TM

CAROCELL

Công nghệ mới độtt phá xử
x lý nước biển và nước bẩn
n thành nư
nước ăn uống
trực tiếp không cần điện..

Nguyên lý hoạt động :
Nước bẩn / nước biển đượcc đưa vào thiết bị CAROCELL™ bằng nguyên lý tự chảy hoặc dùng bơm để
bơm nước vào tại vị trí tiếp
p nhận
nh
bên trên. Nguồn nước bẩn / nước biển sau khi vào ssẽ từ từ chảy xuống
tấm hấp thụ nhiệt. Đây là bộ phận được thiết kế đặc biệt, có khả năng hấp
p th
thụ ánh sáng mặt trời mạnh
ngay trong điều kiện trời hửng
ng nắng.
n
Năng lượng mặt trời truyền vào tấm hấp
p th
thụ nhiệt sẽ làm nóng nước,
nước sau đó sẽ bốc hơi và ngưng tụ
t dưới bề mặt tấm nhựa composite trong suốt.
t.
CAROCELL™ ngoài ứng dụng
ng quá trình hấp thụ nhiệt và ngưng tụ, trên đường
ng di chuy
chuyển của giọt nước, tia
UV trong ánh sáng mặt trời sẽ tiêu diệt
di hoàn toàn các vi khuẩn & virus còn lại trong nư
nước. Dòng nước đã làm
sạch / đã được khử mặn sau quá trình xử
x lý sẽ đáp ứng tiêu chuẩn nước uống
ng tr
trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT
của Bộ Y Tế và có thể sử dụng
ng được ngay.

Ưu điểm :
- Lắp đặt dễ dàng từ 10 – 15 phút.
phút

tr
không tốn điện năng.
- Dùng nguồn năng lượng mặtt trời,
u
trực tiếp.
- Nguồn nước sau xử lý có thể uống
- Việc bảo trì hầu như không có hoặc
ho
rất ít.
- Tuổi thọ cao từ 10 – 20 năm

Ứng dụng :
ng công nghệ
ngh xử lý nước biển và nước bẩn trực tiếp từ
ừ nguồn năng lượng mặt trời,
- CAROCELL™ ứng dụng
là một trong những sản phẩm
m hiệu
hi
quả nhất và tiết kiệm chi phí nhấtt trong các dòng ssản phẩm xử lý nước
ăn uống trực tiếp trên thế giớii hiện
hi
nay.
u tấm
t
panel CAROCELL™ có thể xử lý bất kì nguồ
ồn nước nào thành nước ăn
- Hệ thống gồm một hay nhiều
uống trực tiếp. Bao gồm nguồ
ồn nước bị ô nhiễm, nước bẩn, nước thảii công nghi
nghiệp, nước lợ, nước mặn
và nước biển..
CAROCELL

TM

có sẵn 2 model vớ
ới công suất từ 10 đến 15 Lít/ngày.

 Quy trình xử lý nước điển
n hình bằng
b
CAROCELLTM
Nước bẩn
Nước biển

Nước sạch sau
Nư
quá trình xử
x lý

Nước nóng đã
qua xử lý bằng UV

CAROCELLTM 2000 – Xử lý nước bẩn vận hành tự
t động không cần điện

CAROCELLTM 3000 – Xử lý nước bẩn thành nước
nư ăn uống

CAROCELLTM 2000 – Xử lý n
nước biển thành nước ngọt

CAROCELLTM 3000 – Xử lý n
nước biển thành nước ngọt

Model

Lưu lượng
(Lít/ ngày )

Chiều dài
(mm)

Chiều rộng
(mm)

Diện
n tích b
bề mặt
(m2)

Trọng lượng
(Kg)

CAROCELLTM 2000

10

2.000

1.110

2.0

15

15

2.880

1.110

3.0

17

TM

CAROCELL

3000
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