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MODULE LỌC
CÔNG NGHIỆP
Ngày nay xã hội đang trên đà phát triển thì cũng 
là lúc vấn nạn ô nhiễm môi trường, lãng phí tài 
nguyên là điều đang cần được quan tâm và tiết 
chế. Do đó, việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm 
nguồn năng lượng là xu hướng đang được nâng 
cao. Ứng dụng trong ngành lọc nước cũng vậy, các 
hệ lọc nước truyền thống trước đây chưa đạt được 
những hiệu quả tối ưu và cần được khắc phục như: 

Tỉ lệ thu hồi nước khá thấp ở các hệ lọc trước 
truyền thống (dẫn dến lãng phí nguồn nước)
Hệ thống lọc cồng kềnh, chiếm diện tích
Chi phí vận hành cao
Chỉ có thể lọc xuống dưới 10 ppm

Hệ thống lọc nước công nghiệp CDI có thể giải quyết các vấn đề trên một 
cách dễ dàng.

Hoạt động 24/24h

Tỉ lệ thu hồi lên tới 90%

TDS điều chỉnh theo yêu cầu sử dụng

Điều chỉnh và  khử khoáng < 1ppm

Lõi CDI siêu bền, tuổi thọ từ 5 năm

Lọc được đa dạng nguồn nước

Tiết kiệm điện

Ứng dụng trong đa dạng mục đích khác nhau

Đặc điểm Module lọc công nghiệp CDI
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Cung cấp nước cho tháp làm 
mát, lò hơi, hệ thống giặt 
công nghiệp
Ứng dụng sản xuất nước 
uống đóng chai
Cung cấp nước khử ion cho 
làm sạch trong công nghiệp
Nhà máy lọc nước sạch quy 
mô lớn

Ứng dụng Thông số kỹ thuật

Công suất lọc

Tỉ lệ loại bỏ muối

Giới hạn loại bỏ muối

Tỉ lệ thu hồi nước

Điện áp nguồn

Công suất tiêu thụ

Thời gian hoạt động

Kích thước máy (W x D x H)

Trọng lượng

Kết nối đầu vào

Kết nối đầu ra

TDS nước cấp

pH nước cấp

Tổng carbon hữu cơ

Độ đục

Chất béo

Tổng chất rắn lơ lửng

Clo tự do

Sắt

Mangan

Áp suất nước đầu vào

Nhiệt độ nước đầu vào

IM12

Thông số 
kỹ thuật 
hệ thống

Điều kiện 
hoạt động

1000-1500 l/h 

50 - 90 %

< 200 Δppm

50 – 90 %

220 VAC-50 Hz

750 - 1700W

24/24 h

1500 x 1400 x 450 mm

250 kg

ống PPR Ø25

ống PPR Ø25

< 300 ppm

2 -10

< 15 ppm

< 4 NTU

< 0.5 ppm

< 4 ppm

< 1 ppm

< 0.5 ppm

< 0.1 ppm

0,8 - 3 bar (12 - 44 psi) 

5 - 40 °C (41 - 104°F)

Nông nghiệp Sản xuất công nghiệp Sản xuất nước 
siêu tinh khiết
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