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IRF Series 

Iron/Manganese/ Arsenic Removal 

 
ENTECHCO’s IRF series filters by removing sediment, iron, Manganese that it of which 

are commonly found in underground water. 

Các dòng IRF của ENTECHCO thiết kế ứng dụng loại bỏ cặn, xử lý sắt, mangan,…đó là 

những thành phần thường tìm thấy trong nước ngầm.   

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 phèn được thiết kế với các thành phần xử lý chất lượng cao.  

Tuổi thọ vật liệu cao. 

Tiết kiệm chi phí bảo trì và vận hành. 

 

 

 

  

Small Gravel  Media filter 
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Advantages of Iron Removal Filter/  Ưu điểm của thiết bi xử lý sắt 

Oxidation 
Khả năng oxy hóa Infusion Technology: Powerful oxidizing agents are 

chemically infused to the microporous sub-structure of the 
matrix material. Infusion Technology increases the catalytic 
surface and gives Media filter the highest oxidation rate and 
load capacity of any other catalytic media. 
Các tác nhân oxy hóa mạnh được cho ngấm vào cấu trúc vật 
liệu nền, làm tăng bề mặt xúc tác và khả năng oxy hóa tốt 
nhất. 

Wide pH range 
Phạm vi pH  

Stable and satisfactory performance at pH 5.8 to 8.6. 
Hiệu suất ổn định tại pH 5,8 – 8,6 

High Flow Rates 
Lưu lượng lọc 

Media operates satisfactorily at linear filtration velocities of 
up to twice that of conventional media, reducing capital costs 
considerably. 
Sự hoạt động của vật liệu với vận tốc lọc gấp đôi tăng lưu 
lượng xử lý, giảm được giá thành. 

Higher Operating 
Temperatures 
Nhiệt độ hoạt động 

Maximum operating temperature of 45°C.  
Nhiệt độ hoạt động tối đa 45oC 

Long Life 
Tuổi thọ cao 

Media is not consumed in the catalytic oxidation process. 
Vật liệu ít tiêu hao cho quá trình oxi hóa, tuổi thọ lên đến 5-
10 năm 

 

Standard Features/ Tính Năng 

FRP tank/ Bồn lọc FRP 

Automatic backwash and filter valve/ Van điều khiển tự động 

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

Time controller for scheduled backwash/ Rửa ngược theo thời gian 

Flow controller to limit backwash flow/ Rửa ngược dựa vào cài đặt lưu lượng 

Media filter with High quality/ Vật liệu lọc chất lượng tốt 

Product Description/ Diễn tả:  

Media filter is the most advanced catalytic water filtration media that we used in our 

iron removal filtration system which has extremely high capabilities of removing both 

Iron (Fe) and Manganese (Mn) simultaneously through low cost catalytic oxidation and 

retention of precipitate. 
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Sử dụng vật liệu lọc tiên tiến của Úc có xúc lọc loại bỏ Sắt (phèn), đồng thời loại bỏ cả 

Sắt (Fe) và Mangan (Mn) cực kỳ cao thông qua quá trình oxy hóa xúc tác và giữ lại kết 

tủa. 

Specifications/ Đặc tính: 

Model 

Media 

Volume 
Thể tích 

VL  

Desgined Flow Rate 
Lưu Lượng  

Control 

Valve 
Van điểu 

khiển 

In/Outlet 
Vào/ ra 

Tank 
Dimension 

Kích thước 

IRF 1035 30 Liters 5.5GPM 17LPM 
Automatic 
tự động 

3/4" 10" x 35" 

IRF 1054 50 Liters 6.6GPM 25LPM 
Automatic 

tự động 
3/4" 10" x 54" 

IRF 1354 70 Liters 11GPM 42LPM 
Automatic 

tự động 
3/4" 13" x 54" 

IRF 1465 100 Liters 13.5GPM 50LPM 
Automatic 
tự động 

1" 14" x 65" 

IRF 1665 120 Liters 20GPM 75LPM 
Automatic 

 tự động 
1" 16" x 65" 

IRF 1865 150 Liters 21.5GPM 80LPM 
Automatic 

tự động 
1-1/2" 18" x 65" 

IRF 2162 200 Liters 24GPM 92LPM 
Automatic 
tự động 

1-1/2" 21" x 62" 

IRF 2472 300 Liters 36GPM 137LPM 
Automatic 

tự động 
1-1/2" 24" x 72" 

IRF 3672 600 Liters 71.5GPM 270LPM 
Automatic 

tự động 
2" 36" x 72" 

IRF 4872 
1200 
Liters 

119GPM 450LPM 
Automatic 
tự động 

3" 46" x 72 

  
Product Material/ Vật liệu sản phẩm:  

+ Control Valve: Autocontrol valve/ Van tự động. 

+ Tank/ Bồn: glass-fiber reinforced polyethylene 

+ Treating material/ Vật liệu xử lý: Iron (Fe), Manganese (Mn), arsenic,.. 

+ Distributor/ Dàn phân phối nước: Plastic/ 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 


