trong dải
pH Hiệu4 quả- 11
Lần thấp hơn về nồng độ cần so với Clo.
50
Không phản ứng với chất hữu cơ vfa hợp chất amoni
phẩm phụ độc hại
Không Sản(THMs
& AOXs)
Tuyệt vời
trong việc loại bỏ màng nhầy so với các hóa chất khác
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Chlorine dioxide (ClO2) là gì
Chlorine dioxide (ClO2) là một loại gas có tính oxy hóa cao, hoạt tính mạnh nhưng không ổn định, do đó nó
không thể lưu trữ để sử dụng như các loại chất khử trùng khác như Clo, Khi cần sử dụng ClO2 sẽ được tạo
ra tại chổ bằng thiết bị chuyên dụng. NTESCO đã phát triển một thế hệ mới của hệ thống tạo khí và dùng
ClO2 để khử trùng nước, được gọi là hệ thống “CQOS”. Đây là thiết bị nhỏ gọn sản xuất ClO2 tinh khiết
theo đúng như cầu sử dụng bằng cách trộn có kiểm soát một lượng hóa chất cần thiết.
Thiết bị CQOS có thể sản xuất ra từ 0,2 - 5 kg/giờ CIO2 hoặc hơn. CQOS được phát triển nhằm đáp ứng các yêu
cầu trong chế biến thực phẩm, cơ sở chăm sóc sức khỏe và khử trùng nước. Tất cả các bộ phận: tủ điều khiển với
PLC,HMI, các van, đường ống nội bộ, báo mức..được bố trí gọn trên 1 khung chất liệu PPE chống ăn mòn, có các
vách kính chống văng, tràn hóa chất ra khu vực xung quanh. Lượng ClO2 được sản xuất ra có thể châm cho vào một
hay nhiều điểm vào nguồn nước cần xử lý. Tích hợp bộ phân kiểm soát nồng độ phù hợp với nhiều nhu cầu về lưu
lượng nước đầu vào/dư lượng ClO2 trong nước đầu ra cần thiết
Giải pháp xử lý nước cho vấn đề của bạn

Nước sinh hoạt

Thủy sản

Công nghiệp

Thực phẩm &
nước giải khát

Tái xử lý nước

Ưu điểm khử trùng bằng ClO2:
— Khả năng oxi hóa mạnh mẽ và hiệu quả cao
— Không bị ảnh hưởng bởi pH
— Nhanh chóng phân giải, oxi hóa màng sinh học
ô nhiễm – bioﬁlm
— Có thể khử mùi do ô nhiễm bởi vi sinh và các chất
hữu cơ trong nước.
— Không hình thành các sản phẩm phụ độc hại như THM's
— Nồng độ cần thiết thấp nhưng cho hiệu quả cao
trong ứng dụng xử lý nước cho chiller
— Hiệu quả vượt trội trong kiểm soát khuẩn Legionella.
— Không phản ứng với hợp chất gốc NH3 và nhiều
chất hữu cơ.
— Loại bỏ mùi/vị khó chịu trong nước.

Ưu điểm của thiết bị CQOS
— Tính năng an toàn nhiều cấp
— Nhỏ gọn và bố trí sẵn trong khung.
— Hiệu suất phản ứng cao lên đến 95%
— Dễ vận hành và bảo trì
— Cài đặt nhanh chóng đơn giản
— Chi phí thấp
— Hiệu quả đã được chứng minh trong nhiều ứng dụng.
— Tự động kiểm soát, cân đối với lưu lượng nguồn nước cần xử lý.

NTESCO Group
Email contact: ntesco@ntesco.com
Website: htttp://www.ntesco.com

TECHNOLOGY FOR WATER SUSTAINABILITY

NTESC

®

TECHNOLOGY FOR
WATER SUSTAINABILITY

