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Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á( ASEAN) thành
lập vào năm 1967 đến nay đã được 50 năm. Kể từ
nay các nước đã nhất trí hướng đến thành lập hiệp
hội các quốc gia Đông Nam Á ( hội nhập kinh tế
ASEAN+3). Chủ trương hàng hóa khu vực mà
ASEAN Đông Nam Á hướng đến là :

①Thu hẹp khoảng cách thu nhập.

②Hỗ trợ các dự án kinh doanh nhỏ.

③Phát triển hạ tầng xã hội

④Tăng cường hệ thống tài chính, phát triển thị
trường trái phiếu.

⑤Duy trì/cải thiện môi trường toàn cầu (thực phẩm, 
nước, không khí）

⑥Khác

Sức hút từ thị trường đông
nam Á



Sức hút của thị trường Đông
Nam Á

Thị trường tăng trưởng Đông
Nam Á

• Tổng dân số khoảng 6 triệu

• Tăng trưởng kinh tế 5.6% 
năm

• Thương mại tự do trong
khu vực

• Nhiều quốc gia thân Nhật

Du lịch：
Khoảng hơn 3.2 triệu du khách Nhật
đến ASEAN hàng năm.

ODA：
Đối với ASEAN thì Nhật Bản là nước
viện trợ ODA chủ yếu.

Thương mại-đầu tư：
Nhật Bản và ASEAN là đối tác bắt
buộc .

Quan hệ giữa Nhật Bản và
ASEAN



Các vấn đề môi trường mà
ASEAN gặp phải

Rừng nhiệt đới biến mất do 
khai thác gỗ xuất khẩu và phát
triển đất nông nghiệp.

Rừng ngập mặn bị tàn phá do việc
nuôi tôm phát triển.

Hãy bảo vệ rừng nhiệt đới nơi có
một nửa số sinh vật trên thế giới
đang sinh sống.



Xu hướng duy trì-cải tiến môi trường toàn
cầu (thực phẩm-nước-không khí
①Về thực thẩm

Ở nhiều trung tâm mua sắm, tỉ lệ không gian ăn uống được dự đoán là sẽ
tăng từ 8% ở hiện tại lên đến 20% vào năm 2025.

（Tạp chí Forbes Japan 2017/7/6 ）

⇒Mở rộng khu thương mại.

②Về nước

Gia tang xung đột về lợi ích trong việc đảm bảo nguồn nước.

⇒Bảo vệ tài nguyên nước.

③Về không khí

Yêu cầu về kỹ thuật đối phó với phát sinh mùi tại các cửa hàng ăn uống ở 
Thượng Hải (hệ thống khử mùi).

⇒

①Tính lợi nhuận cao Chi phí cho hệ thống khử mùi giảm.

②Tính đơn giản Tiêu chuẩn phán đoán rõ ràng.

③Dễ dàng thực hiện Dễ hiểu và dễ sử dụng.

④Tính tiến độ Dễ dàng thích ứng với công nghệ mới.



Kiểm tra thiết bị khử mùi Toyokosho của
nhóm điều tra Trung Quốc.

1. Mục đích
Nghiên cứu việc đưa vào dự án hỗ trợ phổ biến / đo lường công nghệ xử 
lý khí thải của Trung Quốc (viết tắt ENCAE)

2 . Thời gian kiến tập
Ngày 14 tháng 12 năm 2017（Thứ ba）

3. Người tham gia
Đại học công nghệ Đông Trung Quốc 2 người
Trung Tâm Quan trắc môi trường thành phố Thượng Hải 3 người

Cục bảo vệ môi trường thành phố Thượng Hải 2 người
Giám sát bảo vệ môi trường kỹ thuật hóa học Thượng Hải 3 người



Kiểm tra thiết bị khử mùi Toyokosho của
nhóm điều tra Trung Quốc.②

1 Mục đích
Bộ Môi trường và Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc (MEP) / Bộ Sinh thái và Môi trường 
Trung Quốc (MEE) cùng đến Nhật Bản để tham quan học hỏi.

2 Thời gian kiến tập:
13 tháng 6 năm 2019（Thứ năm）

3 Người tham gia
Bộ quản lý môi trường không khí 2 người
Viện chính sách môi trường quốc tế 2 người
Cục thanh tra đông bắc Trung Quốc 1 người
Hội quy hoạch môi trường Trung Quốc 1 người
Cơ quan môi trường sinh học địa phương 4 người



Phương pháp xử lý mùi của
Nhật Bản.

- Được thành lập vào năm 1971 tách biệt với Đạo luật kiểm soát ô nhiễm không khí 
với mục đích bảo vệ môi trường sống của cư dân và bảo vệ sức khỏe của người dân

-Các quy định cần thiết cho mùi phát sinh từ hoạt động kinh doanh tại các 
nhà máy và các cơ sở kinh doanh khác

-Tiêu chuẩn quy định:

① Quy định bởi các chất độc hại cụ thể

② Quy định bởi chỉ số mùi
Chỉ số mùi = 10 × Log (nồng độ mùi)

-Chế tài:

Có chế tài xử phạt nếu vi phạm tiêu chuẩn quy định.

Tại châu Á, Thượng Hải và Hàn Quốc đã thực hiện quy chế về chỉ số mùi.



Phương pháp xử lý mùi của
Nhật Bản.

Đối tượng：Khu vực thương nghiệp
Độ cao ống thải:  dưới 15m
Tiêu chuẩn quy định
Đường r anh giới đất : Chỉ số mùi hôi 12
Ống thải: Chỉ số mùi hôi 24

Quy định liên quan đến mùi hôi tại khu vực Tokyo

Tại Tokyo thi quy chế mùi hôi dựa theo chỉ số mùi đang được thực hiện

Quy chế dựa trên phương 
pháp ngăn mùi

Quy chế dựa trên điều lệnh
bảo vệ môi trường

Khu vực đối tượng:
Toàn bộ nội đô ngoại trừ
đảo
Đối tượng:
Xưởng, khu kinh doanh
(toàn bộ hoạt động kinh
doanh, ngoài trừ xây
dựng
Phạm vi áp dụng:
Khi xác nhận môi trường
sinh sống của người dân
bị phá hoạt do mùi khó
chịu.
Tiêu chuẩn:
Theo biểu bên phải

Khu vực đối tượng:
Toàn bộ nội đô( bao gồm
đảo)
Đối tượng:
Xưởng, khu kinh doanh chỉ
định (chỉ định bởi điều lệ
bảo vệ môi trường)
Phạm vi áp dụng:
Thẩm tra khi có : Nhận định
thiết lập xưởng- Nhận định
thay đổi-thông báo về việc
thiết lập xưởng-thông báo
thay đổi( tuy nhiên, đối với
đảo thì áp dụng cả khi phát
sinh phàn nàn)
Tiêu chuẩn:
Theo biểu bên trái)



Phương pháp xử lý mùi của
Nhật Bản.

Phương pháp đo lường

Đo lường được yêu cầu thực hiện bởi công ty hoặc
người đo khứu giác được chứng nhận.

Tại Toyokosho có 2 người phán định mùi ( có tư cách quốc gia)



日本の悪臭の状況

Tại sao số phàn nàn của ngành dịch vụ lại không thay đổi?

▶Khi ngày càng có nhiều khu vực được đô thị hóa, các cơ sở thương mại được xây dựng gần 
khu dân cư.

▶Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều cộng đồng hành động để ngăn chặn các hành 
vi sai trái, đặc biệt là đối với khí thải nhà bếp từ các ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ.

Stable



▶ Là chất kích hoạt oxy hóa của nó khi gặp ánh sáng. Khi được
kích hoạt, mùi và vết bẩn của các chất độc hại sẽ bị phân rã.

▶ 対象ガスによって助触媒を担持する事により対応可能。

【５chức năng】

－ Xử lý mùi

－ Loại bỏ NOx ,VOC

－ Kháng khuẩn

－ Chống bẩn

－ Làm sạch nước.

Đề án: Xử lý mùi bằng xúc tác
quang ~PCF®～dạng hybrid

▶Kỹ thuật phát minh tại Nhật.
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Đánh giá tính năng lọc

Gốm mịn-phương pháp kiểm tra hiệu suất lọc không khí của vật liệu xúc tác 
quang

Kiểm tra hiệu suất loại bỏ Acetaldehyd:
Các thành phần chủ yếu chứa trong khí thải nhà bếp



Đánh giá tính năng lọc

Gốm mịn-phương pháp kiểm tra hiệu suất lọc không khí của vật liệu xúc tác quang

Kiểm tra hiệu suất loại bỏ Toluene:
Thành phần chủ yếu chứa trong VOCISO-022197-3

94％

Tính năng loại bỏ Toluene của bộ lọc
xúc tác quang
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Sản phẩm tiêu biểu của
Toyokosho

Controll
Box

Dùng cho khí thải nhà bếp của nhà hàng và khu dịch vụ



Sản phẩm khác của Toyokosho

Áp dụng cho

▶Cửa hàng tiện lợi

▶Ống hút khí bếp khu căn hộ

Dùng cho chụp hút.



Khách hàng



顧客



顧客



パートナー



Bảo trì dễ dàng

Vệ sinh lọc dầu mỡ （2 lần/năm）

Đảo chiều bộ lọc xúc tác quang（１lần/năm)

Thay bóng đèn tử ngoại（１lần/năm)

Cartridge xúc tác quang Tháo bộ lọc mỡ Tháo bộ lọc xúc tác quang

Tháo bóng đèn tử ngoại Thay bóng đèn tử ngoại



So sánh với phương pháp hút:
Chi phí bảo trì trong 5 năm

Giảm 65％

Lượng gió xử lý* 450 m3/min

Nguyên lý khử mùi

Lưu trình thiết bị

Nguyên lý khử mùi

Sản phẩm của công ty khác

Hút thành phần của mùi Oxy hóa và phân giải thành phần của mùi

Tốc độ gió qua bề mặt

Tổng áp suất lọc 300 pa ( 5 tầng)

Hiệu suất khử mùi Bình quân hơn 80 %( theo cơ quan thứ ba)Bình quân hơn 68-87% ( tự đánh giá)

Tuổi thọ chất khử mùi 5-10 năm ( tùy điều kiện Bán vĩnh cửu ( nếu không bị hỏng)

Khả năng tái sinh chất khử mùi Không thể Có thể

Chi phí ban đầu 28 triệu yên/ máy 16,1 triệu yên/ máy

Nội dung bảo dưỡng

Chi phí vận hành 5 năm

Toyokosho

Dạng hút Xúc tác quang

(I) Phí kiểm tra định kỳ block ( mỗi 5 năm) 36 nghìn yên/năm

(III) Phí tháo lắp thay thế ( mỗi 5 năm) 30 nghìn yên/năm

(II) Phí thay bộ lọc tra định kỳ block ( mỗi 5 năm) 720 nghìn yên/năm

(I)+(II)+(III)=786 nghìn yên/năm

3,930  nghìn yên/năm

(I) Làm sạch lọc mỡ ( 2 lần/ năm) 70.4 nghìn yên/năm

(II) Thay bóng đèn tử ngoại (12h/ngày-2 năm): 38.4 ngàn yên/năm

(III) Đảo bộ lọc xúc tác quang ( 1 năm/lần): 40 ngàn yên/ năm

(IV) Lượng điện dùng (nếu dùng12h/ngày) 126 ngàn yên/năm

(I)+(II)+(III)+(IV)=274.8 nghìn yên/năm

1, 374  nghìn yên/năm



So sánh với phương pháp hút
Lượng thải CO2

Giảm 25％

Lượng gió：630m3/phút

Phương pháp hút
Phương pháp của
công ty chúng tôi

Chênh lệch

Áp suất ban đầu 300Pa（5層時) 120Pa 180Pa

Công suất trục (hiệu suất 35%) 8.74kW 3.48kW 5.26kW

Điện sử dụng
(Số giờ hoạt động：12h/ngày、365ngày/năm、

bao gồm đèn tử ngoại)
38,281kW 29,258kW 9,023kW

Số tiền điện (15yên/kWh/năm) ¥574,218 ¥438,870 ¥135,348 

Lượng phát thải CO2 (năm)※ 12,977kg 9,918kg 3,059kg

※Hệ số phát thải CO2：0.339kg/kWh (ví dụ điện lực Tokyo)



Dịch vụ tư vấn

Đề án tối ưu sử dụng mô phỏng phân tán khí
quyển do chuyên gia (đạt tư cách quốc gia) 
thực hiện.

Tiền đề
Ống thải
Lượng gió
Khoảng cách đến
mục tiêu

Kết quả:
Đề án xử lý mùi
thích hợp nhất.

Mô phỏng



Hệ thống quản lý từ xa (đang lên kế hoạch)
(IoT ソリューション: ビジネスモデルとしての知財取得検討

Lượng tiêu thụ điện
Sự chênh lệch áp suất lọc
Tình trạng mùi

Internet 

Cảm biến
số

Phí sử dụng hàng tháng
Thời gian bảo trì
Sản xuất thiết bị



Hãy cho chúng tôi biết ý kiến
1. Công nghệ này có ích ở quốc gia khác
ngoài Nhật Bản không？

2. Ai có thể thảo luận về việc thực hiện, bán
hang và đối tác？



Khái quát về công ty
▶ Thành lập năm 1988

▶ Công ty chúng tôi bắt đầu chế tạo và kinh doanh thiết bị xử lý mùi được 20 năm.

Đặc biệt trong ngành thiết bị xử lý mùi xúc tác quang thì chúng tôi là một trong những nhà sản

xuất hàng đầu.

▶ Cung cấp thiết bị cho trung tâm mua sắm, trường học, viện nghiên cứu, khu nghỉ dưỡng, 

xưởng chế biến thực phẩm, trung tâm cung cấp thức ăn cho trường học.v.v (đã cung cấp

cho 170 khu vực, hơn 360 thiết bị

▶ Đăng ký thương hiệu và một số bằng sáng chế.

▶ Được biểu dương tại lễ trao giải thiết bị môi trường năm 2010

Giấy chứng nhận Bằng khen



会社概要


