
Từ khoáF-53 Z5 nước máy móc và dùng điệnthiết bị E29 

Đặc tính

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt

Máy phân tích Độ đục

 Đo lường đạt độ tin cậy cao với tuyến tính và khả năng lặp xuất sắc.
 Vách ngăn dễ dàng làm sạch.
 Bộ chuyển đổi và cảm biến nhẹ, nhỏ gọn.
 Người dùng có thể lập cấu hình dải đo: 0-0.2 NTU đến 0-100 NTU.
 Chuyển mạch dải đo (2 hoặc 3 dải).
 Chức năng tự chẩn đoán tăng cường theo tiêu chuẩn.
 Cơ cấu bộ cảm biến để loại bỏ thay đổi đọc đột ngột do bong bóng.
 Nhiều điều kiện đo.
 2 đầu ra analog, 3 đầu ra kết nối rơ le, và 1 giao tiếp dạng chuỗi.

Máy đo độ đục kiểu tuân thủ phương pháp NTU mẫu TB750G đã được thiết kế thành công trong việc 
hiển thị độ đục bằng đơn vị độ đục (NTU), các đơn vị sử dụng trên toàn thế giới, ngoài hiệu năng ưu 
việt của bộ vi xử lý và độ tin cậy cao.
Máy TB750G được sử dụng chủ yếu để đo độ đục trong nước thành phẩm, nước được sử dụng trong 
quy trình chung.
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Tổng quan hệ thống điển hình

nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html



F-53 

Liên hệ:

Hiệu quả hoặc nhận xét

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến

Trong nước: Mẫu TB750G chỉ dành cho xuất khẩu.

Nước ngoài: Thành tích khoảng 400 máy kể từ khi bắt đầu bán vào năm 2005.

Đo lường chính xác độ đục của nước có thể giảm tỷ lệ liều lượng của poly nhôm clorua (PAC) và các 
kết tủa khác xuống tối thiểu theo yêu cầu, nhờ đó tiết kiệm năng lượng.

Đo chất lượng nước tại các nhà máy lọc nước

• Độ đục
• dpH
• Suất dẫn điện
• Độ kiềm

• Độ đục
• pH
• Clo còn lại

• Độ đục • Độ đục
• pH
• Clo còn lại

Sỏi Cát

Tháp lấy nước
Lấy nước thô 
cho vào

Bể lắng cát
Cho lắng đất cát 
trong nước thô

Bơm lấy nước
Lấy nước thô cho 
vào giếng nước đến

Giếng nước đến
Điều chỉnh mực 
nước và chất 
lượng nước 
thô đã lấy cho 
vào Châm chất kết tủa

Cho vào poly nhôm 
clorua để dễ lắng vẩn 
đục của nước thô

Bể trộn hóa chất
Trộn nước thô và 
hóa chất

Bể hình thành bông
Làm kết tủa vẩn đục 
của nước thô

Bể lắng
Làm kết tủa vẩn 
đục của nước thô

Châm clo
Châm clo để để loại bỏ 
tình trạng oxy hóa của 
nitơ amoniac, sắt, 
mangan, v.v…

Bể lọc nhanh
Lọc nước thô đã 
lắng vẩn đục

Châm clo
Châm clo vào nước 
đã lọc để khử trùng

Bể phân phối 
nước
Trữ nước lọc, 
điều chỉnh lượng 
nước dẫn đi

Bơm dẫn nước đi
Dẫn nước lọc đã trữ trong 
bể phân phối nước đến nơi 
cấp nước




