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HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH 

ỨNG DỤNG: NƯỚC UỐNG & NẤU ĂN GIA ĐÌNH 

 

BỘ LỌC NƯỚC CHO GIA ĐÌNH 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bơm nước 

Lọc tinh 

Lọc Cartridge  

10 micron 

Bồn nước sạch 

Bơm nước 

Lọc Cartridge 

Vòi nước dùng 

Màng lọc thẩm 

thấu ngược RO 
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 Nguyên lý hoạt động: 
 

 Nguồn nước thủy cục cấp trực tiếp vào máy, nước này sẽ đi qua bộ lọc thô 
cartridge 1, tại đây hầu hết những tạp chất lớn như cặn bẩn, cát sẽ được giữ lại. 
Sau đó nước được dẫn đến cột lọc than 2, nhằm giữ lại những tạp chất nhỏ, Clo, 
hóa chất ô nhiễm, mùi hôi (COD)…Tiếp tục, cột lọc Anthracite sẽ giữ lại ion kim 
loại. Sau đó nước được bơm đến màng lọc thẩm thấu ngược RO để loại bỏ mùi, 
màu, ion… một lần nữa, và bạn đã có nước sạch để dùng trực tiếp. Tuy nhiên 
trước khi đưa vào sử dụng, người ta lắp đặt thêm một bộ lọc tinh loại nhỏ nữa 
nhằm làm cho nước ngọt hơn và mềm hơn, nước này không cần phải đun sôi trước 
khi dùng, bạn có thể sử dụng trực tiếp để uống và nấu ăn trong gia đình. 

 Nếu bạn có nhu cầu sử dụng một lượng nước tương đối lớn thì nên lắp thêm bồn 
chứa 100 lít trên đỉnh của bộ lọc và gắn van xả nước để dùng, máy hoạt động và 
cấp nước liên tục đến bồn chứa, và một công tắc báo mực nước sẽ giúp ngừng 
máy khi bồn chứa đầy nước cũng như tự động chạy hệ thống khi bồn chứa cạn 
nước. 
 

 Đặc điểm: 
 

 Kết nối trực tiếp đến nguồn cấp nước thủy cục. 
 Tiết kiệm điện, cung cấp lượng nước sử dụng lớn. 
 Thiết kế gọn, đẹp, phù hợp với hộ gia đình, văn phòng, tòa nhà, trường học hay 

bệnh viện. 
 Bảo trì dễ dàng, phụ tùng thay thế luôn có sẵn. 
 Kích thước: 800 x 800 x 1700 (Rộng x Dài x Cao). 
 Nguồn điện yêu cầu: 220V/50Hz. 
 Bơm nước: 24/48V 

 
 Phụ tùng thay thế: 

 
 Đèn UV diệt khuẩn: 

 

 

 

 

 

 Vỏ bình lọc: 

 

 


