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Lọc thẩm thấu ngược
Công nghệ lọc thẩm thấu ngược – R.O giúp nâng cao chất lượng và độ an toàn của nước phục vụ sinh hoạt
cũng như dùng trong sản xuất. R.O thường sử dụng rộng rãi trong việc loại bỏ nhiều yếu tố ô nhiễm, như
cặn bẩn, vi khuẩn… có trong nước. Nó còn được ứng dụng trong việc khử muối, tạo nguồn nước ngọt từ
nước biển.
Quá trình lọc nước bằng công nghệ thẩm thấu ngược – R.O sử dụng màng bán thấm, dưới áp lực cao sẽ
tách và giữ lại các chất ô nhiễm trên bề mặt màng lọc, đồng thời cho phép dòng nước tinh khiết đi qua,
nước sạch sau lọc có thể uống trực tiếp.
Trong RO, quá trình phân tách là do sự khác nhau của
độ hòa tan và độ khuếch tán của các thành phần dung
dịch nước. Sự chênh lệch áp suất xuyên màng khi
vận hành của lọc R.O là khoảng 7-70 bar và nông độ
chênh lệch giữa nước nguồn và nước sau lọc là
200-30.000 ppm
Các hệ thống lọc Thẩm thấu ngược của NTESCO có
thể sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng trong lĩnh vực:
Ø Xử lý nước ô nhiễm
Ø Khử muối nước biển
Ø Sản xuất nước siêu tinh khiết (Ultrapure water)
Ø Xử lý nước thải
Ø Tái chế, tái sử dụng nước
Hệ thống lọc R.O của NTESCO (NWRO) cung cấp cho các khách hàng nhiều lợi ích:
Ø R.O nước lợ (NBWRO) cho ngành nước giải khát dòng nước có độ tinh khiết lên đến 99,99%
Ø R.O nước biển (NSWRO) khử muối nước biển tạo nước ngọt cho các trại NTTS hoặc những nơi khan hiếm nước ngọt
Ø Thích hợp với các quy trình xử lý nước – KHÔNG HÓA CHẤT
Ø Ứng dụng công nghệ tiết kiêm năng lượng giúp chi phí vận hành thấp
Ø Tích hợp hệ thống điều khiển thông minh, hoàn toàn tự động
Ø Dễ vận hành và theo dõi bằng thiết kế 'một chạm” – one touch button
Ø Có thể tích hợp việc kiểm soát trực tuyến (online-monitoring) như một tùy chọn thêm.
Ø Tỷ lệ lấy nước 70% với nước lợ
Ø Tỷ lệ lấy nước 45% với nước biển
Ø TDS đầu ra <20 ppm với NBWRO
Ø TDS đầu ra < 500 ppm với NSWRO

NWRO – Độc đáo trong thiết kế
Vật tư và các thiết bị cấu thành
- Đầy đủ với hệ thống tiêu chuẩn và tuy chọn nâng cao có khả năng chống ăn mòn
- Các thiết bị chính như: Bơm, Van, Cảm biến…từ các thương hiệu nổi tiếng, chất lượng cao, đảm bảo
hệ thống hoạt động ổn định và có tuổi thọ cao.
- Vật liệu cấu thành hệ thống được sử dụng phù hợp với từng loại nước nguồn cũng như theo yêu cầu của khách hàng
- NTESCO cung cấp cả giải pháp lắp đặt sẵn trong container

Thiết kế hệ thống dạng modul
- NWRO được chuẩn hóa thiết kế sao cho các thành phần của hệ thống được lắp đặt nhằm mục đích:
ít chiếm diện tích, dễ dàng trong vận hành và bảo trì.

Bộ phận vệ sinh màng lọc
- Đây là một tích hợp tiêu chuẩn của NWRO: luôn có sẵn bộ phận vệ sinh màng lọc (CIP) tự động.

Màng lọc R.O
- Trái tim cuat hệ thống chính là màng lọc RO, luôn được NTESCO chọn sử dụng từ thương hiệu nổi tiếng,
hiệu quả lọc mạnh mẽ, hoạt động bền bỉ và tuổi thọ cao.

Hệ điều khiển
- Hệ thống NWRO được điều khiển hoàn toàn tự động và khả năng theo dõi trực tuyến
(online monitoring) như một tùy chọn nâng cao.
NTESCO Group
Email contact: ntesco@ntesco.com
Website: htttp://www.ntesco.com

TECHNOLOGY FOR WATER SUSTAINABILITY

NTESC

®

TECHNOLOGY FOR
WATER SUSTAINABILITY

