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เอนไซ
ซมเพื่อบําบัดน้ําเสีย

บําบัดน้ําเสียเทศบาาลและโรงงงานและการประมง
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Enzzymes
เปนลักษณเดดนของ ระบบบ
ตัวเรงปฏิฏิกิริยาชีวภาพขของเอนไซม ในสูตรที่เปน
ของเหลววแบบเขมขน คือผลิตภัณฑ
ฑที่
ออกแบบบมาเพือ่ กระตุตุนและเรง
ปฏิกิริยาการยอยสลายยทางชีววิทยาาธรรมชาติที่มีมี
ห
ง้ ปวง ดัดงนัน้ ....
ใหแกสารอินทรียทั้งหลายทั
ZYME
ETEC Xtra
a จึงปราศจาก
กแบคทีเรียหรืรือ
จุลินทรียยอื่นๆที่เปนอันตรายทุกชนินิดทีแ่ ฝงตัวอยูยูใ น
ระบบน้ําเสี
า ยทัง้ จากเททศบาลและจาากอุตสาหกรรรม
ZYMET
TEC Xtra กับการใชงานที
า ่แสนจะ
สะดวกไไมซับซอน ไมมตองบํารุงรักษา
ก และยังเพิพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับอุปกรณที่มีอยู อัตราการใช
แตกตางกกันระหวาง 1 ppmถึง 100 ppm***ตาม
ปริมาณกการไหลของสสารแขวนลอยย อีกทั้งชวยใน
การเพิ่มอ็อกซิเจน ยอยสลายสารแขขวนลอยเชน
solids,faats, oils and grrease.เหลานีเป
เ้ นตน.
ZYMET
TEC Xtra

ZYMET
TEC Xtra ชวยขจัดกลิ่นอั
น นไมพึงประสงค

โดยปกติจะเน
จ นเกี่ยวของกั
ง บการ
ยอยสลายยวัสดุเหลือใชหรื
ห ือสารแขวนลออยในน้ํา เปนสวน
ใหญ

www.ssmitrade.ccom

(เอนไซม)

การเก็บรักกษาไดนานถึง 1ปใน
ที่รมและอุณหภูมิไมมเกิน90℉
ZYME
ETEC Xtrra ปลอดภัยเเพราะไมมส
ี วนผสม
ว
ของสาารติดไฟ แตสามารถอยูใกลเเปลวไฟหรือทีทีท่ ่มี ีการ
ZYME
ETEC Xtrra

ระบายอากาศไมดี ไดอยางสมบูรณ

ไมเปนพิษษไมกอใหเกิดอาการ
ด
แพตางๆเช
ง นทางผิวหนั
ว ง-การสุดดดม
ZYME
ETEC Xtrra

ZYME
ETEC Xtrra ไมเปนอันตตรายกับมนุษย

สัตวมชีชี วี ิตทางทะเลแลละสิ่งแวดลอม
จะไมระคายเคื
ะ
องตอผิวบอบบางและ
ว
ไมติดไฟและไม
ไ
มีสารรกัดกรอน
ZYME
ETEC Xtrra เปนที่ยอมรัรับสําหรับใชใน
น้ําเสียและ / หรือสายทอระบายน้ําของ
สถานปประกอบการ ดําเนิ
า นงานภายใใต
โปรแกรรมตรวจสอบ แห
แ งรัฐบาลกลางงของสหรัฐ
CONTENTS: Water,
W enzymees from

plants,, trace mineraals and enzym
me
enhanccing agents
CAUTION: Kee
ep out of tthe reach of
child
dren.

ww
ww.zymettec.com

sm
mi.sale@yah
hoo.co.th Tell:084‐732677
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เปาหมมายเพื่อบําบัดน้ําเสีสียรวม
วิธีใช
ใชกับหองน้
อ ําหรือชักโคครก เพื่อกําจักกลิ่นตามทอแลละยอยสลายไบบ-โอฟลม วันละะ20ซีซี ลงในชักกโครก หรือจะผผสมน้ํา2
ลิตรลาดตตามพื้น ในแตละห
ล องน้ําของชััน้ บนสุดกรณี อาคารสู
อ
ง10ชั้น เปนระยะเวลาาติดตอกัน 7วันนอยางต่ํา เพื่อกําจัดกลิ่น
ที่ขึ้นมาตาามทอ
ใชแกปญหาในบ
ญ
อน้ําเสี
เ ย เพื่อยอยสลลายสารแขวนลลอยอื่นๆและแยยกโครงสรางโมมเลกุลของแกสพพิษตนเหตุของกลิ่นเนา
เสีย,เพิ่มปริ
ป มาณออกซิเจนในน้
จ
ํา ลดคาBOD‐COD โดดยการใชถังฟดหรือผสมน้ําแลลวฉีดพนใหทั่วใในอัตราสวนขอองน้ําเสีย
ในบอรวมมเทากับ 1-5ppm ชึ้นอยูกับคววามเขมขนของสารแขวนลอย ขอจํากัดอุณหภู
ห มิของน้ําเสียควรอยูที่ 10-455องศาC
ใชแกปญหาบ
ห อขยะเพื่อกํกาจัดกลิ่นขยะ ฉีดพนใหทั่วขณ
ณะเทขยะจะทําใหขยะยอยสลลายในเวลาอันนรวดเร็วและลดดคาBOD
ในสวนที่เปนน้ําเสียที่จะไไหลลงสูบอรวมม
่ม
ว ลดขั้นตอนนการทํางานทีซัซ่ ับซอน ลดการใชสารเคมี เพิมประสิ
ทธิภาพขของเครื่องมือเคครื่องจักร เพิ่มคคาDOใน
ขอดีจะชวยให
น้ําไดถึง5เทาในสภาวะปปกติ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของจุลิลนิ ทรียและเรงการแบ
ก งเซลไดออยางรวดเร็ว
ETEC Xtra
a
ประโยชนนของ ZYME
- ไบโอเททคใหสิทธิประโโยชนทางเทคโโนโลยีและทางเศรษฐกิจเมื่อใช
ใ เพียงอยางเดีดียว หรือใชรวมมกับเทคโนโลยีการบําบัด
น้ําเสียอืน่ ๆ
ดิ
อยสลลายได
- ไมเปนพิษทีไ่ มเกิดการระคคายเคือง, ไมตดไฟและย
- เพิ่มการละลายของเสียทีเกิ
เ่ ดจากอินทรียย
ล
ยภายยใตภาวะที่ไมรุรนุ แรง
- เรงการทําลายของเสี
- เพิ่มออกซิเจนที
จ ่ละลายน้ํา
- ลดกลิ่นไมพึพึงประสงคทางชีชีวภาพ
- ลดความตองการออกซิ
อ
เจนนทางชีวภาพ
- ลดความตองการออกซิ
อ
เจนนทางเคมี
- ลดสารแขวนนลอยทั้งหมด
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- ลดปริมาณขของแข็งและกาากตะกอนที่เหลืลือจากการบําบัดของเสีย
- เพิ่มขีดควาามสามารถของระบบการกําจัดของเสี
ด
ย
- ลดการบํารุงรั
ง กษากับบอดัักและวางทอดวยการขจั
ว
ดไขมัมันจารบี
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ภาพทีที่ 2 ปริมาณเพิ่มขึ้นของออกกซิเจนกอนและหลั
อ
ลังเติมเอ็นนไซม
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ภ ่3 อัอตราการรลดลงสาารแขวนลลอยในน้น้าํ ขณะเติติม X‐TRAA
ภาพที
Refe
erence : ACIS Labs-Specialiists in Peroleu
um Technology
y,Detroit,Mich
higan. Report N
Nnmber:9403--2850
Report Date
e: 04/18/2010
0 Test Methodd : FOG-EPA 413.1;TPH-EP
4
PA 418.1;COD
D-EPA 416.1
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