Thông tin chi tiết của sản phẩm


Vật Liêu Chế Tạo:Tháp xử lý khí của công ty chúng tôi được chế tạo theo 4
nguyên vật liệu sau:
1. Vật liệu composite ( FRP) 100
2. Vật liệu PVC bọc compoiste (bọc FRP)
3. Vật liệu PP 100%
4. Vật liệu PVC 100%,


Đặc Trưng Sản Phẩm

Thiết bị công nghệ làm bằng nhựa PP
Tự trộn hóa chất trong Bồn chứa
Quả cầu nhựa làm tăng diện tích tiếp xúc cho hóa chất
Kích thước nhỏ gọn
Có nhiều công suất lựa chọn
Dễ lắp đặt và vận hành

-

Nguyên Lý Hoạt Động

Lượng khí độc hại đi qua đường ống và thiết bị

+ Hóa chất được bơm lên hệ thống thiết bị thông qua các béc phun thì hóa chất lan tỏa
trong thiết bị.
+ Gia tăng tiết diện tiếp xúc bằng Quả cầu nhựa để kéo dài phản ứng hóa học.


Ưu Điểm Vượt Trội

Tháp xử lý khí PP được thiết kế đơn giản, dễ lắp đặt, vận hành, sửa chữa, chi phí hoạt
động thấp là ưu điểm của tháp so với các phương pháp xử lý khí thải khác.


Ứng dụng

Tháp xử lý khí bằng composite frp được dùng nhiều trong các lĩnh vực như:
-

Xử lý khí thải lò hơi

Xử lý hơi acid phát sinh trong dây chuyền tẩy rửa kim loại, xi mạ, ăn mòn, sơn tĩnh
điện…
-

Xử lý khí thải từ trạm xử lý nước thải

-

Xử lý khí clo rò rỉ từ hệ thống châm khí clo

-

Xử lý khí thải từ lò đúc, pha chế hóa chất…

*** Các dòng sản phẩm của Hiệp Phát luôn đảm bảo chất lượng hàng đầu, bảo hành
tận tình, nhanh chóng.
*** Để biết thêm chi tiết và được phục vụ tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với
chúng tôi!
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