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1. DENBA VIETNAM
 Sứ mệnh và Thách thức của Denba Việt Nam
 Vì thực phẩm an toàn khắp thế giới và Vì thế hệ tương lai.
 Nâng cao chất lượng và giá trị Nông Hải Sản Việt Nam.
 Làm cầu nối để đưa hàng Việt Nam vào Chuỗi Cung Ứng DENBA 

WORLD.

 VP Denba Việt Nam: Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Bên Nghé, Q1, TP. HCM

 Website: http://www.denba.vn

http://www.denba.vn/


2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG DENBA FRESH
DENBA Fresh là gì?

Denba Fresh là hệ thống bảo quản thực phẩm bằng
cách tạo ra sóng tĩnh điện rung động phân tử nước
của tế bào thực phẩm.

Bằng sự kích hoạt tế bào thực phẩm, thức ăn được
giữ nguyên sự tươi ngon, ngăn ngừa vì khuẩn, và
hầu như không bị hao hụt.



3. GIẢI PHÁP, CÔNG NGHỆ
 CÔNG NGHỆ DENBA LÀ GÌ? Công nghệ kích hoạt 

phân tử nước không gian đầu tiên trên thê giới, 
công nghệ sáng chế độc quyền để kích hoạt sự hoạt 
động của tế bào thực phẩm ở cấp độ nguyên tử. 
Đây là công nghệ mang tính CÁCH MẠNG của 
ngành công nghiệp bảo quản THỰC PHẨM.

Hãy xem thử DENBA sẽ giúp bạn nâng cao tiêu 
chuẩn tươi ngon của thực phẩm, tiết kiệm chi phí và
giảm hư hỏng trong kinh doanh như thế nào?
 Tham khảo link:
 https://www.youtube.com/watch?v=6np_oib-

Ag0 ( Ứng dụng công nghệ giữ tươi thực 
phẩm bằng sóng tĩnh điện DENBA giúp thực 
phẩm giữ tươi lâu hơn và giữ trọn vẹn hương 
vị tươi ngon )

 https://www.youtube.com/watch?v=nrW0Hh1
j2JE (Nguyên lý hoạt động của công nghệ giữ 
tươi thực phẩm bằng sóng tĩnh điện DENBA)

https://www.youtube.com/watch?v=6np_oib-Ag0
https://www.youtube.com/watch?v=nrW0Hh1j2JE


4. AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

NGĂN NGỪA VI KHUẨN: Sóng Tĩnh Điện tạo ra môi
trường kìm hãm sự phát triển của Vi Khuẩn.

- Nhiệt độ Thiết Lập:
5 ℃; 2 ℃, -2℃ 
- Mẫu kiểm nghiệm: 
Món Thịt Bò Gyudon
- Cách kiểm nghiệm:
Lấy mẫu kiểm

3 ngày,
5 ngày, 
7 ngày.

Loại tủ lạnh Bắt đầu Sau 3 ngày Sau 5 ngày Sau 7 ngày

Bình thường 24.000 590.000 420.000.000 3.100.000.000

DENBA 5℃ 24.000 9.800 22.000 74.000

DENBA 2℃ 24.000 13.000 18.000 35.000

DENBA -2℃ 24.000 9.300 16.000 32.000



Việt Nam thử nghiệm bảo quản thịt gà 6 tháng vẫn tươi
Tác động của từ trường kết hợp với đông lạnh nhanh, thịt gà đen sau bảo
quản vẫn giữ nguyên màu, độ dai và hàm lượng protein.
Gà đen của người H'Mông vùng Tây Bắc là giống gà quý được dùng làm thuốc chữa
bệnh, nhưng nếu không bảo quản đúng cách, chất lượng thịt và dinh dưỡng bị suy
giảm đáng kể.

Với công nghệ cấp đông truyền thống, làm mất nước hoặc chiếu xạ... có nhiều hạn
chế. Ở công nghệ cấp đông, quá trình làm lạnh tinh thể đá sẽ làm hỏng cấu trúc mô
không thể phục hồi và thay đổi các tính chất cảm quan thực phẩm. Chiếu xạ thì không
thuận tiện do trước khi xuất khẩu gà đông lạnh ra nước ngoài phải đảm bảo chiếu xạ
và giữ ở nhiệt độ -17,8 độ C...

Để đảm bảo chất lượng gà xuất khẩu, yêu cầu đặt ra là sau bảo quản, thịt gà vẫn giữ
nguyên màu sắc, không bị giảm vitamin cũng như các nguyên tố vi lượng (K, Na, 
Ca...). Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng, Bộ Khoa học và
Công nghệ đã thử nghiệm bảo quản bằng CAS (Cell Alive System) - công nghệ bảo
quản tế bào để giải bài toán này.

Từ tháng 1/2017, nhóm nghiên cứu gồm KS Đào Thùy Dương và Ths Tạ Thu Hằng đã chọn mẫu gà H'Mông (khối lượng từ 1,2 kg đến 1,5 kg) 
để thí nghiệm. Các chỉ tiêu về màu sắc, hàm lượng mỡ, protein, vi chất được đo đếm trước và sau bảo quản.

Kết quả cho thấy, sau 6 tháng thịt gà đen được bảo quản bằng công nghệ CAS có các chỉ số màu sắc, độ dai không sai khác so với ban đầu. Tỷ
lệ mất nước chỉ giảm 2,35%, chỉ số pH giảm nhẹ còn 5,9. Chất lượng cảm quan và các chỉ tiêu về vi sinh vật đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm theo TCVN 7046:2009 về thịt tươi.



Đề tài đã được nghiệm thu từ tháng 12/2017. Ths Tạ Thu Hằng, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, 
công nghệ này được chuyển giao từ Nhật Bản (tháng 6/2013), đang được Viện Nghiên cứu và Phát triển
vùng thử nghiệm đối với các loại thực phẩm, nông sản.

Quá trình nghiên cứu nhóm cũng thử nghiệm các phương pháp rã đông (lò vi sóng, nhiệt độ phòng, 
nước...) cho thấy, dùng nước lạnh 10 độ C, cứ 30 phút thay một lần trong vòng 120 phút cho chất lượng
thịt tốt nhất, tỷ lệ mất nước thấp.

Thành công này giúp các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gà tự tin khi chào hàng xuất khẩu sang các
nước. Tuy nhiên, hiện công nghệ có giá rất đắt (hơn 10 tỷ đồng/tấn/ngày và hơn 20 tỷ đồng/tấn/giờ) nên
doanh nghiệp không dễ đầu tư khi chưa có những đơn hàng đủ lớn.

Bà Hằng cho biết, để hỗ trợ doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng có thể cung cấp dịch vụ, 
làm gia công cho doanh nghiệp khi họ chưa đủ điều kiện đầu tư công nghệ.

Nguyên lý hoạt động của công nghệ CAS:

Công nghệ CAS sử dụng từ trường, tương tự lò viba nhưng kết hợp thêm hệ thống làm lạnh cho phép bảo quản nông phẩm giữ nguyên các cấu trúc tế bào giống như khi vừa thu
hoạch.

Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý, khi thiết bị phát từ trường, tạo năng lượng yếu phân bố đều, làm nới lỏng các phân tử tế bào thực phẩm mà không phá vỡ thành và màng. 
Các tế bào này cùng với phân tử nước tạo thành hỗn hợp cùng đông lạnh nên hạn chế tình trạng đóng băng như ở công nghệ bảo quản truyền thống.

Tùy loại thực phẩm, nông sản, thủy sản có thể sử dụng CAS với cường độ từ trường khác nhau. Để ứng dụng công nghệ này, người dùng chỉ cần lắp thiết bị CAS hoặc trang bị
thêm chức năng CAS cho hệ thống làm lạnh hiện có.

Quá trình làm lạnh nhanh của CAS chia thành 3 giai đoạn:
Bước 1: Dùng năng lượng yếu để hạn chế phân tử nước vón cục và duy trì ở điều kiện siêu lạnh nhằm gia tốc quá trình làm lạnh.
Bước 2: Các màng và thành tế bào được làm lạnh ổn định nên không gây tổn thương đến nông phẩm bảo quản.
Bước 3: Sản phẩm làm lạnh khi được lấy vẫn bảo đảm chất lượng như mới, có thể bảo quản 1-3 năm, thậm chí 10 năm.

Theo Vnexpress

https://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/trong-nuoc/viet-nam-thu-nghiem-bao-quan-thit-ga-6-thang-van-tuoi-3800250.html


THẾ HỆ MÁY TÍNH IBM (Xưa & Nay)

IBM System/360 mainframe turns 50
- Gía đắt, Năng lực xử lý chậm chạp
- Cố định, Khó tùy biến
- Chi phí vận hành cao, hao tốn điện năng
- Cần chuyên gia, khó sử dụng

IBM/Lenovo Notebook
- Giá rẻ, Năng lực xử lý nhanh
- Cơ động, Dễ tùy biến 
- Chi phí vận hành cực rẻ, tiết kiệm điện
- Không cần chuyên gia, ai cũng làm được



DENBA FRESH VỚI THẾ HỆ TRƯỚC
 LỢI THẾ ĐỘC NHẤT CỦA 

DENBA FRESH:
Với công nghệ cũ, bảo quản thực phẩm phải sử 
dụng 1 dòng điện áp rất cao để tạo ra từ trường 
(từ 3.000 Volt - 10.000 Volt) để bảo quản thực 
phẩm. Điều này gây ra sự nguy hiểm trong sử 
dụng điện và tăng chi phí lắp đặt, tháo gỡ, di 
dời hệ thống sẽ rất mắc tiền (tốn kém hàng 
trăm ngàn usd -> hàng triệu usd). 
Với công nghệ DENBA, chi phí đầu tư sẽ thấp 
xuống từ 100-150 lần so với thiết bị thế 
hệ trước. và chi phí lắp đặt, tháo gỡ, di dời 
hầu như không có, (hoặc rất rẻ).
Để dễ hình dung thì chúng ta hãy hình dung về
quá khứ, khi máy tính IBM ở thập niên 70s (giá
hàng triệu USD), to lớn như 1 căn phòng, khả
năng xử lý chậm chạp. Và Máy Tính Xách Tay 
hiện tại, nhỏ gọn nhưng năng lực xử lý cực kỳ
nhanh và giá thành lại phù hợp. 

Hệ thống bảo quản khác
Để tạo ra 1 môi trường Điện Từ Trường để bảo quản thực phẩm, hệ 

thống phải sử dụng 1 dòng điện áp thật cao từ 3.000 Volt - 10.000 Volt. 
Giá thành hàng trăm ngàn -> hàng triệu USD.

Chi phí điện sử dụng: từ 7.5KwH - 25KwH. Suy ra, 1 năm tiêu tốn 
từ 65.700Kwh/1năm - 219.000 KwH/1năm (1 khoản chi phí cực 
lớn)

Không có chứng nhận An Toàn PSE

Công nghệ này bị giới hạn bởi khoảng cách bởi các tấm điện cực. Khoảng 
cách càng xa, điện áp phải càng cao. Vì vậy, chi phí lặp đặt trong 1 nhà 
kho bảo quản sẽ rất lớn. Ngoài ra, khi cần tháo lắp, di dời, phải cần đến 
Chuyên Gia Kỹ Thuật, suy ra, sẽ rất tốn kém.

Hệ thống bảo quản DENBA FRESH
Sử dụng nguyên lý Sóng Tĩnh Điện Từ Trường, chúng tôi tạo ra 1 tấm 

phát ra điện áp tần số thấp, An toàn cho người sử dụng. Giá thành chỉ 
vài ngàn usd (trường hợp thể tích kho sử dụng là tương đương nhau).

Chi phí điện sử dụng: 0.6Watt/H. Suy ra, 1 năm tiêu 
tốn 5,2KwH/1năm (lương điện hầu như không đáng kể)

Denba Fresh hoạt động trên nguyên lý Sóng Tĩnh Điện trong không gian, 
nên môi trường phát là 360 độ. Chứng nhận PSE đảm bảo An Toàn
tuyệt đối cho người sử dụng.

Ai ai cũng có thể tháo lắp, di chuyển được. Vì vậy, chi phí gần như là 
không tốn kém.



5. TÍNH NĂNG SẢN PHẨM DENBA
1. ĐƠN GIẢN & KINH TẾ

 Giá thành của Sản Phẩm DENBA rẻ hơn rất nhiều (từ 100-150 
lần) so với hệ thống bảo quản khác.

 Lượng điện năng tiêu thụ của DENBA Fresh vào 
khoảng 5KwH/1năm (nếu sử dụng liên tục 24/24h x 365 ngày)

2. NHỎ GỌN, ÍT CHIẾM DIỆN TÍCH
 Với thiết kế bằng 1 bộ nguồn phát và 3 tấm phát nhỏ gọn, DENBA 

hầu như không chiếm diện tích, không gian sử dụng.

3. TUYỆT ĐỐI AN TOÀN CHO NGƯỜI SỬ 
DỤNG
 Do sử dụng công nghệ phát sóng Tĩnh Điện, sản phẩm DENBA là 

Hệ Thống đầu tiên được cấp chứng nhận An Toàn Điện PSE 
trong lĩnh vực bảo quản thực phẩm, an toàn cho người Sử Dụng 
bởi Viện An Toàn Điện Nhật Bản.



6. THÔNG SỐ SẢN PHẨM DENBA



6. THÔNG SỐ SẢN PHẨM DENBA
Hình ảnh tham chiếu trường hợp thiết lập 1 bộ DENBA gồm: 1 nguồn + 3 tấm phát trên tường với không
gian kho bảo quản lớn. Thể tích: Dài 4m x Rộng 3m x Cao 3m = 36 m3

1 máy Hai tấm phát đối diện nhau

Đường dây
điện nguồn



5 ƯU ĐIỂM



7. CHUỖI CUNG ỨNG DENBA WORLD
- Với công nghệ DENBA, việc 

vận chuyển trở nên dễ dàng 
hơn - giúp giữ nguyên liệu 
luôn tươi ngon bất kể thời 
gian, khoảng cách.

- Chuỗi cung ứng sử dụng 
DENBA, giảm thiểu hư 
hỏng, góp phần thay đổi thế 
giới.

- Cuộc cách mạng bảo quản 
độ tươi của thực phẩm bước 
sang kỉ nguyên mới.



8. SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA DENBA 



SO SÁNH SỰ DUY TRÌ ĐỘ TƯƠI CỦA RAU QUẢ

Không có
DENBA

Không có
DENBA

Không có
DENBA

Không có
DENBA

Không có
DENBA

Không có
DENBA

Sau 10 ngày vẫn có thể ăn được

Sau 10 ngày vẫn có thể ăn được

Sau 105 ngày vẫn có thể ăn được

Sau 6 ngày, đã thối rữa

Sau 4 ngày

Sau 105 ngày, đã thối rữa

Sau 10 ngày vẫn có thể ăn được

Sau 10 ngày vẫn có thể ăn được

Sau 10 ngày

Sau 6 ngày

Sau 4 ngày

Sau 10 ngày



SO SÁNH BẢO QUẢN ĐÔNG LẠNH VÀ RÃ ĐÔNG

Cá AZI Nhật Bản – Nhà hàng Tsukiji
Đông lạnh bình thường ở -20 ℃ Rã đông bình thường

Đông lạnh với DENBA ở -20 ℃ Rã đông với DENBA

Công ty Thương mại Đại diện: Chúng tôi đã đầu
tư 80 triệu yên để xây dựng 1 kho lạnh nhanh -50℃, 
diện tích là 6m2 (20 feet). Khi lắp đặt DENBA, chúng 
tôi không phải tốn tiền cho máy làm lạnh nhanh, 
cũng như chi phí vận hành kho lạnh thấp hơn nhiều.

Chủ nhà hàng/Đầu bếp: Bởi vì hầu hết các loại cá của 
chúng tôi đều là cá tươi sống, rất dễ để vi khuẩn phát triển. 
Không thể biến Sashimi từ những con cá đông lạnh như thế 
này. Đông lạnh với DENBA, cá vẫn giữ được độ tươi ngon 
tuyệt vời sau khi rã đông. Bạn có thể cảm nhận sự tươi mới
khi cắt nó.



Kho thịt đông lạnh – Thịt sau giai đoạn giết mổ

• Quá trình rã đông bình thường ở nhiệt độ 20℃. Bề mặt khô trong khi nước dịch
chảy đầy mặt đất.

• DENBA giữ độ tươi sau khi rã đông, sau đó khi quá trình giữ tươi vẫn được duy trì.
• DENBA có thể giữ cho sự tươi của thực phẩm ngay cả sau khi đóng băng và rã 

đông. Các loại thịt được bán với cùng một mức giá nhưng chất lượng đã tăng lên, 
thỏa mãn tất cả khách hàng.



Không có DENBA

Vỏ và phần thịt của miếng dưa đã bị thâm
(nhũn), không ăn được

Có DENBA
Vỏ và phần thịt của miếng dưa vẫn duy trì độ
tươi, hương vị vẫn rất ngon lành.

Dưa lưới – đông lạnh ở nhiệt độ -2 độ C – sau 6 ngày



TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM TẠI ẤN ĐỘ



Không có DENBA (Cà chua - No.1386)
Mẫu thử được thử trong khoảng thời gian màu sắc đổi từ Cam sang Đỏ hoàn toàn

Ngày Số
Ngày

Tổng trọng 
lượng (Kg)

% Hao
Hụt

Độ Tươi 
khi kiểm 

tra
Các Tham Số Chất Lượng

(tỉ lệ 1 -
10) Màu Sắc Vỏ Độ Cứng Chuyển

sang Đỏ Nấm Hơi Ẩm

11-11-2016 1 78.546 2nd–3rd Xanh/Cam hơi mềm Không Không Không
12-11-2016 2 3rd-4th Cam/Đỏ hơi mềm Có Không Không
13-11-2016 3 4th-4th Cam/Đỏ hơi mềm Có Không Không
14-11-2016 4 4th-5th Đỏ mềm Có Không Không
15-11-2016 5 5th-6th Đỏ nhăn nheo Có Không Có
16-11-2016 6 6th Đỏ nhăn nheo Có Không Có
17-11-2016 7 54.714 6th Đỏ nhăn nheo Có Không Có
18-11-2016 8 23.832 6th Đỏ nhăn nheo Có Không Có

30.34%
Nhiệt độ: 10℃ đến 30℃
Độ ẩm: 26% đến 45%

SO SÁNH KẾT QUẢ GIỮ TƯƠI CÀ CHUA Ở ẤN ĐỘ

Với DENBA (Cà chua - No.1386)
Mẫu thử được thử trong khoảng thời gian màu sắc đổi từ Cam sang Đỏ hoàn toàn

Ngày Số
Ngày

Tổng trọng 
lượng (Kg)

% Hao
Hụt

Độ Tươi 
khi kiểm 

tra
Các Tham Số Chất Lượng

(tỉ lệ 1 -
10) Màu Sắc Vỏ Độ Cứng Chuyển

sang Đỏ Nấm Hơi Ẩm

11-11-2016 1 100.146 2nd–3rd Xanh/Cam hơi mềm Không Không Không
12-11-2016 2 2nd–3rd Xanh/Cam hơi mềm Không Không Không
13-11-2016 3 2nd–3rd Xanh/Cam hơi mềm Không Không Không
14-11-2016 4 3rd Cam/Đỏ hơi mềm Có Không Không
15-11-2016 5 4th Cam/Đỏ hơi mềm Có Không Không
16-11-2016 6 5th Đỏ hơi mềm Có Không Có
17-11-2016 7 6th Đỏ xốp Có Không Có
18-11-2016 8 88.424 6th Đỏ xốp Có Không Có

11.722
11.70%

Nhiệt độ: 10℃ đến 30℃
Độ ẩm: 26% đến 45%
Hàm lượng Đường trong cà chua rất thấp

Giữ được 88.30% Giữ được 69.66% 

Ngày 1            Ngày 8 (Đỏ & Xanh)

Không có Vi Khuẩn
và sâu bệnh

Chất lượng cà chua tốt hơn

Hư hỏng – chỉ 1 Ngày 1                Ngày 8 (Đỏ toàn bộ) Vi Khuẩn và sâu bệnhHư hỏng – rất nhiều

Lát cắt Cà Chua vẫn mọng nước, ít vi khuẩn.

Hàm lượng Đường trong cà chua Cao
Lát cắt Cà Chua khô, vi khuẩn hình thành.













9. ỨNG DỤNG DENBA VÀO CUỘC SỐNG



ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DENBA FRESH



ỨNG DỤNG 1: GIỮ TƯƠI THỰC PHẨM – NGĂN MÙI

Công nghệ DENBA Fresh giúp duy trì độ tươi của thực 
phẩm, kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn, 

giữ nguyên hương vị ban đầu bên trong thức ăn.

Ứng dụng tốt cho nhà hàng, khách sạn, siêu thị…



ỨNG DỤNG 2: VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM – NGĂN VI KHUẨN

DENBA Fresh kìm hãm sự phát triển của vi 
khuẩn làm giảm tỷ lệ hư hỏng, giữ cho thực
phẩm luôn tươi ngon, an toàn cho sức khỏe

người tiêu dùng.



ỨNG DỤNG 3: BẢO QUẢN CẤP ĐÔNG

- Đóng băng ở nhiệt độ -18°C đến -25°C 
nhưng vẫn không phá hủy các tế bào 
thực phẩm.

- Hiệu quả tương đương với công nghệ 
làm lạnh nhanh.

- Đông lạnh mà không phá hủy tế bào
thực phẩm.



ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DENBA FRESH



Loại Thực Phẩm Rã đông với DENBA Rã đông bình thường

Thịt bò 2t – heo 1t – gà 1t Giảm 95% tỉ lệ chảy nước Chảy nước khắp nơi

SO SÁNH SAU KHI RÃ ĐÔNG

Tập Đoàn Siêu Thị Mami

Bộ phận cung cấp thịt.: Chúng tôi là một nhà máy cung cấp thịt đã rã đông cho 65 siêu thị, khoảng 2,5 đến 4 tấn thịt mỗi 
ngày. Bình thường nước dịch của thịt chảy đầy ra sàn nhà sau khi rã đông. Sau khi cài đặt DENBA, lượng nước dịch chảy ra đã 
giảm rất nhiều. Chúng tôi có thể cung cấp thịt chất lượng cho khách hàng hơn bao giờ hết.

1. Giảm đáng kể tình trạng hao hụt do chảy
nước, nâng cao lợi nhuận.

2. Bớt được thời gian và chi phí vệ sinh (vì thực
phẩm chảy nhiều nước ra sàn nên gây mất
vệ sinh).

3. Cải thiện chất lượng vệ sinh.
4. Giữ được hương vị của thực phẩm.



ỨNG DỤNG 4: RÃ ĐÔNG

Khi rã đông với DENBA Fresh:
- Các món ăn sẽ giữ lại hương vị tươi ngon ngay 

sau khi được lấy ra khỏi tủ lạnh để phục vụ cho 
khách hàng. 

- Thực phẩm sẽ không bị dính, khô, mất hình 
dạng sau và giảm đáng kể tình trạng chảy nước, 
trong khi vẫn giữ được hương vị và độ tươi ban 
đầu của nó.



ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DENBA FRESH



ỨNG DỤNG 5: VẬN CHUYỂN – CONTAINER - XE ĐÔNG LẠNH – TÀU BIỂN

Thiết bị DENBA Fresh được thiết kế gọn nhẹ dễ tích hợp. 
Cho phép duy trì sự bảo quản chất lượng cao ngay cả khi đang vận chuyển 
(trong các container lạnh), bất kể thời gian và khoảng cách.

Rất tiện lợi cho việc xuất khẩu thực phẩm tươi sống ra nước ngoài.



Nông trại Kho

Siêu thị

Người tiêu dùng

GIỮ CHẤT LƯỢNG VÀ GIẢM HAO HỤT TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN

Cảng quốc tế

Siêu thị
Người tiêu dùng

Kho



ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DENBA FRESH



ỨNG DỤNG 6: ĐÁNH BẮT CÁ

Hải sản đánh bắt được bảo quản trong hầm đá bằng DENBA 
sau 10 ngày vẫn giữ được độ tươi ban đầu



ỨNG DỤNG 7: SẢN XUẤT – CHẾ BIẾN THỦY SẢN

1. Giảm đáng kể tình trạng hao hụt do 
chảy nước, nâng cao lợi nhuận.

2. Bớt được thời gian và chi phí vệ sinh 
(vì thực phẩm chảy nhiều nước ra 
sàn nên gây mất vệ sinh).

3. Cải thiện chất lượng vệ sinh.
4. Giữ được hương vị của thực phẩm.
5. Nhiệt độ phân bổ đồng đều từ trong 

ra ngoài khi rã đông, đẩy nhanh quá 
trình rã đông.



10. CÁC CÔNG NGHỆ KHÁC



Bể dầu chiên Bình Thường
Khi chiên ở nhiệt độ cao, các phân tử Nước trong thức 
ăn bị phân hủy thành các nguyên tử Oxy mang điện 
tích (gốc tự do).
Các nguyên tử mang điện tích này phá vỡ cấu trúc 
carbon của dầu chiên, tức là gây lên phản ứng oxy 
hóa dầu chiên

Bể dầu chiên gắn Denba Fryer
Denba Fryer tạo ra một môi trường sóng tĩnh điện tác 
động vào các phân tử nước trong tế bào thực phẩm, 
làm cho chúng rung động, không thể phản ứng với 
dầu chiên và nhanh chóng bốc hơi ra khỏi bể dầu.
Vì vậy, không gây ra hiện tượng oxy hóa dầu chiên.

CÔNG NGHỆ DENBA FRYER









Điện áp: AC 220V Một pha 50/60Hz

Kích thước: R125mm D175mm C100mm

Trọng lượng: 2.2 kg

Dòng điện: 0.2 mA

Kích thước: D100mm R50mm

Thiết bị chính

Tấm phát

Mức tiêu thụ điện năng của máy DENBA Fryer là rất thấp. 
Chi phí điện mỗi tháng chỉ khoảng 1.000 đồng

Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt vào các loại máy chiên, 
bể chiên điện.

THÔNG SỐ MÁY DENBA FRYER



LỢI ÍCH DENBA FRYER
Bạn nên sử dụng DENBA Fryer nếu bạn dùng hết từ 8 can (160 lít) dầu ăn trở lên mỗi tháng
* Số liệu được lấy từ DENBA Nhật Bản và hiệu quả sẽ hơi khác nhau tùy thuộc vào thời gian và cách sử dụng



Acrylamide là gì?
Acrylamide là một hóa chất được hình thành trong một số loại 
thực phẩm trong quá trình nấu ăn ở nhiệt độ cao (hơn 
120oC) như chiên, rang và nướng. 

Nhiều thí nghiệm cho thấy acrylamide có nguy cơ gây ra bệnh 
ung thư khi sử dụng với liều lượng cao.

Giảm 75% chất acrylamide gây Ung Thư



DENBA FRYER LÀ SẢN PHẨM ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI GIẢM 75% CHẤT 
ACRYLAMIDE

Tổ chức xác minh: Công ty dịch vụ kỹ thuật thực phẩm tại nhà

Đơn Vị: μg/kg

Điều kiện nấu ăn:
Máy chiên thông thường: 180°C, 3 phút

DENBA FRYER: 170°C, 2 phút

Kết quả:
Máy Chiên thông thường ／425μg/kg

Máy chiên có Công nghệ DENBA／113μg/kg



CÔNG NGHỆ DENBA HEALTH













Mô hình truyền thống
Năng suất 15 – 30 tấn/ha

Mô hình Hiện tại
Năng suất 80 – 130 tấn/ha

Năng suất 400 – 420 tấn/ha
(đang trong quá trình trồng thử nghiệm)

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG



Mô hình cung cấp Oxy truyền thống:
- Sục Oxy vào nước: kỹ thuật bubble oxy, nano oxy, v.v…

- Nồng độ Oxy hòa tan trong nước: 5 – 7,5 ppm (DO)

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN

Mô hình cung cấp Oxy mới:
- Sục nước vào Oxy

- Nồng độ Oxy hòa tan trong nước: 15 – 150 ppm (DO)
- Tống hết các thán khí và khí độc ra khỏi nước hoàn toàn
- Cá Tôm khỏe hơn, ít bệnh và lớn nhanh hơn
- Thu hoạch sớm hơn từ 4 – 6 tuần so với nuôi bình thường
- Tiết kiệm thức ăn và thời gian chăm sóc



since 1960

Miracle Fresh®

Cách Mạng Trong Phân Phối Thực Phẩm!



Đây là công nghệ bảo quản làm kéo dài thời gian tươi, tránh bị phân hủy
của rau quả. Giải quyết được hai mục tiêu: 1. Giảm lãng phí sau thu hoạch. 
2. Tối ưu chi phí cũng như nâng cao chất lượng trong hệ thống phân phối

rau quả tươi trên thị trường quốc tế.

Việc giữ thực phẩm tươi lâu đã được nâng lên tầm cao mới
bằng các cơ chế: 1. Kiểm soát khí ethylene.

2. Chống vi khuẩn.
3. Chống nấm mốc.

Thị trường toàn cầu luôn phải đối mặt với những thách thức và thay đổi to lớn. Chúng ta cần có
một hệ thống phân phối bảo quản an toàn, chất lượng được đánh giá cao trong cộng đồng quốc

tế. Chất lượng sản phẩm được chứng nhận bởi biểu tượng “Made in Japan”.



Cơ Chế Miracle Fresh

Ethylene là một loại hormone thực vật được tạo thành trong giai đoạn phát triển của cây trồng, 
đặc biệt ở giai đoạn chín của quả. Ethylene thúc đẩy quá trình chín của rất nhiều loài quả và
quá trình vàng lá ở rau. Nhiều loại trái cây và rau quả tiếp tục sản sinh ra khí ethylene sau khi
thu hoạch.

“Miracle Fresh” kiểm soát khí ethylene giúp rau quả duy trì tình trạng tươi ngon
trong thời gian dài, làm chậm quá trình phân hủy sau khi thu hoạch.

“Khí Ethylene” là gì?

“Miracle Fresh” là gì?
"Miracle Fresh" gây tác động chuyển đổi khí ethylene thành carbon dioxide (CO2) và nước (H2O) để giữ cho trái cây
và rau tươi trong một thời gian dài. Hơn nữa, với cơ chế chống vi khuẩn và chống nấm làm tăng thêm khả năng bảo
quản tươi của rau quả, chống lại sự lão hóa.
"Miracle Fresh" được phát triển với mục đích giảm thiểu tình trạng lãng phí thực phẩm trong Xã Hội.



Thử nghiệm hiệu quả trong xuất khẩu Đu Đủ
Năm 2016

Chỉ đơn giản phủ màng Miracle Fresh 
lên đu đủ Hawaiian!

10 đến 14 Ngày

Trái cây vẫn còn tươi ngon!

3 đến 4 Ngày

Sự hư hỏng dưới 10%
Tới Mỹ

* Đu đủ vận chuyển tới Mỹ có thể phải được xử lý chống nấm.

Tỷ lệ hao hụt giảm từ hơn 30% xuống tới dưới 10%!

Tới Nhật Bản



Một sự đổi mới trong công nghệ bảo quản

Chuyển đổi khí Ethylene

Cơ chế
Miracle Fresh 

Khí Ethylene sinh ra từ 
trái cây và rau

Nước

Ｃ２Ｈ４+３Ｏ２

Chuyển đổi
bằng tác nhân
kháng khuẩn

Ｃ２Ｈ４

Ｏ２

Ｏ２

Khí Oxy trong môi trường
bảo quản

ＣＯ２

ＣＯ２

Ｈ２Ｏ

Ｈ２Ｏ

Carbon Dioxide

２ＣＯ２

Ｏ２



Một sự đổi mới trong công nghệ bảo quản

Chuối bảo quản bằng Miracle Fresh

Lưu trữ ở nhiệt độ phòng từ 10-14 ngày

Được xác nhận tại Viện Khoa học Công nghiệp, 
Đại học Osaka
(Thực hiện vào năm 2016)

Độ tươi được kéo dài bằng cách giảm khí ethylene 
và oxy - tác nhân gây ra sự thoái hóa và oxy hóa. 
Phản ứng chuyển đổi ethylene và oxy được xúc tác
bởi các chất phủ bên trong túi cùng với các tác nhân
kháng khuẩn.

1. Hiệu ứng ức chế nấm mốc



Thử nghiệm với quả đào, một minh chứng
rõ ràng nhất về khí ethylene

28 ngày sau khi bắt đầu thử 
nghiệm.
Nhiệt độ môi trường thử
nghiệm 22 ℃.

Miracle FreshTúi PE bình thường
Được xác nhận tại Viện Khoa học Công nghiệp, Đại học Osaka (đã thực hiện năm 2016)



Phân hủy khí Ethylene + cơ chế kháng nấm / kháng khuẩn

Product: Miracle Fresh

① Khí ethylene được hấp thụ và xử lý liên tục trong chu kỳ phân hủy / xả.

② Có tác nhân ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn gây ra sự hư hỏng.

So sánh với các phương pháp
giữ tươi thông thường

Tính năng

Phương pháp Bảo Quản Miracle Fresh1 



Hấp thụ khí ethylene bằng than hoạt tính / chất hấp thụ

① Khi ở trạng thái bão hòa, khí ethylene không thể được hấp thu trong khi vẫn tiếp tục được
sinh ra. Nếu quá trình bảo quản lâu hơn có thể dẫn đến tình trạng hư hỏng.

So sánh với các phương pháp
giữ tươi thông thường

Tính năng

Sản phẩm khác ( phương pháp hấp thụ)2  



Bảo quản bằng cách điều chỉnh không khí.
Ít có tác dụng đối với rau củ với ít hơi thở.

① Tốn nhiều thời gian nghiên cứu thành phần chất khí cho từng loại sản phẩm.
② Đòi hỏi thiết bị đặc biệt và công tác huấn luyện.

So sánh với các phương pháp
giữ tươi thông thường

Tính năng

Điều chỉnh Không khí (phương pháp MA)



THANK YOU
Công Ty DENBA VIỆT NAM

Trụ sở chính: Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 090 692 1688
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