
 
 

 

YOUR SATISFACTION IS OUR SUCCESS! 

www.entecho.com.vn 

Activated Carbon Filter 

Lọc than hoạt tính 

ACF Series 

ENTECHCO’s ACF series filters uses activated carbon to remove contaminants, Free 

Chlorine, Bad Tastes and Odors, Turbidity, and Volatile Organic Chemicals (VOCs) from 

water. 

Các dòng ACF của ENTECHCO sử dụng hạt than hoạt tính để bỏ chất gây ô nhiễm, Clo tự 

do, độ đục, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có trong nước. 

Filtration equipments feature an excellent design with high quality components to offer 

high performance.  

The systems are designed for longest life span with minimum energy consumption. 

Experience greater savings with lower maintenance and operation costs. 

Thiết bị lọc được thiết kế với các thành phần xử lý chất lượng và hiệu suất cao. 

Hệ thống có tuổi thọ cao và tối thiểu điện năng tiêu thụ. 

Tiết kiệm chi phí bảo trì và vận hành. 
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Advantages of Activated Carbon Filter/ Ưu điểm của thiết bi lọc than hoạt tính 

Free Chlorine Removal/ Loại bỏ Clo tự do. 

Chlorine By-Products Removal/ Loại bỏ sản phẩm phụ của Clo. 

Bad Tastes and Odors Removal/ Loại bỏ mùi và vị khó chịu. 

Turbidity Removal/ Loại bỏ độ đục. 

Volatile Organic Chemicals (VOCs) Removal/ Loại bỏ chất hữu cơ dễ bay hơi. 

Standard Features/ Tính Năng 

Automatic backwash and filter valve/ Van điều khiển tự động lọc và rửa ngược. 

Type: Top mounted Auto control valve/ Kiểu van gắn trên đỉnh bồn. 

Time controller for scheduled backwash/ Thời gian rửa ngược được cài đặt theo lịch. 

Flow controller to limit backwash flow/ Cài đặt giới hạn lưu lượng rửa ngược. 

Media filter with High quality/ Vật liệu lọc chất lượng cao. 

Product Description/ Mô tả sản phẩm 

Activated carbon filtration is a commonly used technology based on the adsorption of 

contaminants onto the surface of media filter. 

Lọc than hoạt tính là công nghệ được sử dụng phổ biến dựa trên sự hấp phụ các chất bẩn 

lên bề mặt của vật liệu lọc. 

ENTECHCO carbon filters are most effective at removing chlorine, sediment, and volatile 

organic compounds (VOCs) from water. Coconut shell based activated carbon with variety 

sizes are available to choose for different applications. 

Bộ lọc than hoạt tính của ENTECHCO có hiệu quả nhất trong việc loại bỏ clo, trầm tích và 

các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) khỏi nước. Than hoạt tính từ gáo dừa có kích cỡ 

đa dạng thích hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau. 
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Specifications:/ Thông số kỹ thuật 

Model 
Media Volume 

Thể tích VL 

Desgined Flow  

Rate 

Lưu Lượng 

Control 

Valve 
Van điểu 

khiển 

In/Outlet 

Vào/ ra 

Tank 

Dimension 

Kích thước 

ACF1035 30 Liters/lít 
17LPM 

Lít/phút 

Automatic 

tự động 
3/4" 10" x 35" 

ACF1054 50 Liters/lít 
25LPM 

Lít/phút 

Automatic 
tự động 

3/4" 10" x 54" 

ACF1354 70 Liters/lít 
42LPM 

Lít/phút 

Automatic 

tự động 
3/4" 13" x 54" 

ACF1465 100 Liters/lít 
50LPM 

Lít/phút 

Automatic 

tự động 
1" 14" x 65" 

ACF1665 120 Liters/lít 
75LPM 

Lít/phút 

Automatic 

tự động 
1" 16" x 65" 

ACF1865 150 Liters/lít 
80LPM 

Lít/phút 

Automatic 
tự động 

1-1/2" 18" x 65" 

ACF2162 200 Liters/lít 
92LPM 

Lít/phút 

Automatic 

tự động 
1-1/2" 21" x 62" 

ACF2472 300 Liters/lít 
137LPM 

Lít/phút 

Automatic 

tự động 
1-1/2" 24" x 72" 

ACF3672 600 Liters/lít 
270LPM 

Lít/phút 

Automatic 
tự động 

2" 36" x 72" 

ACF4872 1200 Liters/lít 
450LPM 

Lít/phút 

Automatic 
tự động 

3" 48" x 72" 

 

 
Product Material:/ Vật liệu sản phẩm 

Control Valve/ Van điều khiển: Autocontrol valve/ Van điều khiển tự động. 

Tank/ Bồn: glass-fiber reinforced polyethylene/ Vật liệu Composite 

Treating material/ Vật liệu xử lý: Coconut Shell Activated Carbon & Gravels/ Than gáo dừa 

và sỏi 

Distributor/ Dàn phân phối nước: Plastic/ Ống nhựa 

 

Working Conditions:/ Điều kiện hoạt động 

Max working pressure/ Áp suất tối đa...............6 BAR 

Min working pressure/ Áp suất tối thiểu............2 BAR 

Max working temperature/ Nhiệt độ tối đa........45°C 


