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TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG MICROBULK

ỨNG DỤNG

HÓA CHẤT
Xử lý hóa chất, xử lý nhiệt, kiểm soát PH ...

GIA CÔNG CƠ KHÍ
Hàn & Cắt,  ...

BỆNH VIỆN VÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM
Phòng thí nghiệm phân tích và thực nghiệm tại 
các trường đại học, trường dạy nghề; bệnh viện 
công, bệnh viện tư, trạm y tế ...

ĐIỆN TỬ
Đáp ứng nhu cầu về khí có độ tinh 
khiết cao

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM
Đóng gói thực phẩm, bảo quản lạnh, đồ uống... ...
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MicroBulk là một bình cách nhiệt chân không đựng chất lỏng được thiết kế hoàn 
chỉnh, nhỏ gọn, được gắn cố định trên bệ, với dung tích bình được thiết kế phù 
hợp và hiệu quả. Microbulk đáp ứng mục tiêu thay thế các bình cao áp như PLC 
và cho các nhu cầu vừa và nhỏ mà việc sử dụng các bồn lớn không hiệu quả. 
Bình được thiết kế cho nhiều ứng dụng khác nhau cho tất cả các loại khí lỏng như 
LIN, LOX....

Microbulk mang lại lợi ích lớn hơn cho người dùng thay thế bình khí nén cao áp, 
PLC khi người dùng có nhu cầu sử dụng khí nhiều hơn, đồng thời hiệu quả hơn với 
hệ thống bồn lớn do tốn ít diện tích, đòi hỏi chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng, chiếm 
diện tích nhỏ, tính di động linh hoạt. Khách hàng sử dụng ổn định 20 PLC / tháng 
có thể chuyển sang sử dụng Microbulk.

Microbulk được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng vừa và nhỏ 
chiếm phần lớn, nhu cầu khí trung bình với dung tích thiết kế từ 3000 lít đến 
5000 lít, áp suất lên đến 35 bar.

GIỚI THIỆU MICROBULK

02.   GIỚI THIỆU
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Phù hợp cho khách hàng ngắn hạn

Cung cấp khí với áp suất ổn định

Không cần van điều áp để giảm áp suất chai khí

Giảm thiểu rủi ro về lưu trữ các chai áp suất cao 

Thẻ nhận dạng trên mỗi van

Gia tăng an toàn 

Không cần lưu kho/vận chuyển như đối với chai khí nén

Giảm thiểu tình trạng hao hụt khí do áp suất dư trong chai 

Đảm bảo độ tinh khiết cao vì khí ở dạng hóa lỏng và được lấy trực tiếp từ các ASU

Sử dụng rất ít không gian; so với số lượng chai khí nén tương đương

Không mất chai khí lỏng và không cần theo dõi chai khí và hồ sơ bảo trì

Có thể được nạp tại vị trí của khách hàng 

Hệ thống kết hợp áp suất, van điều áp và van tiết kiệm để giảm thiểu tối đa thất thoát
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TIẾT KIỆM HƠN!

*PLC: Portable Liquid Container



LỢI THẾ CẠNH TRANH - SO VỚI BỒN CHỨA

• Giảm chi phí lắp đặt
• Gói bảo trì đi kèm
• Tiết kiệm thời gian, chi phí lao động và không gian
• Tự chủ hơn về hàng hóa
• Tránh hao hụt khí do áp suất dư(ở mức 30 bar ~ 
15% khí dư trong gói 200bar)

AN TÂM CHO KHÁCH HÀNG

• Không cố định lắp đặt: tính linh hoạt, theo sự phát 
triển của khách hàng
• Không  vận chuyển vật tư
• Không quản lý nguồn cung cấp & giám sát từ xa
• Cung cấp toàn bộ các giải pháp 
• Tiêu chuẩn an toàn cao
• Chuyên môn, Chất lượng, Dịch vụ

SỰ ĐƠN GIẢN

•Cắm vào và sử dụng , dễ dàng lắp đặt / tháo dỡ

•Sẵn sàng sử dụng trong nửa ngày, không lắp đặt 

cố định/ linh hoạt

• Không có / ít giấy phép & công trình dân dụng và 

đơn giản hóa quy trình

• Dễ sử dụng, dễ quản lý: không vận chuyển vật tư, 

không quản lý tài sản

• Dễ bảo trì: do Messer thực hiện với tính linh hoạt 

và khả năng thực hiện chuỗi cung ứng số lượng lớn 

của chúng tôi

LỢI ÍCH CỦA
KHÁCH HÀNG

03.  CUSTOMER BENEFITS

Bundle/PLC
Microbulk

Chi phí

Mức tiêu thụ hàng tháng
10 tấn2 tấn

Bồn chứa



• Tình trạng hết khí dẫn đến dừng máy / dây 
chuyền để đổi chai khí mới.
• Vận chuyển và thay thế bình khí cao áp tốn 
nhiều thời gian và công sức
• Không thể sử dụng hết lượng khí thừa 
trong chai chứa khí áp suất cao
• Chi phí đền bù cho vỏ chai bị mất

• An toàn do nạp khí lỏng tại cơ sở của khách 
hàng
• Hiệu suất của máy móc và thiết bị,
• Hiệu quả phân phối
• Dễ dàng quản lý thiết bị và nhân công

• Giao hàng bằng đầu kéo / xe bồn
• Thời gian làm mát máy bơm tối thiểu, nếu có
• Đo lường sản phẩm chính xác
• Hoạt động dễ dàng
• Khả năng phân phối áp suất cao

Microbulk LOẠI BỎ

Microbulk GIA TĂNG

• Chi phí khí (lên đến 30%)
• Rủi ro về an toàn cho nhân viên / nhà máy
• Khí, Giao hàng và Hóa đơn
• Tăng giá trị đơn hàng
• Kho chứa chai khí nén áp suất cao
• Khí ô nhiễm xâm nhập vào nguồn khí chính

Microbulk GIẢM

04.  LỢI THẾ VÀ VẬN CHUYỂN 

LỢI THẾ

VẬN CHUYỂN



MESSER - KHÍ CHO CUỘC SỐNG

Email: info@messer.com.vn                   Website: www.messer.com.vn                    Facebook: @messerinvietnam

Công ty TNHH Khí công nghiệp
Messer Hải Phòng
Điện thoại: +84 225 3871551
Fax: +84 225 3871798

Công ty TNHH Khí công nghiệp
Messer Việt Nam
Điện thoại: +84 274 3756700
Fax: +84 274 3756600

Công ty TNHH Khí công nghiệp
Messer Bình Phước
Điện thoại 1: +84 271 3972888
Điện thoại 2: +84 271 3972889

Thái Nguyên

Hà Nội
Hải Phòng

Hải Dương

Hà Nam

Đà Nẵng

Dung Quất

Bình Dương

Vũng Tàu

Bình Phước

�

Công ty

Văn phòng đại diện

Nhà máy tách khí

Nhà máy sản xuất tại chỗ

Nhà máy CO2 

Nhà máy Kr/Xe

Trạm nạp

Kho trung chuyển
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