
Ен Вү компани нь сайн чанарын үхрийн шир, могой загасны арьс зэрэг материалаар

бүхий л төрлийн савхин эдлэлийг үйлдвэрлэдэг бөгөөд өндөр чанартай, боломжит

үнээр дэлхийн тансаг бренд компаниудтай өрсөлдөж буй компани юм.

✓ Төрөл бүрийн цүнх

✓ Бүс

✓ Түрүүвч

✓ Утасны гэр

Вебсайт - https://en.yeunwoo.com/



Apex Intec Co., Ltd.

Тус компани нь лед гэрэл болон сэргээгдэх 
эрчим хүчний компани бөгөөд байгальд ээлтэй 
технологийг хөгжүүлж буй байгууллага юм. 

Нарны эрчим хүчний зай хураагуур нь байгальд 

ээлтэй бөгөөд давуу талууд нь:

✓ Хэвийн ажиллагааны горимд хүний оролцоо 

бага (Ухаалаг)

✓ Гадны биет (навч, сүүдэр, цас гэх мэт)-ээс 

үүдэлтэй эрчим хүчний алдагдал маш бага

✓ Өөрийгөө оношлох механизм

✓ Гал гарах эрсдэл үүссэн тохиолдолд өөрийгөө 

унтраадаг систем

✓ Хямд үнээр их эрчим хүч үйлдвэрлэдэг.  

✓ Стандартчилалын шаардлага хангасан. 

Вебсайт - http://www.apexint.co.kr/



CHANG HWA ENERGY

◦ Бүхий л төрлийн үйлдвэрийн халаах,
хатаах, агаараар үлээх тоног төхөөрөмж,
бойлуурыг үйлдвэрлэдэг. Сүүлийн үеийн
технологийн тусламжтайгаар хямд
зардлаар үр ашиг ихтэй тоног
төхөөрөмжүүдээр хэрэглэгчдээ хангадаг.

Вебсайт – http://en.xn--h50b270bp0cz4c90s.kr/index.cgi



Хүний биед сөргөөр нөлөөлөх ямарваа нэгэн хорт бодис
агуулаагүй, цэвэр байгалийн гаралтай түүхий эдээр арьс
арчилгаа, гоо сайхны бараа үйлдвэрлэгч байгууллага юм.
Иймд эмзэг арьстай хүн ч ашиглахад нэн тохиромжтой
бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг.

Завгүй амьдралын хэмнэлтэй хүмүүс арьс арчилгаанд
хэрэгтэй бүхий л хэрэгцээг нэг дор шийдвэрлэх боломжтой

Вебсайт - https://b-labkorea.com/



Айл гэрийн ахуй хэрэглээнд
шаардлагатай шумуул, шавж
устгалын бүтээгдэхүүний чанараар
улсдаа тэргүүлдэг ба гэрийн орчин
тойрны ариун цэврийг хангахад
чухал олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг
үйлдвэрлэдэг.



Газар тариалан, ургац хураалтад

шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг

уламжлалт болон шинэ технологийг

хослуулсан бөгөөд гидравлик системээр

фермер, тариаланчдад аюулгүй байдлыг

дээд түвшинд хангаж ажилладаг

төхөөрөмжүүд юм.

Вебсайт - http://www.dbkkorea.com/



Вебсайт - http://www.sdonga.co.kr/en/?ckattempt=1

Тус компани нь орчин үеийн “Fluidic Oscillation” технологийн усны тоолуур

үйлдвэрлэдэг.

Бүтээгдэхүүний давуу талууд:

• Маш сайн нарийвчлалтай хэмждэг.

• Дотроо сул хөдлөх сэнс гэх мэт 

хэрэгсэл байхгүй тул удаан 

хугацаанд хэвийн ажиллагаагаа 

хадгална. 

• Байгальд ээлтэй, хорт бодис 

агуулаагүй, дулаан бага алддаг, 

тусгай хуванцар материалаар 

хийгдсэн тул хүйтэнд тэсвэртэй. 

• IP 68 усны хамгаалалттай.

• Аль ч хэлбэр (хэвтээ, босоо гэх 

мэт)-ээр угсарч болдог ба энэ нь 

тоолуурын хэвийн ажиллагаанд 

нөлөөлөхгүй. 

Усны хэрэглээний 

хэмжээгээ уян хатан 

байдлаар хянаж болох 

бөгөөд эдгээр нь:

• RS485 ба NB-IoT

/LoRa/ (Дээрх 

сүлжээнүүдээр дата 

сервер рүү мэдээлэл 

дамжуулж, шалгаж 

болдог)

• Bluetooth

• Кабел утас

• Веб хөтөч (Вебсайт ба 

апплейкейшн)



Вебсайт - https://www.iiyya.com/web/customer/main/list.do

Солонгос руу аялахаар 

төлөвлөсөн бол тус 

компани нь аялалын 

туршид байрлах байр, 

гоо сайхны салон, хоол 

зэрэг захиалгыг аялагчид 

зориулан олон төрлийн 

сонголттойгоор 

мэдээллэдэг үйлчилгээ 

үзүүлдэг юм.  

Нэгдсэн Платформ
Байрлах байр, хоол, 

гоо сайхан + шинэ 

газар очсон бол 

нэмэгддэг.

Зорилтод хэрэглэгчид
(Дэлхийн бүхий л улсын иргэд

Олон хэл дээр, валют 

солилцооны дэмжлэг)

Бүрэн гүйцэтгэх үйлчилгээ
• Үйлчилгээ нийлүүлэгчдийг 

хэрэглэгчидтэй шууд холбоно

• Чанартай үйлчилгээг үзүүлдэг 

нийлүүлэгчид

Олон төрлийн төлбөрийн 

үйлчилгээ
• Бэлэн мөнгө, кредит карт, цахим данс

• Гадаад дахь төлбөрийн дэмжлэг

Олон улсын загвар
• 30 өөр валют

• 4 хэл

• Үйлчилгээ үзүүлж буй 

цаг үеийн 

үйлчилгээний хөлс



Вебсайт - https://www.art-plus.co.kr/en

АГААР ШҮҮГЧ

• Дундаж үзүүлэлттэй 

агаар шүүгч систем

(салхилуулагч хоолой)

• Өндөр үзүүлэлттэй агаар 

шүүгч (HEPA/ULPA)

• Өндөр гүйцэтгэлтэй, 

агаар шүүгчийн 

алдагдлыг хэмжигч (EN-

1822-4)

• Тасалгааны шүүгчийг 

хэмжигч (Газ, хий)

• Бактер шүүгч

• Плазм шүүгч

• Эрүүл мэндийн 

маск

• Эмнэлэгийн маск

• Аж үйлдвэрт 

хэрэглэгдэх маск

МАСК АГААР ЦЭВЭРШҮҮЛЭГЧ 

ТӨХӨӨРӨМЖ 

• Тоосонцор хураах, 

үнэр дарах

• Бичил биет устгагч 

систем

• Агаар ариутгах 

ТООСОНЦОР 

МЭДРЭГЧ 

(PM-2.5)

• Энгийн хэмжигч 

багаж

• Агаар 

цэвэршүүлэгч

• Автомашин



NEW WIND

Байгаль орчинд хор нөлөөгүй, хаягдал гаргадаггүй, суурилуулалтын

зардал багатай эрчим хүч үйлдвэрлэх генераторын үйлдвэрлэл эрхэлдэг

компани юм.

Агаарын урсгалаар дамжуулж хуй салхийг генератор дотор бий болгодог 

технологи ба бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь:

• Агаар орох хэсэг

• Агаарын дамжлага хэсэг

• Эрчим хүч үйлдвэрлэх хэсэг

Хиймлээр хуй салхи үүсгэж, эрчим хүч үйлдвэрлэх технологи нь: 

• Дулааны, усан, цөмийн ба одоогийн өргөн тархсан салхин 

станцуудтай харьцуулахад суурилуулалтын зардал бага

• Эрчим хүч үйлдвэрлэх өртөг бага байдаг.

• Том орон зай шаардахгүй 

• Эрчим хүч үйлдвэрлэлийн үр ашигт байдлыг нэмэгдүүлдэг. 


