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THÖÔNG MAÏI - COÂNG NGHIEÄP
& HOÀ BÔI - SPA

SAÛN PHAÅM CHO

Máy lọc nước Softener DeltaWater
Ứng dụng cho thương mại và công nghiệp (tiền xử lý

THÖÔNG MAÏI - COÂNG NGHIEÄP

RO/tòa nhà/chung cư/nhà máy...)
Không sử dụng điện
Tiêu thụ ít hơn 50% muối và 60% nước so với các hệ
khác

Xuất xứ: Bỉ
Chứng nhận: ACS và WQA Goldseal

Bộ lọc tự làm sạch Fosta ilter
Ứng dụng cho xử lý nước cấp, nước làm mát, nước thải,
nước thải sơn, chất kết dính, hóa chất, giấy, nhiễm dầu,
đường, thực phẩm, chocolate...
Lưu lượng: 0 - 1669 m3/h
Kích thước lọc: 5 - 4000 micro

Xuất xứ: Mỹ
Chứng nhận: NSF/ANSI 61 - NSF/ANSI 372
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Bộ lọc tinh Harmsco
Ứng dụng cho Xử lý nước uống, Xử lý nước thải công
nghiệp, Tháp làm lạnh, Tiền xử lý khử muối, Tiền xử lý
nước RO, Xử lý nước ngầm, Xử lý nước mặt, Xử lý nước hồ
bơi và spa
Lưu lượng: lên đến 2400 GPM
Kích thước lọc: 0.35 - 300 micro

Xuất xứ: Mỹ
Chứng nhận: NSF-61

Màng lọc UF Polymem / NOK / Antunes
Sản xuất nước uống và sản xuất nước chế biến từ nước tự
nhiên, Xử lý nước thải để tái chế hoặc tái sử dụng, Tiền xử
lý để khử muối hoặc khử khoáng, Xử lý nước rửa ngược từ
cát và bộ lọc đa phương tiện (hồ bơi tập thể, ngành công
nghiệp)
Diện tích màng: 4.5 - 540 m2
Kích thước lọc: 0.015 micro

Xuất xứ: Pháp/Nhật/Mỹ
Chứng nhận: NSF và ACS
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Chất lượng ổn đinh, giá cả hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp
Stable quality, reasonable price and professional service

www.eap-water.com
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Màng RO Axeon / LG Nano

Lõi lọc Hollow iber Membrane YUASA

Ứng dụng cho lọc nước tinh khiết, lọc nước biển và nước

Lọc nước uống / Loại bỏ vi khuẩn trong công nghiệp thực

lợ và các ứng dụng thực phẩm, công nghiệp...

phẩm và hóa chất / Sản xuất nước siêu tinh khiết cho tiền

Màng áp cao

xử lý RO và công nghiệp điện tử / Lọc không khí và các

Màng áp thấp

loại khí khác

Màng nước biển

Lõi 10”, 20”, 30”

Xuất xứ: Mỹ / Hàn Quốc

Kích thước lọc: 0.04, 0.1, 0.2, 0.45 and 0.8 μm.

Chứng nhận: NSF

Xuất xứ: Nhật
Chứng nhận: Đạo luật vệ sinh thực phẩm của Nhật

Thiết bị khử cứng và chống cáu cặn đường
ống ScaleBlaster

Màng MBR Blue Foot membrane (IPC)
Ứng dụng cho lọc nước cấp, nước thải, tiền xử lý RO (nước

Ứng dụng cho nông nghiệp - thương mại và công nghiệp

biển và nước lợ) và các ứng dụng thực phẩm, công
Nông nghiệp: đường ống lên 4”

nghiệp...

Thương mại: đường ống lên 8”

Ứng dụng công nghệ chống bám bẩn

Công nghiệp: đường ống lên 40”

Lưu lượng lọc qua màng cao, áp suất thấp

Xuất xứ: Mỹ

Xuất xứ: Bỉ

Chứng nhận: NSF 61

Thiết bị quan trắc Trios / Geolux
Ứng dụng quan trắc chất lượng nước cho nước cấp, nước thải,

Hệ thống khử trùng UV ATG

nước mặt, nước biển...

Ứng dụng khử trùng cho nước cấp, nước thải, nuôi trồng

Ứng dụng đo lưu tốc và mực nước kênh hở, thủy điện, sông...

thủy sản, nước hồ bơi và TOC và AOP - Quá trình oxy hóa

Controller

nâng cao...

Sensor

Xuất xứ: Anh

Thiết bị lấy mẫu tự động

Chứng nhận: NSF, WRAS

Hệ thống điều khiển và solar

Xuất xứ: Đức

Máy thổi khí Turbo Turbobank
Nhà máy xử lý nước thải: cung cấp oxi và làm sạch nước

Thiết bị tách mỡ tự động Fatbusta / Grease
Guardian

thải công nghiệp, làm sạch bể lọc cặn…
Quy trình xử lý nước: cung cấp khí vào các bể lọc
Hiệu suất cao (động cơ VSD và nam châm vĩnh cữu),

Ứng dụng tách dầu mỡ cho hộ gia đình, nhà hàng, khách

tiết kiệm năng lượng, độ ồn thấp, độ rung thấp, không

sạn, quán ăn, cở sở chế biến suất ăn công nghiệp, căn tin,

dầu, cài đặt dễ dàng, thiết kế nhỏ gọn

khu chung cư, khu vực sân bay….

Lưu lượng đến 280m3/phút.

Xuất xứ: Maylaysia / Ireland

Điện áp từ 3.7kW đến 300kW

Xuất xứ: Hàn Quốc
Chất lượng ổn đinh, giá cả hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp
Stable quality, reasonable price and professional service

www.eap-water.com
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SAÛN PHAÅM CHO

Thiết bị lọc tinh cho hồ bơi và spa Harmsco
Ứng dụng cho lọc hồ bơi & spa khu dân cư - nhà ở - Thương

KHÖÛ TRUØNG HOÀ BÔI - SPA

mại và công nghiệp
Xử lý hồ bơi có thể tích đến 162k Gallon
Công nghệ lọc micro hiệu suất cao
Kích thước lọc: 1 - 50 micro

Xuất xứ: Mỹ
Chứng nhận: NSF 61

Khử trùng hồ bơi Cleawater
Ứng dụng cho nhà ở, khu dân cư, thương mại và công
nghiệp
Xử lý cho hồ bơi có thể tích từ 1k đến 600k Gallon
Công nghệ khử trùng bằng Ioner / Ozone / Ioner kết
hợp ozone

Xuất xứ: Mỹ
Chứng nhận: NSF 50 - NASA & ECO FRIENDLY

Khử trùng hồ bơi Autopilot
Ứng dụng cho nhà ở - khu dân cư, thương mại và công
nghiệp
Công nghệ khử trùng bằng điện phân muối
Công nghệ khử trùng bằng điện phân muối kết hợp
Ozone

Trong gần 100 năm qua, hóa chất Clo đã được coi là cách duy nhất để khử trùng nước trong
bể bơi và bồn nước nóng. Tuy nhiên, phương pháp này thường dẫn đến mắt đỏ và bị kích
thích, tóc khô và dễ gãy, da ngứa và đồ bơi bị phai màu. Clo là chất tẩy mạnh và nguy hiểm
nếu dùng quá liều lượng.

Xuất xứ: Mỹ
Chứng nhận: NSF 50 - CE & ETL

Một lựa chọn khác cho chủ sở hữu hồ bơi là một máy tạo muối. Nhiều người nhầm lẫn đây
là một hệ thống không có clo, trong khi thực sự nó đang sản xuất clo!

Hệ thống khử trùng hồ bơi UV ATG
Ứng dụng cho khử trùng hồ bơi nhà ở - khu dân cư, thương
mại và công nghiệp

Hệ thống khử trùng hồ bơi Clearwater là phương pháp xử lý nước thiên nhiên. Bằng cách sử
dụng hai loại khoáng chất quý nhất và ozone làm cơ sở cho công nghệ đột phá của mình, hệ
thống của chúng tôi là hệ thống khử trùng thay thế tiên tiến nhất thế giới hiện có.

5

Chất lượng ổn đinh, giá cả hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp
Stable quality, reasonable price and professional service

Xuất xứ: Anh
Chứng nhận: NSF, WRAS

www.eap-water.com
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