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Cần phải cài đặt đơn vị xử lý trước đơn vị của NDX-3000LMW tùy thuộc vào chất lượng nước.

Trường hợp theo dõi chất lượng nước cấp, cần có thiết bị xử lý.

Mỗi vòi cho nước cấp, nước ion kiềm và 
nước ion axit được kết nối với ống PVC 
30A (1’1/4’’).

Khi đổ nước ion kiềm vào bể chứa, nên 
lắp đặt cảm biến mực nước.

Công suất máy bơm chuyển tùy thuộc 
vào áp suất nước và thể tích nước cấp.
Cần 2 ~ 5kg/cm3 nước cấp vào thân chính.

Nguồn điện AC 200V (3 pha) 50A

Độ pH Độ kiềm 7,0 ~ 10,0
Độ axit 7,0 ~ 4,0
Phụ thuộc vào chất lượng nước

Lưu lượng nước Nước ion kiềm 3.000L / h
Nước ion axit 1.500L / h
(2,5 ~ 3 kgf / cm2) (0,25 ~ 0,30MPa)

Kích thước Bộ điện phân cao735 x dài802 x sâu510mm
Bộ nguồn cao365 x dài802 x sâu465mm

Trọng lượng Bộ điện phân 55Kg
Bộ nguồn 100Kg

Chất điện cực Điện cực: Titanium (tráng bạch kim)

Cần kiểm tra chất lượng nước trước khi cài đặt đơn vị.
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3000LMW cần có bể chứa nước và máy bơm chuyển.
Cần bể chứa nước và máy bơm chuyển làm đầy hệ thống.
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