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เราเสนอคาตอบที่ดีที่สุดให้กบั ลูกค้าในการบาบัดน้ าเสี ยและตะกอน!
ที่อยู่ติดต่ อ
2-5-13 Matsuyama, Jonan-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-981-2631/toiawase@1st-solution.jp

สิ่ งที่จาเป็ นต้องมีที่หน้างาน คือเครื่ องปฏิกรณ์ตกตะกอน "ซี รีส์ SR" ที่ทาให้เกิดปฏิกิริยา
ระหว่างกับกากตะกอนกับสารตกตะกอน และถุงแยกน้ าด้วยน้ าหนักตัวเอง “อีโคพอช” ใช้
กาลังการทางานต่าและสามารถขนย้ายได้ดว้ ยรถบรรทุกขนาด 2 ตัน นอกจากนี้ยงั สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดกากตะกอนได้เนื่องจากการลดปริ มาตรได้เสร็ จสิ้ นหน้างาน
(กรรมการผู่จ้ ดั การ TAKADA Masafumi)

ค่ าลงทุนขั้นต้ น/ค่ าใช้ จ่ายน้ อยและง่ ายต่ อการเคลื่อนย้ายและใช้
เทคโนโลยีการแยกนา้ เสี ยจากตะกอน "วิธี MC"
ผู่ผ่้ ลิตชิ้นส่วนเรซิ นสาหรับรถรุ่ น Toyota Lexus บริ ษทั Toyo Seiko Co. , Ltd.
การใช้งาน
การบาบัดน้ าเสี ย,การแยกน้ าออกจากตะกอน, การรี ไซเคิลน้ าเสี ย (น้ าเสี ยที่ผ่า่ นการบาบัดแล้วจะถูกนา
กลับมาใช้ในสายการผ่ลิต)

กรรมการผู่จ้ ดั การ TAKADA Masafumi

เมื่อเทียบกับเครื่ องแยกน้ าเชิงกลแล้ว “อีโคพอช” ที่พฒั นา
อย่างเป็ นเอกลักษณ์สามารถทาให้ ลดต้ นทุนอย่ างมากเป็ น
เรื่ องจริ ง
โรงฟอกน้ า Shiga Zeze Seibu Landscape Co. , Ltd.
⚫ การใช้งาน
การรี ไซเคิลกากตะกอนที่เกิดจากการผ่ลิตน้ าดื่มโดยใช้น้ าจากทะเลสาบบิวะ กากตะกอนที่แยกน้ าออกจะ
ถูกนากลับมาใช้ใหม่เป็ นดินในสวนสาธารณะ เป็ นต้น

ทะเลสาบบิวะ
SR

2

อีโคพอช

อีโคพอช

ประสิ ทธิผล
วิธี MC (Mesh cut) เป็ นระบบที่ใช้เครื่ องปฏิกรณ์ตกตะกอน "SR series"
และสารรวมตะกอน "Flockman" ในการตกตะกอนและแยกน้ าของน้ าเสี ยด้วย
ความเร็ วสูง และแยกน้ าด้วยน้ าหนักตัวเองด้วยถุงแยกน้ า "อีโคพอช" .
ฟังก์ชันการแยกนา้ สู งและประสิทธิภาพในการลดปริมาณตะกอนไม่เพียง
เท่านั้นยังมีขนาดเล็กและน้ าหนักเบาและพกพาได้ดีเยีย่ ม จึงสามารถรองรับนา้
โคลนหน้ างานก่อสร้ างที่ไม่มีการบาบัดได้อย่างเพียงพอในอดีตที่ผ่า่ นมา
นอกจากนี้ "Flockman" ไม่ได้เป็ นเพียงวิธี MC เท่านั้นยังสามารถใช้เป็ นสาร
ปรับสภาพดินและสารเร่ งการหมักระหว่างการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

การใช้ งาน
มีประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การบาบัดน้ าเสี ยอุตสาหกรรม
ไปจนถึงการบาบัดน้ าใต้ดิน, การแยกน้ าของตะกอนหน้างานก่อสร้าง, การบาบัด
น้ าในบ่อและทะเลสาบ, การแยกน้ าออกจากตะกอนในโรงบาบัดน้ า, การบาบัด
ตะกอนขุดลอกให้แข็งตัว จนกระทัง่ การส่ งเสริ มการหมักปุ๋ ยอินทรี ย ์

คุณสมบัติพเิ ศษ
⚫ เครื่ องปฏิกรณ์ตกตะกอนขนาดกะทัดรัด "SR series"
เครื่ องปฏิกรณ์ตกตะกอน "SR Series" มีน้ าหนักเบากะทัดรัดใช้งานง่ายและมีขอ้ ผ่ิดพลาด
น้อย นอกจากนี้ยงั สามารถเคลื่อนย้ายโดยบรรทุกบนรถบรรทุกขนาด 2 ตันทาให้สามารถการ
บาบัดน้ าเสี ย/ตะกอนแบบเคลื่อนที่เป็ นจริ ง ระบประกอบด้วยถังกวนอย่างรวดเร็ ว / ช้าและถัง
ตกตะกอน มีขนาดกะทัดรัด แต่มีความสามารถในการบาบัดสู ง

⚫ สารรวมตะกอน "Flockman" ประสิ ทธิภาพสู ง
เป็ นสารรวมตะกอนประสิ ทธิภาพสู งที่รวมสิ่ งสกปรกในน้ าเสี ย/ตะกอน เป็ นสารรวมตะกอน
ที่เหมาะสาหรับวิธี MC ซึ่ งมีอตั ราการเกิดปฏิกิริยาที่รวดเร็ วมาก และดูดซับอนุภาคสิ่ งสกปรกใน
เวลาอันสั้นและแยกตัวออกจากน้ าเหนือตะกอน เนื่องจากวัตถุดิบส่ วนใหญ่ทาจากส่ วนผ่สมจาก
ธรรมชาติจึงเป็ นสารรวมตะกอนที่เป็ นมิตรกับโลก

⚫ ถุงแยกนา้ ด้ วยนา้ หนักตัวเอง "อีโคพอช" มาพร้ อมฟังก์ชันการแยกนา้
เป็ นถุงแยกน้ าด้วยน้ าหนักตัวเองซึ่ งผ่ลิตตามมาตรฐานถุงคอนเทนเนอร์แบบยืดหยุน่ (JIS /
JFC) แห่ งเดียวของญี่ปุ่น เนื่องจากมีโครงสร้างรู ปโดนัทพิเศษ จึงช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการแยก
น้ าของส่ วนกลาง สามารถแยกน้ าได้เพียงแค่แขวนไว้ และสามารถเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะใน
การขนส่ ง นอกจากนี้ยงั มีความแข็งแรงปลอดภัยและทนทานสู ง สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้

