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Sáng chế đề cập đến hộp lọc để làm sạch nước bảo đảm loại bỏ các tạp
chất, năng suất lọc cao và và ổn định hơn so với các hộp lọc nước đã có
trước đó. Theo sáng chế này, hộp lọc để làm sạch nước bao gồm khối
cacbon (CB) được đặt trong thùng, trong đó khối cacbon này gắn tháo
lắp được bằng cách sử dụng kẹp (ST1, ST2) và đệm (G). Hộp lọc này có khoang thu gom (CC) được bố trí bên dưới khối
cacbon (CB) trong thùng để giữ nước được lọc qua khối cacbon này, khoang thu gom bao gồm đĩa giữ có hình vòm (HP)
có ít nhất một cửa xả nước (DP), đĩa này được đặt gần với khối cacbon, và ống dẫn nước ra (ON) có đầu vào và đầu ra (IE,
OE), đầu vào (IE) được đặt gần với mặt dưới của đĩa để toàn bộ nước được lọc qua khối cacbon điền đầy khoang thu gom
trước khi đi ra qua lỗ xả.
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Sáng chế đề cập tới hệ thống tái tạo nước nhằm đáp ứng nhu cầu tìm các nguồn
nước mới. Hệ thống này được sáng chế nhằm ngưng tụ hơi nước trong không
khí và tái tạo nó. Bằng cách tạo ra nhà kính và hiệu ứng nhà kính, không khí
nóng bốc lên và được di chuyển qua hệ thống ống đi ngầm dưới đất lạnh cho
phép ngưng tụ nước và nước thu gom qua hệ thống ống và các bể chứa nước.
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Sáng chế đề cập đến thiết bị để xử lý nước, đặc biệt là nước bề mặt, sử dụng
cho sản xuất hay sinh hoạt. Thiết bị xử lý nước này bao gồm buồng phản
ứng để dẫn nước cần xử lý và các hóa chất tạo đông tụ đi theo đường xoáy
trôn ốc vào tháp tuyển, trong đó các chất đông tụ cuốn theo các tạp chất có
trong nước được tách ra khỏi nước theo nguyên lý tuyển nổi và tuyển chìm.
Thiết bị này cũng có thể được sử dụng để xử lý nước thải của các nhà máy, xí
nghiệp để tái sử dụng nước cho các quy trình sản xuất.
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Chất cải thiện nước uống theo sáng chế này là hỗn hợp gồm san hô, cát vỏ sò và
ascorbat có thể cải thiện chất lượng và mùi vị của nước uống. Chất này có thành
phần gồm: 5 - 90% san hô; 5 - 90% cát vỏ sò; 0,1 - 8% muối của axit ascorbic. Các
hợp phần này được lựa chọn sao cho khi cho thêm 0,5g chất này vào 1 lít nước,
thì thu được nước có chất lượng và mùi vị được cải thiện, có độ pH nằm trong
khoảng từ 7 đến 8,5.

