  

Үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Технологи Бүтээгдэхүүн U-pointer, i-pro 
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Нийлүүлэх бүтээгдэхүүн: Төмс хураах машин HD-PC900 

 

 Дуу чимээ бага  

 Гидравлик хөдөлгүүртэй  

 Температурыг хэмжээнд барих хөргөх систем  

 Төмс ургацад гэмтэл учруулахгүй  

 

PTO тэнхлэггүй гидравлик жолоодлогын горим нь дуу чимээ багатай бөгөөд урт 

хугацаанд ашиглагдана. Баруун болон зүүн талын хавтангийн хүрээ нь өндөр 

суналттай ган хавтангаар хийгдсэн тул хэлбэрээ алдахгүй. Механик загварыг 

бодвол энгийн бүтэцтэй тул овор хэмжээ багатай. Монгол улсын хувьд ургацыг гар 

аргаар хурааж авах хандлагатай байдаг тул ургац хураах системийг санал болгож 

байна. 

 

 

 

Компанийн Мэдээлэл  

Компанийн 
нэр 

Hyundai Agricultural Machinery Вебсайт 
http://www.063-861-
4620.bestbz.com/ 

Хариуцсан 
ажилтан 

Байгууллага 
Hyundai 

Agricultural 
Machinery 

Нэр 
Team Leader Han Gwang-

Min 

Холбоо барих 
+82-10-9883-

1720 
И-мэйл ghkfkdals@gmail.com 

Үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Салбар 
Тоног 

төхөөрөмж 
Бүтээгдэхүүн 

Гидравлик хөдөлгүүртэй 
төмс хураах машин  
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 Гэрийн хоолыг орлуулах зорилготой, усгүйгээр жигнэж болгосон, НАССР 

сертификаттай, өрөөний температурт 12 сар хадгалах боломжтой 

бүтээгдэхүүн 

Санал болгох бүтээгдэхүүн (жишээлбэл) 

Хулуу Тахианы цээж мах Чихэрлэг төмс 

  

 
 

 

Салмон стейк Хулууны зутан, самрын  Макарел загас 

   

 

 

 

Компанийн Мэдээлэл  

Компанийн нэр ACHIM Co.,Ltd. 

Үйл ажиллагааны 

чиглэл 
Хоол хүнс үйлдвэрлэл Бүтээгдэхүүн 

Шууд хэрэглэх хүнсний 
ногоо, мах махан 

бүтээгдэхүүн 
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 CPM гэх барилгын салбарт тусгайлан зориулсан үүлэн технологи дээр 

суурилсан програмыг ашигладаг . 

  Байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн. 

 Суурилуулалтын хялбар байдал. 

 Барилгын өртгийг урт хугацаанд хэмнэнэ. 

 Гадаргуу дээр хагарал үүсгэхгүйгээр хлоридыг зайлуулна. 

Өмнө Дараа 

  

 

Carecon Co.,LTD нь барилгын материалын чиглэлээр судалгаа хийж борлуулж 

байгаа бөгөөд шинэ технологи зохион бүтээх чиглэлээр их сургууль, үндэсний 
лабораторитой хамтран ажиллаж байна. Тус компани нь дэлхийн бетоны 

технологийн шилдэг фирмүүдийн нэг болохын тулд чармайн ажилаж байна. 

 

 

 

 

 

Компанийн Мэдээлэл  

Компанийн 
нэр 

Carecon Co.,Ltd Вебсайт www.careconcrete.com 

Хариуцсан 
ажилтан 

Албан тушаал менежер Нэр Dong-Wan Kim 

Холбоо барих 
02-477-6849 
02-402-5675 
02-418-6849 

И-мэйл kdw911@hanmail.net 

Үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Барилгын 
материал 

Бүтээгдэхүүн 

полимер цементийн зуурмаг, 
бүрэх ба эпокси, 

арматур, 
будаг,барилгын засвар үйлчилгээ 
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 Цэвэр органик бүтээгдэхүүн.Хүнсний ногоон дээр ч хэрэглэхэд 

тохиромжтой,шингэн хэлбэрийн бордоо учраас цацаж хэрэглэх нь маш 

хялбар. 

 18 төрлийн амин хүчлүүдээс бүрдсэн ургамлын тэжээллэг бодис ба химийн 

бордооны өөр нэг шийдэл юм 

 Химийн бордоотой харьцуулахад илүү сайн бордооны хувилбар  

  
Bic Power 

Ургамлын тэжээллэг бодис буюу шингэн хэлбэрийн бордоо 

 

Компанийн Мэдээлэл  

Компанийн 
нэр 

GSTS-1 Co., Ltd . Вебсайт www.gstkorea1.tradekorea.com 

Хариуцсан 
ажилтан Холбоо барих 

 (82)10-2259-

4251 
И-мэйл bicsolution@naver.com 

Үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Газар 
тариалан 

Бүтээгдэхүү 
Бүтээгдэхүүн 

Ургамлын тэжээллэг бодис буюу шингэн 
хэлбэрийн бордоо 
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 Солонгосын сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх,эрчим хүчний зах зээлийг 

цэвэр эрчим хүчээр хангах,хэрэглэгчдэд нийлүүлэх 

 Хог хаягдал гаргадаггүй, суурилуулах зардал багатай гэдгээрээ онцлог юм. 

Хар салхи ашиглан салхины эрчим хүч үйлдвэрлэх автомат систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New wind Co.,Ltd. Төслийн зорилго нь эдийн засгийн үндэслэл багатай тул 

зайлсхийж буй салхины эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн зах зээлийг чиглүүлэх замаар 
Солонгосын хар салхинаас үүдэлтэй цахилгаан үйлдвэрлэх төхөөрөмжийг дэлхийн 

зах зээлд нийлүүлэх, нийлүүлэх явдал юм. 

 

Компанийн Мэдээлэл  

Компанийн 
нэр 

New wind Co.,Ltd. 

Хариуцсан 
ажилтан 

Албан тушаал 
Гүйцэтгэх 
захирал 

Нэр Nam Jung Ho 

Үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Салбар Эрчим хүч Бүтээгдэхүүн 

Хар салхи ашиглан 
салхины эрчим хүч 

үйлдвэрлэх автомат 
систем 
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 Power Z хэрэглэснээр агаарын бохирдлыг бууруулах,шатахууны зардлыг 

хэмнэх,нүүрстөрөгчийг зайлуулах,бойлерийн хоолой доторхи тортог 

арилгах,хорт хий,азотлог исэлийн ялгаруулалтыг бодитоор бууруулна гэх мэт 

олон давуу талтай,түлш дэх тоосонцорыг маш нарийн ширхэгтэй болгон 

хувиргаж,дахин хэлбэржүүлснээр бүрэн шаталтыг хөнгөвчилдөг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БНСУ-ын Засгийн газраас байгаль орчинд ээлтэй түүхий эд, шаталтын бүтээгдэхүүн 

агуулсан түлшний нэмэлт болгон "Ногоон технологийн бүтээгдэхүүний 

гэрчилгээ" олгосон компани юм. 

 

 

 

 

Компанийн Мэдээлэл  

Компанийн 
нэр 

Techno Bio Co.,Ltd. Вебсайт www.technobio.co.kr 

Холбоо барих 
Tel. +82-31-352-

1953      
И-мэйл technobio@technobio.co.kr 

Үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Түлш,эрчим хүч Бүтээгдэхүүн Түлшний нэмэлт Power Z 
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 Энэхүү компани нь Солонгост анх удаа гидроник,насосны систем,дулаан 

солилцуур,дулааны энерги хадгалах,ус шүүх,байгаль орчныг хамгаалах тоног 

төхөөрөмжийн шинэлэг систем,бүтээгдэхүүнийг боловсруулдаг. 

Cool PV нарны эрчим хүчний хавтанг ашиглан зардал болон эрчим хүч хэмнэх 

болно.  

Компанийн Мэдээлэл  

Компанийн 
нэр 

Janghan Engineers Co.,Ltd. 
Вебсайт www.janghan.tradekorea.com 

Холбоо барих 
+82-2-2163-8731 02-

2163-8731 
И-мэйл tim@janghan.co.kr 

Үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Эрчим 
хүч,дулаан,ус,шугам 

сүлжээ 
Бүтээгдэхүүн 

Голлох бүтээгдэхүүн-Cool 
Pv.Түүнчлэн цөөрөм,цөөрөмний 
систем,агаар тусгаарлагч,галын 

насос,ус зайлуулах насос,давхар 
шугамын насос,өргөлтийн 

насос,дулааны хадгалалт,дулаан 
солилцогч г.м 
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 Усны алдагдлыг бууруулах,зохицуулах,усны байгууламж, даралтыг 

хэмжих/дүн шинжилгээ хийх үйл ажиллагаа явуулдаг ухаалаг үүлэн технологи 

дээр суурилсан платформ үйлчилгээ. 

Sonic M1 (Sonic M2) 
 

 

Усны алдагдлыг тооцох ухаалаг илрүүлэгч 
багаж 

Ухаалаг олон үйлдэлт бүртгэгч 

 

Бидний зорилго бол дэлхийн өнцөг булан бүрт усны үйлчилгээний алдагдлыг 

бууруулах шинэлэг технологи, шийдэл бүхий усны менежментийн №1 байгууллага 

болох зорилттой ажиллаж байна 

 

 

 

Компанийн Мэдээлэл  

Компанийн нэр Wi Plat Co.,Ltd. Вебсайт www.wiplat.com 

Холбоо барих 
+82-42-

934-7905 
И-мэйл wiplat@wiplat.com 

Үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Үүлэн 
технологи 

Бүтээгдэхүүн 

Усны алдагдлыг тооцох ухаалаг илрүүлэгч 
багаж (Sonic M1),ухаалаг олон үйлдэлт 

бүртгэгч (Sonic 
M2),Nelow_APP(аппликейшн),Nelow_Web(веб

сайт) 
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 DR (Дижитал радиографи) програм хангамжийн технологи буюу Рентген 

оношлогооны систем, эмнэлэгийн оношлгооны төхөөрөмжүүд руу чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулдаг.  

Grid 1000 Clear vision DRE series 

  

Рентген зураг авах зориулалттай хөнгөн 
цагаан сүлжээ 

Рентген шинжилгээний систем 

 

JPI Health Care компани нь 1980 оноос хойш эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 

чанарыг сайжруулахад хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн. JPI нь радиологийн 
тасралтгүй өөрчлөгдөж буй салбарыг сайжруулж,шинэ технологийг хөгжүүлэхэд 
чиглэж үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Энэ нь рентген аппарат үйлдвэрлэгчидтэй нягт 
хамтран ажиллаж, дүрсний чанарыг сайжруулж, оношийг зөв оношлох замаар 

ажилладаг. 

 

 

 

Компанийн Мэдээлэл  

Компанийн нэр JPI Health Care Вебсайт www.jpi-korea.com 

Холбоо барих 
+82-42-934-

7905 
И-мэйл postmaster@jpi.co.kr 

Үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Эмнэлэгийн 
хэрэгсэл 

Бүтээгдэхүүн 
Дүрсний дижитал системүүд,рентген 

зураг авах тоног төхөөрөмжүүд,хормогч 
гэх мэт дагалдах хэрэгслэлүүд 
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