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QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
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• Phát triển môi trường sống xanh, an toàn, thân thiện
môi trường thông qua việc xây dựng một mạng lưới
quan trắc ô nhiễm tích hợp (vừa quan trắc ô nhiễm
môi trường nước, vừa quan trắc ô nhiễm không khí)

Xây dựng một đô thị xanh – sạch - đẹp

• Giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư thông qua việc nội
địa hoá công nghệ; không chỉ tiết kiệm chi phí đầu
tư ban đầu, mà còn tiết kiệm chi phí vận hành, bảo
trì, chi phí mở rộng nâng cấp về lâu dài.

Tiết kiệm kinh phí đầu tư

Mục tiêu
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Tính cấp thiết

 Sự cố môi trường trong những năm gần đây.

• Sự cố ô nhiễm ở Khu công nghiệp Formosa (Hà

Tĩnh) tháng 04/2016.

• Sự cố cá chết hàng loạt tại Hồ Tây (Hà Nội) tháng

12/2019

• Sự cố ô nhiễm mùi hôi từ bãi rác Đà Phước

(TPHCM) tháng 6/2019

• Sự cố ô nhiễm dầu thải vào nguồn nước của Cty Cổ

phần đầu tư nước sạch sông Đà (Hà Nội) tháng

10/2019
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Tính cấp thiết
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Thách thức của các giải pháp quan trắc truyền thống

Giá thành cao

• Ngoài chi phí đầu tư ban đầu còn phát sinh chi 
phí bản quyền phần cứng, phần mềm, bảo trì…

Khả năng tùy biến thấp

• Sản phẩm đã được đóng gói nên rất khó để tùy
biến, tùy chỉnh.

Khả năng hỗ trợ kỹ thuật hạn chế

• Sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài nên khả
năng hỗ trợ vận hành, xử lý sự cố trong nước
hạn chế.
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Tổng quan

 Hê ̣ thống quan trắc môi trường được phát triển với

giá thành tiết kiệm, gọn nhẹ, vận hành đơn giản.

 Dựa trên nền tảng công nghệ IoT (công nghệ kết

nối vạn vật) va ̀ công nghê ̣ điện toán đám mây.

 Các chỉ số quan trắc được thay đổi linh hoạt tùy

theo yêu cầu thực tế vị trí lắp đặt.

 Có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật lành nghề, tại chỗ
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Đối tượng sử dụng

BQL, Chủ đầu tư các
Khu công nghiệp

Chính quyền tỉnh, 
thành phố
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Mô hình trạm quan trắc nước mặt

Trạm quan trắc nước mặt gồm có:

- Các cảm biến thu thập dữ liệu

- Bộ điều khiển dataloger

- Ăn ten 2G/3G/4G

- Thiết bị làm sạch cảm biến

- Pin năng lượng mặt trời

- Ắc quy

- Đèn hiệu

- Bộ phản xạ radar

- Phao nổi

- Neo phao
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Ảnh thực tế trạm quan trắc môi trường nước mặt

Quan trắc hồ nước
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Trạm quan trắc biển

Quan trắc trên biển
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Kiểm định và chứng nhận của cơ quan chức năng
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Trạm trạm quan trắc không khí có

những đặc điểm sau:

• Kích thước nhỏ gọn, có thể linh hoạt

treo – gắn trên trụ điện hoặc trụ chiếu

sáng tại các vị trí khác nhau tuỳ theo

nhu cầu quan trắc không khí của địa

phương.

• Có khả năng chống nước – chống

ẩm phù hợp với điều kiện môi trường

khí hậu Việt Nam.

• Truyền nhận dữ liệu qua đường

truyền không dây (GPRS, 3G, 4G)

• Tự cấp điện bằng pin mặt trời.

Trạm quan trắc không khí
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• Các thông số quan trắc có thể được lựa chọn và thay đổi

một cách linh hoạt tùy nhu cầu thực tế tại vị trí quan trắc:
đioxit (SO2), Nitơ đioxit (NO2), Nitơ oxit (NOx), Cacbon

monoxit (CO), Ozon (O3), bụi kích thước nhỏ

PM10/PM2.5, tốc độ gió và hướng gió, độ ẩm, nhiệt độ, áp

suất, bức xạ mặt trời...

• Sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp điện năng cho

trạm hoạt động đối với những vị trí không có điện lưới;

hoặc sử dụng điện lưới với vị trí có nguồn điện lưới.

• Sao lưu, bảo toàn dữ liệu khi mất nguồn điện.

• Quá trình đo được thực hiện bằng các cảm biến tự động

Trạm quan trắc không khí
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Trạm quan trắc không khí
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Mô hình trạm quan trắc không khí

Trạm quan trắc không khí gồm có:

- Các cảm biến thu thập dữ liệu

- Bộ điều khiển dataloger

- Ăn ten 2G/3G/4G

- Thiết bị làm sạch cảm biến

- Pin năng lượng mặt trời

- Ắc quy

- Thiết bị gá lắp
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So sánh không gian lắp đặt
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Giám sát các trạm quan trắc
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Giám sát trên giao diện bản đồ
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Xem dữ liệu dưới dạng liệt kê và đồ thị
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Xuất các mẫu biểu báo cáo
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Camera giám sát trực tuyến điểm xả thải
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Ứng dụng mobile app
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HỆ THỐNG 

QUAN TRẮC 

DIỆN RỘNG

Tiết kiệm

Tích hợp linh hoạt

Vận hành đơn
giản

Hỗ trợ kỹ thuật tại
chỗ

TỔNG KẾT

Quan trắc
ô nhiễm
nước

Quan trắc
ô nhiễm

không khí

Cơ sở dữ
liệu

Phần
mềm web

Phần
mềm

mobile
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Xin cảm ơn


