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Multi-Media Sands Filter 
Lọc cát đa tầng 

MMF Series 

ENTECHCO’s MMF series filters uses multiple layer of sand and gravel with a variety in size 

and specific gravity to remove suspended solids from water. 

Các dòng MMF của ENTECHCO sử dụng nhiều lớp cát sỏi với nhiều kích thước và trọng 

lượng khác nhau để loại bỏ các chất rắn lơ lửng 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 Multi-Media Sands Filter/Ưu điểm của thiết bi lọc cát đa tầng 

Turbidity Removal/ Loại bỏ độ đục. 

Low Maintenance Required/ Chi phí bảo trì thấp. 

Automatic or Manual Control Valves are available/ Van điều khiển tự động hoặc bằng tay. 

Designed to achieve High Flow Rate/ Thiết kế tốc độ dòng chảy cao. 

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 

Impurities are removed from water by passing through a bed of sand and gravel of various 

gradation. MMF filters typically remove particles 25 microns in size or larger. 

Các tạp chất được loại bỏ khỏi nước bằng cách đi qua các lớp cát và sỏi với nhiều cấp độ 

khác nhau. Bộ lọc MMF thường loại bỏ các hạt có kích thước 25 micron hoặc lớn hơn. 

All media included in our filters are carefully selected according to particle size, so the 

media retains its stratification during backwash and rinse. 

Tất cả vật liệu lọc đều được lựa chọn cẩn thận theo kích thước hạt vì vậy vật liệu vẫn giữ 

được sự phân tầng trong quá trình rửa ngược và rửa sạch. 

Automatic backwashing system removes the trapped contaminants within the filter bed 

and washes them down the drain. 

Hệ thống rửa ngược tự động sẽ loại bỏ các chất bẩn kẹt lại trong vật liệu lọc và được xả 

bỏ. 

 

 



 
 

   YOUR SATISFACTION IS OUR SUCCESS! 

www.entechco.com.vn 

Multi-Media Sands Filter 
Lọc cát đa tầng 

MMF Series 
 

Specifications:/ Thông số kỹ thuật 

Model 

Media 
Volume 

Thể tích Vât 
Liệu 

Desgined 

Flow Rate 
Lưu lượng 

Control Valve 

Van điều 
khiển 

In/Outlet 

Vào/ra 

Tank 

Dimension 
Kích thước 

MMF1035 30 Liters/lít 
17LPM 
Lít/phút 

Automatic 

tự động 
3/4" 10" x 35" 

MMF1054 50 Liters/lít 
25LPM 
Lít/phút 

Automatic 
tự động 

3/4" 10" x 54" 

MMF1354 70 Liters/lít 
42LPM 
Lít/phút 

Automatic 
tự động 

3/4" 13" x 54" 

MMF1465 100 Liters/lít 
50LPM 

Lít/phút 
Automatic 

tự động 
1" 14" x 65" 

MMF1665 120 Liters/lít 
75LPM 

Lít/phút 
Automatic 

tự động 
1" 16" x 65" 

MMF1865 150 Liters/lít 
80LPM 

Lít/phút 
Automatic 

tự động 
1-1/2" 18" x 65" 

MMF2162 200 Liters/lít 
92LPM 
Lít/phút 

Automatic 
tự động 

1-1/2" 21" x 62" 

MMF2472 300 Liters/lít 
137LPM 
Lít/phút 

Automatic 
tự động 

1-1/2" 24" x 72" 

MMF3672 600 Liters/lít 
270LPM 
Lít/phút 

Automatic 
tự động 

2" 36" x 72" 

MMF4872 1200 Liters/lít 
450LPM 

Lít/phút 
Automatic 

tự động 
3" 46" x 72 

 
 

Product Material/ Vật liệu sản phẩm:  

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

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

 Treating material/ Vật liệu xử lý: Silica sands and gravel/ Cát thạch anh và sỏi 

 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 


