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TẠI SAO
PHẢI DÙNG EWATER ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC
CHILLER & THÁP GIẢI NHIỆT ?

BỞI VÌ
EWATER
1.Loại bỏ cáu cặn, rỉ sét hiện có trong hệ thống
2.Ngăn ngừa hình thành cáu cặn rỉ sét mới
3.Diệt vi khuẩn nhƣ Legionella,Salmonella
Diệt rong tảo
4.Tiết kiệm năng lƣợng điện tiêu thụ 5.Tiết
kiệm chi phí do không dùng hóa chất
6.Giảm lƣợng nƣớc cấp vào
7.Tiết kiệm chi phí bảo trì hệ thống
8.Thân thiện môi trƣờng do không dùng
hóa chất gây ô nhiễm nƣớc

Trang 2

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
Nƣớc cấp cho tháp giải nhiệt chứa nhiều ion (nhƣ Mg2+,Ca2+...). Khi nƣớc
bay hơi chỉ có H2O mất đi, nhƣng các ion thì vẫn còn lại trong tháp giải
nhiệt. Theo thời gian nồng độ ion này sẽ tăng cao. Khi nồng độ ion đạt mật
độ bão hòa thì nó sẽ kết tủa và hình thành cáu cặn tại bề mặt của thiết bị
trao đổi nhiệt.
Ewater là thiết bị đƣợc chế tạo đặc biệt, chủ động hút các ion trong nƣớc trƣớc
khi đạt bão hòa nên các ion này không thể bám vào thiết bị trao đổi nhiệt.
Trong quá trình hoạt động, một phần H2O sẽ bị phân tách và kết hợp tạo thành
gốc Hydroxyl và Hypochlorous (HOCL), đây là hai thành phần có khả năng oxy
hóa cao nên rong rêu, vi sinh trong nƣớc sẽ bị ức chế và không phát triển, kể cả
vi khuẩn Legionella.
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MODEL VÀ CÔNG SUẤT
Model máy Ewater
Lƣu lƣợng cooling tower (m /h)

Công suất tiêu thụ Ewater (W)
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220Vac

LẮP ĐẶT CHO DÀN NGƢNG TỤ BAY HƠI

nguồn điện

Collector thu cáu cặn

Dàn ngƣng tụ bay hơi (evaporative condenser)

Cáu cặn tại thời điểm lắp đặt.

Đặt collector trong tháp giải nhiệt

Sau 9 tháng cáu cặn đã giảm
Trang 4

LẮP ĐẶT CHO THÁP VUÔNG

Collector thu cáu cặn

nguồn điện

Tháp giải nhiệt hình vuông

Đặt collector trong tháp giải nhiệt

Cáu cặn bám vào collector sau 20 ngày

Rong rêu giảm đến 90% sau 20 ngày
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LẮP ĐẶT CHO THÁP TRÒN

Condenser
Evaporator

Collector
thu cáu cặn

nguồn điện

Bộ trao đổi nhiệt

Tháp giải nhiệt tròn

Tủ điện điều khiển

Cáu cặn bám vào collector sau 30 ngày

Thu gom hơn 1kg cáu cặn sau 30 ngày.
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ LẮP ĐẶT
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