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GIỚI THIỆU

Activflo Lite là sản phẩm bổ sung mới nhất cho dòng sản phẩm Bộ điều hòa nước Activflo.
ActivFlo Lite đã được thiết kế đặc biệt để giúp chống lại sự tích tụ cặn vôi trong nhà và hệ
thống có nguồn cấp là nước cứng.

ACTFLO LITE HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Nước vào Activflo Lite và ngay lập tức
gặp phải bộ khuếch đại hỗn loạn đưa
nước vào một chuyển động quay để
giúp đảm bảo tối đa hiệu quả của nước
được xử lý.

Sau đó, nước được đưa qua một điện
cực dương. Khi kết hợp với quá trình điện
phân tự nhiên của Activflo giúp thay đổi
khoáng chất canxit thành dạng hợp
chất Aragonite mềm hơn. Aragonite này
có bề mặt bên ngoài nhẵn hơn làm cho
nó không có khả năng dính vào đường
ống, nồi hơi và các thiết bị. Trong trường
hợp nước bốc hơi để lại vết mờ trên bề
mặt thì việc lau chùi là dễ dàng mà
không cần tới lực cọ mạnh hoặc các
hóa chất làm sạch.

BẠN BIẾT VỀ TIÊU CHUẨN
NƯỚC CỨNG?
BẠN CÓ BIẾT?

Bằng việc lắp đặt bộ xử lý nước cứng ActivFlo, những người lắp đặt đã có thể cải thiện tính
tuân thủ về độ cứng, như trong Hướng Dẫn Tính Tuân Thủ có đề cập như sau: “độ cứng của
nước ở nhánh chính vượt quá 200 PPM (parts per million), thì cần xử lý độ cứng trước khi cấp
tới thiết bị đun nước nóng, đường ống nước nóng để giảm việc kiến tạo cáu cặn đá vôi.”



CẶN ĐÁ VÔI Ở ANH (UK)

Nước cứng được đo bằng chỉ số (PPM) của
muối canxi và magiê trong nước. Cặn canxi
tích tụ trong nguồn cấp có thể giảm tốc độ
dòng chảy, gây tắc nghẽn, giảm hiệu quả hệ
thống và để lại các vết cáu cặn khó loại bỏ
trên bề mặt thiết bị.

Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chỉ 1,6mm
cáu cặn trong hệ thống sưởi có thể làm giảm
hiệu quả của hệ thống thêm 12%.

NƯỚC MỀM
NƯỚC CỨNG
NƯỚC RẤT CỨNG 200+ mg/l Canxi Cacbonat

LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

ActivFlo Lite nên được lắp trên đường cấp nước lạnh đầu vào, ở bất kỳ vị trí nào, để đảm
bảo bảo vệ toàn bộ ngôi nhà.

Tốc độ dòng chảy phải được giữ giữa tốc độ dòng chảy tối ưu và tối đa được theo chỉ
số giá trị lưu lượng cho phép của thiết bị. Điều này giúp đảm bảo mức hiệu suất hoạt
động dự kiến.

100-200 mg/l Canxi Cacbonat
0-100 mg/l Canxi Cacbonat

DẢI SẢN PHẨM
AFL028 ActivFlo Lite 28mm
AFL022 ActivFlo Lite 22mm
AFL015 ActivFlo Lite 15mm



BẢNG CHỌN LƯU LƯỢNG

Activflo Lite hoạt động tốt nhất ở tốc độ dòng chảy tối ưu. Tốc độ dòng chảy tối
đa là lượng nước đi qua van nhiều nhất mà nó vẫn còn hiệu quả.

CODE AFL015 AFL022 AFL028

KẾT NỐI (MM)

GIÁ TRỊ LƯU LƯỢNG MAX (LÍT/PHÚT)

GIÁ TRỊ LƯU LƯỢNG TỐIƯU (LÍT/PHÚT)

KÍCH THƯỚC

AFL015 AFL022 AFL028



I. HÌNH ẢNH CÁC VẤN ĐỀ DO NƯỚC CỨNG

Các thiết bị trong nhà vệ sinh, nhà tắm bị cáu cặn do nước cứng. Cáu cặn
bám chặt vào các thiết bị vệ sinh, nhà tắm, cửa nhà tắm…gây mất thẩm mỹ
và làm hư hại thiết bị.

II. HÌNH ẢNH CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC CỨNG ACTIVFLO

1. Khách sạn Mai Sơn - Tuyên Quang



2. Lắp đặt trong một số các hộ dân tại tỉnh Yên Bái



3. Lắp đặt tại một số tỉnh thành khác

Lắp đặt tại
Yên Bái

Lắp đặt tại
Hưng Yên

Lắp đặt tại
Hà Nội

Lắp đặt tại
Vũng Tàu

Lắp đặt tại
Quy Nhơn - Bình Định

Lắp đặt tại
Thanh Hóa

Lắp đặt tại
Cần Thơ

Lắp đặt tại
Cần Thơ


