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HYDRA RAH 90 mcr lưới thép không gỉ,  
Lọc cặn

- Áp suất hoạt động tối đa 8 Bar
- Nhiệt độ 4 - 45 °C
- Không cần thay thế cục lọc
- Bảo trì: mở van bên dưới 1 lần 1 tháng để
trong 1 phút
- Ứng dụng trong nhà
- Lưu lượng đề nghị : 5000 l/h

HYDRA DUO RAH 90 mcr. lưới thép không gỉ
với khối carbon CB EC 1 mcr.,

Lọc cặn
Loại bỏ nang ấu trùng, chlorine, mùi và vị lạ.

- Không cần thay cục lọc cấp 1.
Lọc cấp 1 tăng cường hiệu quả cho lọc cấp 2..
- Bảo trì trước khi lọc: mở van bên dưới 1 lần 1 
tháng để trong 1 phút
- Bảo trì CB EC: thay lọc mỗi 6 tháng.
- 2 cấp lọc cho phép khối lọc carbon CB EC
vận hành hiệu quả hơn và ít tụt áp suất hơn



Vỏ lọc mờ cho ứng 
dụng ngoài trời

AC Cartridge: 0,2 mcr
Lọc giảm thiểu men 

và vi khuẩn.

RL Cartridge: 10/25/50 mcr.
Thiết kế lọc bền bỉ và vệ 
sinh được.

DP 10 housing với cục lọc FA 50 mcr.
- Áp suất hoạt động tối đa 8 Bar
- Nhiệt độ 4 - 45 °C
- Lọc cặn (cát, rỉ sét, vụn, sỏi etc.)
- BX kết nối vòng O ring kép,
vừa vặn và không có bypass nước chưa lọc
- Bảo trì: thay lọc mỗi 6 tháng.
- Ứng dụng trong nhà
- ¾ ống nối đồng thau, tin cậy và an toàn
- Lưu lượng đề nghị: 2000 l/h

DP 10 DUO housing với cục lọc FA 25 mcr.
và AC 0,02 mcr.

- Lọc cặn tốt hơn
- và cục lọc AC 0,2 mcr. Giảm thiểu men và vi 
khuẩn.

RL BX AC BX



DP BIG 20 với CB EC 1 mcr CYST

-DP BIG 20 với CB EC 1 mcr CYST
-Loại bỏ hợp chất hữu cơ và nang ấu
trùng
-Tấm nhựa nối dài 1 inch
-Xử lý dòng chảy lớn
-Lắp đặt ngoai trời



a. phân tích nước đầu vào
b. lưu lượng nước hàng ngày (LPD)
c. Hệ thống có hoạt động 24h/24?
d. Chất lượng nước đầu ra yêu cầu?

Thông tin cho báo giá:

Loại bỏ độ cứng, sắt và mangan
+ Option khử trùng UV (lên đến 6 m3/h) :

Thiết bị làm mềm nước PEGASUS 
dùng vật liệu lọc đặc biệt,  thích
hợp loại bỏ hợp chất hữu cơ tự
nhiên, độ cứng, sắt,  mangan và
ammonia trong khoảng pH rộng và
không tạo ra sản phẩm oxi hóa.

Vật liệu lọc có thể xử lý nước với
nồng độ sắt và mangan cao, 
vớiTDS tối đa 4000 mg/L.



Ứng dụng RO 50
Dùng cho phòng thí nghiệm
- 400 l /ngày
- Nước đầu vào
(TDS < 500ppm, 1 NTU tối đa …)

Thẩm thấu ngược RO

Yêu cầu báo giá Laboratory RO (400 lpd) :

- phân tích nước đầu vào
- Lưu lượng trung bình LPH (hoặc 

lưu lượng tối đa nếu có)
- Hệ thống có hoạt động 24h/24 ?
- Độ dẫn điện thẩm thấu qua

(µS/cm)

Hệ thống thẩm thấu ngược RO bởi 
ATLAS FILTRI dùng linh kiện chất 
lượng cao được thiết kế để đáp ứng 
nhu cầu mọi khách hàng, trên cơ sở 
kết quả phân tích nguồn nước; ngoại 
trừ sản phẩm tiêu chuẩn, ATLAS 
FILTRI còn đáp ứng được các yêu 
cầu đặc biệt.

- Kết quả: làm sạch nước uống hoặc 
sản xuất, loại bỏ mùi vị liên quan đến 
chlorine, thuốc trừ sâu, trừ côn trùng,  
diệt nấm, kim loại nặng, vi sinh, sụt 
giảm hàm lượng muối khoáng.

Chú ý: Hệ thống này thích hợp xử lý 
nước với vài đặc tính lý hóa và vi sinh 
nhất định yêu cầu xử lý trước đó,
Vì vậy luôn cần có phân tích hoàn 
chỉnh của nước đầu vào.
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