
 
 

   SATISFACTION YOUR IS OUR SUCCESS! 

 

Water Softener 
Làm mềm nước 

ST Series 

ENTECHCO’s ST series uses ion exchange resin to reduces the calcium or magnesium 

ion concentration in hard water. During the ion exchange process, hard water ions 

become trapped on the resin and are exchanged for sodium ions, creating softer water. 

Các dòng ST của ENTECHCO sử dụng hạt nhựa trao đổi ion để làm giảm nồng độ ion 

canxi và magie trong nước cứng. Trong quá trình trao đổi ion, các ion nước cứng bị giữ 

lại trên nhựa và được trao đổi thành các ion natri, làm mềm 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 water softener/ Ưu điểm của thiết bị làm mềm nước 

Reduces lime build-up on plumbing fixtures/ Giảm sự tích tụ vôi gây tắc ống nước. 

High quality softening resin./ Sử dụng hạt nhựa làm mềm chất lượng cao. 

Quartz gravel support beds./ Dùng lớp sỏi đỡ để bảo vệ hạt nhựa. 

 

Product Description:/ Mô tả sản phẩm 

Water softener reduces the calcium or magnesium ion concentration in hard water.  

Thiết bị làm mềm nước làm giảm nồng độ ion canxi và magiê trong nước cứng. 

These "hardness ions" react with soaps and detergents, hindering their ability to lather 

properly and forming an unsightly precipitate. Presence of "hardness ions" also inhibits 

the cleaning effect of detergent formulations. 

Những “ion cứng” phản ứng với xà phòng và chất tẩy rửa, gây cản trở khả năng tạo 

bọt và tạo ra kết tủa. Sự hiện diện của các ion cứng cũng ức chế tác dụng làm sạch của 

các chất tẩy rửa. 

Water hardness is responsible for many maintenance and process problems in 

commercial applications. 

Nước cứng là nguyên nhân của nhiều vấn đề về bảo trì và vận hành. 

ENTECHCO Automatic Water Softeners provide soft water to meet the demanding 

specifications of all types of businesses and institutions with simple and reliable 

equipment. 

Thiết bị làm mềm nước tự động Entechco cung cấp nước mềm đáp ứng các yêu cầu kỹ 

thuật của các loại hình doanh nghiệp và tổ chức với thiết bị đơn giản và đáng tin cậy. 
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Specifications:/ Thông số kỹ thuật 
 

Model 

Media 
Volume 

Thể tích 
Vật Liệu 

Designed 
Flow 

Rate 
Lưu 

lượng 

Control 
Valve 

Van điểu 
khiển 

In/Outlet 

Vào/ ra 

Tank 

Dimension 
Kích thước 

Brine Tank 

Bồn muối 

ST1035  30 Liters 19LPM 
Automatic 

tự động 3/4" 10" x 35" 38x43x84 cm 

ST1054  50 Liters 23LPM 
Automatic 

tự động 3/4" 10" x 54" 38x43x84 cm 

ST1354  70 Liters 30LPM 

Automatic 
tự động 3/4" 13" x 54" 38x43x84 cm 

ST1465  100 Liters 45LPM 
Automatic 

tự động 1" 14" x 65" 38x43x84 cm 

ST1665  120 Liters 68LPM 
Automatic 

tự động 1" 16" x 65" 38x43x84 cm 

ST1865  150 Liters 75LPM 

Automatic 
tự động 1-1/2" 18" x 65" 46x46x102 cm 

ST2162  200 Liters 87LPM 
Automatic 

tự động 1-1/2" 21" x 62" 64x64x127 cm 

 

 

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: Ion exchange resin/ Hạt nhựa trao đổi ion 

 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 


