TD-FiLTER
Công nghệ làm sạch nước độc đáo
Nước là yếu tố quan trọng đối với sự sống của con người. Phần lớn bề mặt
hành tinh của chúng ta cũng như cơ thể con người được tạo thành từ nước.
TD-FILTER là dòng sản phẩm đặc biệt của NTESCO chuyên dùng cho khâu
lọc nước chính của bạn. Với thiết kế đặc biệt: lớp phủ bên trong / bên
ngoài của TD-Filter phù hợp với bất kỳ loại nguồn nước nào như: nước
giếng, nước thủy cục hoặc nước biển.
Nước máy thủy cục thường an toàn để uống. Nhưng không gây hại cho
sức khỏe cũng không đồng nghĩa là nguồn nước có chất lượng..Nước thủy
cục an toàn nhưng nó vẫn có thể chứa các chất gây ô nhiễm khiến nước
của bạn có mùi, vị khó chịu hoặc có màu đục.
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TD Filter -Bảo vệ sức khỏe của bạn
Chì, clo, thuốc trừ sâu, vi rút… - tất cả những chất
gây ô nhiễm này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức
khỏe của bạn.

NTESCO TD- Filter là một quy trình lọc được thiết kế
độc đáo nhằm đáp ứng các yêu cầu lọc có thể tùy chỉnh.
Nó có thể được sử dụng một cách độc lập hoặc làm tiền
xử lý cho các thiết bị xử lý nước khác phía sau. TD-Filter
được ứng dụng rộng rãi với các ưu điểm:
Vật liệu & lớp phủ chống ăn mòn: Dải thiết bị lọc thô
TD-FILTER được thiết kế đặc biệt với lớp vật liệu bao
phủ bên trong / bên ngoài để phù hợp với nhiều loại
nguồn nước như: nước giếng sâu, nước thủy cục hoặc
nước biển.

Đừng quên nước dùng nấu ăn. Nếu nước của bạn
không an toàn để uống, thì nước dùng cho nấu ăn,
đánh răng hoặc rửa rau củ cũng không an toàn.
Việc lọc nước cũng giúp bảo vệ sức khỏe của bạn ở
những việc thường không được chú ý này.
Và việc tắm trong nước bị ô nhiễm cũng có thể khiến
bạn cảm thấy mệt mỏi. Nếu trong nước của bạn có
chứa nhiều dư lượng clo thì việc hít phải clo khi bạn
tắm có thể dẫn đến các bệnh về đường hô hấp.
Nếu bạn có con trong gia đình, hãy nhớ rằng hệ
miễn dịch của chúng vẫn đang trong quá trình phát
triển. Vì vậy, nước lọc rất quan trọng để giữ cho con
bạn khỏe mạnh và phát triển.

Hương vị tốt hơn
Nước được lọc thường ngon hơn nước không lọc. Clo,
thuốc trừ sâu, vi khuẩn và các kim loại nặng đều có
thể góp phần làm cho nước có vị hoặc dư vị khó chịu.

Mùi tốt hơn

Đa dạng vật liệu lọc: đáp ứng các ứng dụng xử lý cụ
thể bằng các loại vật liệu lọc được chọn lọc của chúng
tôi như: cát, pyro M, cacbo M, hạt Resin …
Thiết kế độc đáo về thủy lực: Dòng TD-FILTER là sản
phẩm độc đáo của công nghệ lọc lưu lượng cao (High
rate ﬁltration). Phương pháp lọc thô hoàn hảo trong
tương lai với hiệu quả lọc cao trong 1 thiết kế nhỏ gọn.
Vệ sinh càng hiệu quả -> chất lượng lọc càng cao
(nước): Lọc thô TD-Filter của chúng tôi có chế độ
vệ sinh 360 độ. Nó đảm bảo làm sạch hiệu quả và cuốn
trôi tất cả các cặn bẩn không mong muốn. Vệ sinh vật
liệu lọc hiệu quả hơn với lượng nước tiêu thụ ít hơn.
Độ đục nước sau lọc thấp (<2 NTU): Đã được chứng
minh hiệu quả với gần 100 thiết bị lọc thô TD-Filter của
NTESCO đã được lắp đặt tại nhiều ứng dụng khác nhau
trong thực phẩm và đồ uống, dược phẩm, nuôi trồng
thủy sản…

Clo, thuốc trừ sâu, vi khuẩn và kim loại nặng cũng
góp phần làm cho nước có mùi hôi. Bạn đã bao giờ
đến một trang trại cũ ở vùng quê, nơi tất cả nước
chảy ra từ vòi đều có mùi như đồng xu rất khó uống
chưa?

Là quy trình thiết kế đã chứng minh hiệu quả
trong bảo vệ sức khỏe: Thiết bị TD-Filter của NTESCO
đã được xác nhận hiệu quả cho sinh hoạt của con
người và góp phần bảo vệ môi trường, đạt yêu cầu tiêu
chuẩn về nước uống.

Không phải tất cả các chất gây ô nhiễm đều có mùi
hôi. Nhưng một số, như các hợp chất hữu cơ dễ bay
hơi (VOC), bao gồm formaldehyde và ethylene, có
thể làm cho nước của bạn có mùi đặc biệt khó chịu.
VOC cũng có liên quan đến các tác động từ kích ứng
da, tổn thương gan và thận đến các tác động gây
ung thư.
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Bảo vệ khỏi ô nhiễm do bão, lũ & từ các
công trình xây dựng.
Ngập lụt và các công trình xây dựng có thể góp
thêm các chất gây ô nhiễm vào nguồn nước của
bạn, đặc biệt nếu nước của bạn là nước giếng. Khi
nước chảy qua các khu vực này, chúng có thể hấp
thụ hóa chất, chất thải, và các chất gây ô nhiễm
có hại khác và cuối cùng lắng đọng chúng trong
nước nguồn cho sinh hoạt của con người. Nước từ
giếng và hồ chứa bị tràn thường có nguy cơ ô nhiễm
đặc biệt cao
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Bảo vệ an toàn sức khỏe
Dễ vận hành
Thiết bị hiệu quả và có tuổi thọ cao
Thiết kế đẹp, nhỏ gọn và chắc chắn
Chất lượng nước đầu ra luôn ổn định
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