
+84 - 2466 756 815
info@westerntechvn.com

WesternTech Việt Nam chuyên cung cấp và lắp đặt: 

Dịch vụ:

Van cửa lật
Van cửa phai
Thiết bị điều chế, pha trộn hóa chất

Thiết kế và Tư vấn kỹ thuật
Lắp đặt và Chuyển giao Công nghệ
Bảo hành, Sửa chữa sau bán hàng

THIẾT BỊ ĐIỀU CHẾ JAVEN

www.westerntechvn.com.vn

Liên hệ với chúng tôi:

Tầng 12,  Toà nhà LICOGI 13, 
164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính,
quận Thanh Xuân, Hà Nội



ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ ĐIỀU CHẾ JAVEN

info@westerntechvn.com+84 2466 756 815 www.westerntechvn.com

ƯU ĐIỂM

Vận hành đơn giản

Chi phí sản xuất thấp

An toàn khi sử dụng

Độ bền cao, tuổi thọ điện cực lớn

Chủ động được nguồn hóa chất khử trùng

Nước Javen là hợp chất rất thông dụng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Nước Javen được dùng 
để ôxy hóa các chất màu, tẩy trắng vải sợi, khử trùng nước sinh hoạt,trong chăn nuôi, nước bể bơi và các 
vật dụng y tế trong bệnh viện ...

Thiết bị điều chế Javen do WesternTech Việt Nam sản xuất được ứng dụng công nghệ điện phân muối 
ăn, được sử dụng phổ biến và rất thuận tiện để điều chế nước Javen tại chỗ dùng cho việc sát trùng ngay 
ở các trạm xử lý nước, bệnh viện, bể bơi, chăn nuôi ...



info@westerntechvn.com+84 2466 756 815 www.westerntechvn.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

5

6Model JAVEN WATER - C : Điện phân dòng chảy, Javen đi ra theo dòng liên tục

Model JAVEN WATER - M : Điện phân tĩnh/Điện phân theo mẻ, trung bình 4-6 giờ được một mẻ Javen



ĐỐI TÁC

KHÁCH HÀNG

+84 2466 756 815 ; +84 2466 638 759      

Tầng 12, toà nhà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính , quận Thanh Xuân, Hà Nội

http://westerntechvn.com.vn

info@westerntechvn.com ; westerntechvietnam@gmail.com

Westerntech Việt Nam
Công ty Cổ phần

Cung ứng vật tư, thiết bị trong lĩnh vực
xử lý nước, nước thải và môi trường

Cung cấp các hệ thống kỹ thuật và dịch 
vụ trong ngành xử lý nước và nước thải

Mang tới chính sách bán sản phẩm, 
chăm sóc và hỗ trợ khách hàng tốt
nhất trên toàn quốc

WesternTech Việt Nam được thành lập bởi những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, được 
đào tạo chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật, quản lý và điều phối dự án trong lĩnh 
vực công nghệ môi trường, luôn cung cấp cho khách hàng:

CC1

Vật tư, trang thiết bị tốt nhất trong lĩnh vực xử lý nước, nước thải và môi trường

Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, vận hành chuyển giao công nghệ các công trình xử lý nước, 
nước thải và môi trường.

ATEC GmbH


