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1. LÕI LỌC DIỆT KHUẨN LƯ

Năm 2015, Giáo sư gốc Pháp là Cristain Chris và các c

Carolina, Hoa Kỳ đã lần đầu tiên 

hạt lọc diệt khuẩn. Theo đó, hạ

tạo lên một trường điện tích dương quanh h

khuẩn, vi rút khi tiếp xúc. 

Hạt lọc lượng tử hiện nay đượ

Canada. 

• Claire Technologies, LLC 
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NG TỬ QUANTUM DISINFECTION 

C ECOMAC 3 TRONG 1 

C UF WATEK CÔNG SUẤT 454L/H 

OGEN 3 TRONG 1 (HYDRO PH FILTER) 

U EUROMADE. COMBO 3 LÕI 1, 2, 3 

i bông ép PP 5µ) không đầu bịt EUROMADE Máy lọc nướ

t tính OCB) EUROMADE Máy lọc nước RO 10 inches

i bông ép PP 1µ) bịt vằn EUROMADE Máy lọc nước RO 10 inches

C RO CALIFIM 80 GPD 

C T33 SAU MÀNG EUROMADE 

 

C RO HÀN QUỐC ĐÚC NGUYÊN KHỐI 

C CARBON HÀN QUỐC 

11. NANO SILVER CARBON/Lõi Nano bạc Hàn Quốc 

N LƯỢNG TỬ QUANTUM DISINFECTION 

c Pháp là Cristain Chris và các cộng sự thuộc đại họ

u tiên ứng dụng được công nghệ lượng tử vũ tr

ạt lọc làm từ vật liệu đặc biệt tạo ra sự tương tác lư

n tích dương quanh hạt lọc ngay lập tức tiêu diệt hoàn toàn vi 

ợc sản xuất duy nhất bởi Claire Technologies, Made in 

Claire Technologies, LLC - Trụ sở tại Hoa Kỳ 
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ọc Bắc 

ũ trụ vào sản xuất 

tương tác lượng tử 

t hoàn toàn vi 

i Claire Technologies, Made in 
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P.O.Box 110103 - Durham - NC 

• Claire Technologies Manufacturing, Inc 

16-700 Progress Avenue - Scarborough 

ĐẶC ĐIỂM ƯU VIỆT 

• Thay cho đèn UV: Khả

khí mà đèn UV diệt không hết

• Tuổi thọ cao: 5 năm, độ

• Hiệu suất diệt khuẩn và tu

• Tốc độ diệt khuẩn nhanh:  1/10 giây đ

• 5 không:  không dùng đi

nhiễm khuẩn, không có sản ph

 

ỨNG DỤNG CỦA LÕI DIỆT KHU

• Diệt khuẩn lắp cho máy l

•  Các ứng dụng diệt khu

nuôi giá trị cao 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

• QD là chất xúc tác với các b

động vật nguyên sinh, vi tảo, n

mất điện tử của chúng cho bề m

vỡ 

• Bộ lọc QD cần có bộ lọ

hoạt tính sẽ bị bao phủ và tắc ngh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

•  Công suất lọc: 2 lít/phút

●         Tuổi thọ đảm bảo: 19.000 lít (5 năm)
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NC - 27709 - USA 

Claire Technologies Manufacturing, Inc - Nhà máy tại Canada 

Scarborough - ON - M1H2Z7 – Canada 

ả năng diệt khuẩn cao hơn đèn UV, diệt được c

t 

ộ tin cậy cao không lo cháy như đèn UV 

n và tuổi thọ gấp 20-30 lần nano bạc 

n nhanh:  1/10 giây đầu tiên khi tiếp xúc khuẩn đã ch

5 không:  không dùng điện, không dùng hoá chất, không nước thải, không tái 

n phẩm phụ sinh ra sau diệt khuẩn. 

T KHUẨN LƯỢNG TỬ 

p cho máy lọc nước RO, Nano tất cả các hãng trước khi nư

t khuẩn khác cho nước ăn uống, diệt khuẩn nước u

NG 

i các bề mặt được kích hoạt. Các vi sinh vật, vi khu

o, nấm, men... tiếp xúc trực tiếp với bề mặt lọc s

mặt tích điện dương của hạt làm cho toàn bộ

ọc sơ cấp (ít nhất 5 micron) để hoạt động tốt n

c nghẽn bởi cặn bẩn 

c: 2 lít/phút 

o: 19.000 lít (5 năm) 
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c cả khuẩn kị 

ã chết hoàn toàn 

i, không tái 

c khi nước ra vòi  

c uống cho vật 

t, vi khuẩn, vi rút, 

c sẽ ngay lập tức 

ộ cấu trúc bị phá 

t nếu không các 



http://dathangbca.mdt.vn                                                                                                                             
 

•  Khả năng diệt khuẩn: 99,9999%

●         Nguồn nước: Lắp sau máy l

XUẤT XỨ: Hạt lượng tử sản xu

 

2. LÕI LỌC ECOMAC 3 TRONG 1

 
TÁC DỤNG 
Loại bỏ các tạp chất sau: Loại b
tạp chất và hóa chất gây hại có th
nước máy, đặc biệt loại bỏ 
Clo dư 
Cặn bẩn, rỉ sét, bùn đất 
Vi sinh vật, trứng giun, sán 
Các tạp chất hữu cơ 
Các màu và mùi trong nước 
Các hóa chất độc hại 
Các chất ô nhiễm 
Lưu ý: Không sử dụng uống tr

 

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM 

Dễ dàng tháo lắp:  

• Lắp trực tiếp vào vòi nư

• Đầu nối nhanh không c

 

Hiệu suất lọc cao: 

• Loại bỏ trên 200 loại tạ

• Loại bỏ các vi sinh vật, tr

• Đưa nước về tiêu chuẩn nư

Tế 
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n: 99,9999% 

p sau máy lọc nước  

n xuất tại Canada, vỏ nhựa sản xuất tại Việt Nam

C ECOMAC 3 TRONG 1 

i bỏ hơn 200 
i có thể có trong 

ng trực tiếp 

ước bồn rửa, chậu rửa đang dùng 

i nhanh không cần dụng cụ lắp, thay lõi dễ dàng 

ạp chất, hóa chất gây hại có thể có trong nước máy

t, trứng giun, sán, ấu trùng trong nước máy 

n nước sinh hoạt Quốc gia QCVN-02:2009/BYT c
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t Nam 

 

c máy 

02:2009/BYT của Bộ Y 
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Công suất lọc lớn: 

• Không làm giảm nhiều lưu lư

• Loại bỏ tạp chất có kích thư

cơ học 

• Tốc độ dòng chảy đều, không đ

• Công suất lọc: 400-500 lít/gi

 

Nhỏ gọn, tiện lợi: 

• Bộ lọc tích hợp các công ngh

dáng hiện đại 

• Không sử dụng điện và không nư

• Phù hợp lắp cho mọi vị

• Chi phí lắp đặt và sử dụ

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

• Kích thước không gian: 10w x 40H x 12D (cm)

• Tốc độ dòng chảy: 7,57 lít/phút (454 lít/gi

• Áp suất nước: 10-125 psi ( 0,7 

• Nhiệt độ nước đầu vào: 2

• Tuổi thọ lõi lọc: 34.000 lít khi l

sinh hoạt 

• Xuất xứ: Hàn Quốc 

 

ỨNG DỤNG 

• Nhà bếp: lắp đặt bên dư
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u lưu lượng nước vòi rửa 

t có kích thước nhỏ từ 0.5 đến 0.1 micron bằng các phương pháp 

u, không đòi hỏi áp lực cao 

500 lít/giờ, gấp 40-50 lần máy lọc nước RO gia đ

p các công nghệ tiên tiến trong xử lý nước nhưng nhỏ

n và không nước thải giúp giữ sạch không gian s

ị trí trong gia đình gồm bếp nấu, bồn rửa, sen vòi…

ụng tiết kiệm cao 

c không gian: 10w x 40H x 12D (cm) 

y: 7,57 lít/phút (454 lít/giờ) 

125 psi ( 0,7 – 8,6 bar) 

u vào: 2-38 độ 

c: 34.000 lít khi lắp cho máy nước uống, 1-2 năm cho l

t bên dưới chậu rửa để rửa rau quả, rửa bát, rửa tay, n
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ng các phương pháp 

c RO gia đình 

ỏ gọn, kiểu 

ch không gian sử dụng 

a, sen vòi… 

2 năm cho lọc thô nước 

a tay, nấu nướng,… 
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• Bồn rửa: Rửa mặt, đánh răng ngăn t

•  Phòng tắm: lắp đặt dướ

•  Nhà hàng: lọc nước rửa m

• Bệnh viện, trường học, công s

3. MÀNG LỌC UF WATEK CÔNG SU

 
TẠP CHẤT LOẠI BỎ 
Loại bỏ các tạp chất sau: 
Cặn bẩn, rỉ sét, đục 
Vi sinh vật, trứng giun, sán, các t
hữu cơ, các màu và mùi trong nư
Loại bỏ vi rút, vi khuẩn 
 

 

ĐĂC ĐIỂM SẢN PHẨM 

Dễ dàng tháo lắp: 

• Sử dụng các cút nối nhanh d

• Hệ thống lõi lọc đúc sẵn d

 

Công suất lọc lớn: 

• Công suất lọc lớn 400-500 lít gi

• Tuổi thọ lõi lọc cao: 40.000 lít, tương đương 10 năm s

quy mô gia đình 
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t, đánh răng ngăn tạp chất ô nhiễm, vi sinh vật đặc bi

ới chậu rửa, trước các vòi tắm 

a mặt, rửa tay, nấu nướng, rửa rau củ quả, rử

c, công sở: lọc nước bồn rửa, chậu rửa để rửa m

C UF WATEK CÔNG SUẤT 454L/H  

các tạp chất 
u cơ, các màu và mùi trong nước 

i nhanh dễ dàng thao tác, lắp đặt 

n dễ dàng thay lõi 

500 lít giờ 

c cao: 40.000 lít, tương đương 10 năm sử dụng ăn & u
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c biệt trứng giun 

ửa bát… 

a mặt, rửa tay… 

 

ng ăn & uống nếu dùng 
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Vị nước ngon, tự nhiên: 

• Ứng dụng công nghệ lọ

nhất tại Hàn Quốc nhằm loại b

chất tự nhiên trong nước đảm b

dụng 

 

Thích hợp lắp cho nhiều vị trí s

• Độ tin cậy cao, tạo nướ

• Công suất lớn: Phù hợp cho công s

đông người sử dụng 

• Nhỏ gọn phù hợp lắp cho c

tin 

 

Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng: 

• Bộ lọc dập nổi chữ Made in Korea tránh hàng nhái xu

• Các lõi lọc có mã vạch qu

Quốc 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

• Kích thước không gian: 22w x 40H x 12D (cm)

• Tốc độ dòng chảy: 7,57 lít/phút (454 lít/gi

• Áp suất nước: 10-125 psi (0,7 

• Nhiệt độ nước đầu vào: 2

• Công suất/tuổi thọ lõi lọ

• Xuất xứ: Hàn Quốc 
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ọc màng lọc sợi rỗng siêu lọc (UF Hollow Fiber) tiên ti

i bỏ các vật chất ô nhiễm và vi rút, vi khuẩn… Gi

m bảo nước ngon ngọt tự nhiên và tốt cho sức kh

trí sử dụng: 

ớc khoáng: Phù hợp lắp cho sử dụng tại gia đ

p cho công sở, bệnh viện, trường học, nhà máy, xí nghi

p cho cả các vị trí chật hẹp: Chuỗi cafe, thức ăn nhanh, căng 

 

Made in Korea tránh hàng nhái xuất xứ 

ch quốc tế truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ nhà s

c không gian: 22w x 40H x 12D (cm) 

y: 7,57 lít/phút (454 lít/giờ) 

125 psi (0,7 – 8,6 bar) 

u vào: 2-38 độ 

ọc: 40.000 lít 
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c (UF Hollow Fiber) tiên tiến 

n… Giữ khoáng 

c khỏe người sử 

i gia đình, 

c, nhà máy, xí nghiệp 

c ăn nhanh, căng 

nhà sản xuất Hàn 
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ỨNG DỤNG 

• Nhà bếp: lắp đặt bên dư

• Lắp sau lõi lọc EcoMac

4. LÕI TẠO KIỀM HYDROGEN 3 TRONG 1 (HYDRO PH FILTER)

 
 
- Nhập khẩu Hàn Quốc 
- Lõi tạo Kiềm Hydrogen 3in1 giúp t
nước kiềm hydrogen với nhiều công d
tốt cho sức khoẻ 
 
 
ỨNG DỤNG: Lắp sau các máy l
RO, Nano các hang nhằm tạo ki
hydrogen. Lõi lọc nhằm cải thi
khiết thông thường trỏ thành nư
kiềm và hydrogen được khoa h
minh tốt cho sức khỏe. 

 

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT 

• Nước Hydrogen chứa các phân t

mẽ. Những phân tử này giúp trung hòa các g

Nước hydro có thể vượt qua hàng rào máu não, màng t

Do tính chất hóa học độc đáo c

trong cơ thể như một chất chống oxy hóa, ch

không có tác dụng phụ. 

• Nước Kiềm được tạo ra t

ngừa và hỗ trợ điều trị một số 

chứng như tiêu chảy mạn tính, táo bón, dư th

gout, đái tháo đường, tăng huy

thể gây ra 
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t bên dưới chậu rửa để rửa rau quả, rửa bát, rửa tay, n

c EcoMac 

M HYDROGEN 3 TRONG 1 (HYDRO PH FILTER) 

m Hydrogen 3in1 giúp tạo 
u công dụng 

p sau các máy lọc nước 
o kiềm và tạo 

i thiện nước tinh 
thành nước giàu 
c khoa học chứng 

a các phân tử hydro hoạt động như chất chống oxy hóa m

này giúp trung hòa các gốc tự do oxy gây bệnh, viêm và lão hóa. 

t qua hàng rào máu não, màng tế bào, ty thể và thậm chí c

c đáo của nó, hydro phân tử có lợi ích cho hầu hết m

ng oxy hóa, chống viêm, chống béo phì và ch

o ra từ các hạt lọc tạo kiềm tự nhiên làm tăng độ

 tình trạng sức khỏe nhất định, có thể cải thiệ

n tính, táo bón, dư thừa axit dạ dày,... hỗ trợ cải thi

ng, tăng huyết áp và nhiều bệnh lý khác do quá trình dư a xít trong cơ 
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a tay, nấu nướng,… 

 

ng oxy hóa mạnh 

nh, viêm và lão hóa. 

m chí cả nhân. 

t mọi cơ quan 

ng béo phì và chống dị ứng mà 

ộ pH giúp ngăn 

ện các triệu 

i thiện bệnh phổi, 

ư a xít trong cơ 
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CHỐNG LÃO HOÁ  

• Oxy hoạt tính là một gố

trong cơ thể lâu sẽ ảnh hưởng x

và thậm chí có thể là nguyên nhân c

ung thư  

• Nước hydrogen có chứa các phân t

hoá. Các phân tử này có thể giúp trung hoà các 

chứa chất chống oxy hoá tương đương v

bó rau chân vịt 

 

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ  

• Phục hồi cơ thể: giảm s

thể sau khi tập luyện giảm mỏi cơ, giúp ph

• Phòng và chữa bệnh: ngăn ng

hoá, hạn chế béo phì; cải thiện r

khỏi những tổn thương từ bên trong, bài tr

• Chăm sóc da và làm đẹ

dưỡng da, làm đep cho da, chố

 

CUNG CẤP KHOÁNG CHẤ

• Cung cấp khoáng chất t

nước, làm nước có vị ngọt tự nhiên, t

• Giúp quá trình hấp thu khoáng ch

• Làm sạch thực phẩm vớ

phẩm hiệu quả hơn so với nướ

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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ốc tự do nguy hiểm mà chúng ta phải đối mặ

ng xấu gây dị ứng, hen suyễn, mệt mỏi kéo dài, da nhăn nheo 

là nguyên nhân của tới 90% tất cả các loại bệnh và lão hoá trong 

a các phân tử hydro hoà tan giúp chống lại các ch

giúp trung hoà các gốc tự do. 2 lít nước giàu hydrogen có 

ng oxy hoá tương đương với 1512 quả chuối, 1032 quả táo, 76 c

m sự tích tụ axit lactic, loại bỏ oxy hoạt tính tích t

i cơ, giúp phục hồi nhanh chóng sau khi mệt m

nh: ngăn ngừa và điều trị bệnh như ngăn ngừa hội ch

n rối loạn chức năng cơ thể; hỗ trợ cải thiện, b

bên trong, bài trừ độc tố  

ẹp: nước hydrogen sử dụng thay thể được mặ

ống lão hoá, giảm tổn thương tế bào da từ tia c

ẤT 

t tự nhiên như: Ca2+, K+, Na+, Fe2+ và Mg2+ cho ngu

nhiên, tốt cho sức khoẻ 

p thu khoáng chất nhanh, bù nước hiệu quả. 

ới khả năng loại bỏ chất hữu cơ dư lượng trên b

ớc máy. 
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ặt, khi tích tụ 

i kéo dài, da nhăn nheo 

nh và lão hoá trong đó có 

i các chất oxy 

c giàu hydrogen có 

táo, 76 củ cà rốt, 90 

t tính tích tụ trong cơ 

t mỏi  

i chứng chuyển 

n, bảo vệ cơ thể 

ặt nạ, giúp 

tia cực tím 

2+, K+, Na+, Fe2+ và Mg2+ cho nguồn 

ng trên bề mặt thực 
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• Kích thước không gian: 6w x 32H x 6D (cm)

• Áp suất nước: 75 psi  

• Nhiệt độ nước đầu vào: 2

• Công suất/tuổi thọ lõi lọ

• Xuất xứ: Hàn Quốc 

5. BỘ LÕI LỌC THÔ NHÃN HI

5.1 Lõi Lọc nước số 1 (Sợi bông ép PP 5µ) không đ

nước RO 10 inches 

 
 
CHỨC NĂNG 
• Lọc tất cả các chất huyề
bùn đất, các vật lơ lửng trong nư
thước lớn hơn 5 micron và loạ
• Ngăn cản bớt các vi khu
tiếp tục đi vào trong nước 
• Đặc biệt không kén chấ
chất bẩn tuyệt vời 
 

 

XUẤT XỨ 

• Hàng sản xuất tại Việt Nam, Chính hãng EUROMADE

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM 

• Sợi bông được sản xuất thư

hợp chất nhân tạo được tạo ra t

quan trọng nhất là bền bỉ, ít bị 

chất 

• Lõi Lọc nước số 1 không đ

các khe lọc 5 micron 

Thegioilocnuoc.vn

                                                                                                                             

c không gian: 6w x 32H x 6D (cm) 

u vào: 2-45 độ 

ọc: 5.400 lít 

C THÔ NHÃN HIỆU EUROMADE. COMBO 3 LÕI 1, 2, 3 

i bông ép PP 5µ) không đầu bịt EUROMADE Máy l

ền phù, rỉ sét, 
ng trong nước có kích 

ại bỏ Asen 
t các vi khuẩn, vi sinh 

ất bẩn, loại bỏ 

t Nam, Chính hãng EUROMADE 

t thường là 100% chất liệu polypropylene PP 

o ra từ phản ứng trùng hợp, nó có nhiều đặc tính mà trong đó 

 ăn mòn ở nhiệt độ thường và chống thấm mùi và m

1 không đầu bịt EUROMADE gồm những sợi bông x

Thegioilocnuoc.vn 
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U EUROMADE. COMBO 3 LÕI 1, 2, 3  

t EUROMADE Máy lọc 

u polypropylene PP – đây là một 

c tính mà trong đó 

m mùi và một số 

i bông xốp PP, có 
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PHÂN LOẠI 

• Lõi lọc PP 10 inches  

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH 

• Nên thay lõi này sau khi s

khi thấy bẩn. 

• Kích thước tiêu chuẩn l

5.2 Lõi Lọc nước số 2 (Than ho

 
CHỨC NĂNG 
• Loại bỏ tạp chất, cặn bẩ
kích thước 5 µm với khả năng h
tốt hơn để tạo độ trong cho nư
• Loại bỏ các chất hữu cơ h
tan, chất độc hại như thuốc trừ
chất tẩy rửa và các dung môi 
• Hiệu quả trong xử lý ch
phóng xạ, asen và amoni 
• Hấp thụ mạnh các loại ch
nhờn, mùi 
 
 

XUẤT XỨ 

• Hàng sản xuất tại Việt Nam, Chính hãng EUROMADE

 

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM 

• Than hoạt tính dạng hạt là lo

hoạt hóa ở nhiệt độ 900-1000 đ

hoạt tính 

• Lõi Lọc nước số 2 EUROMADE g

tro của nó được kiểm soát là th

● Tuổi thọ lõi: 12 tháng hoặc khi s

Thegioilocnuoc.vn

                                                                                                                             

 X 

Nên thay lõi này sau khi sử dụng được khoảng thời gian 6 tháng sử 

n lắp vừa máy lọc nước của tất cả các hãng 

2 (Than hoạt tính OCB) EUROMADE Máy lọc nước RO 10 inches

ẩn có 
năng hấp thụ 

trong cho nước 
u cơ hòa 

ừ sâu, 

lý chất 

i chất 

t Nam, Chính hãng EUROMADE 

t là loại than được sản xuất từ gáo dừa bằng phương pháp 

1000 độ C tăng hiệu suất và hiệu quả hấp phụ trên b

2 EUROMADE gồm than hoạt tính gáo dừa dạng 

m soát là thấp nhất để duy trì hiệu quả hơn lỗ lọc cấp đ

c khi sử dụng được khoảng 5000-7000 lít 

Thegioilocnuoc.vn 
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 dụng hoặc đến 

c RO 10 inches 

 

ng phương pháp 

trên bề mặt than 

ng hạt, hàm lượng 

p độ micron 
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PHÂN LOẠI 

• Lõi lọc OCB 10 inches 

 

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH 

• Nên thay lõi này sau khi s

• Xả nước tối thiểu 10 phút sau khi l

• Kích thước tiêu chuẩn l

5.3 Lõi Lọc nước số 3 (Sợi bông ép PP 1µ) b

inches 

 
CHỨC NĂNG 
• Lọc tất cả các chất huyề
rỉ sét, bùn đất, các vật lơ lửng trong 
nước có kích thước lớn hơn 1 micron 
và loại bỏ Asen 
• Ngăn cản bớt các vi khu
sinh tiếp tục đi vào trong nước
• Đặc biệt không kén chấ
loại bỏ chất bẩn tuyệt vời 
 

 

XUẤT XỨ 

• Hàng sản xuất tại Việt Nam, Chính hãng EUROMADE

 

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM 

• Sợi bông được sản xuất thư

hợp chất nhân tạo được tạo ra t

quan trọng nhất là bền bỉ, ít bị 

chất 

Thegioilocnuoc.vn

                                                                                                                             

  X 

Nên thay lõi này sau khi sử dụng được khoảng thời gian 3-6 tháng 

u 10 phút sau khi lắp đặt, trước khi sử dụng 

n lắp vừa máy lọc nước của tất cả các hãng 

i bông ép PP 1µ) bịt vằn EUROMADE Máy lọc nư

ền phù, 
ng trong 

n hơn 1 micron 

t các vi khuẩn, vi 
c 
ất bẩn, 

t Nam, Chính hãng EUROMADE 

t thường là 100% chất liệu polypropylene PP 

o ra từ phản ứng trùng hợp, nó có nhiều đặc tính mà trong đó 

 ăn mòn ở nhiệt độ thường và chống thấm mùi và m

Thegioilocnuoc.vn 
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c nước RO 10 

 

u polypropylene PP – đây là một 

c tính mà trong đó 

m mùi và một số 
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• Lõi Lọc nước số 3 bịt v

lọc 1 micron 

 

PHÂN LOẠI 

• Lõi lọc PP 10 inches  

 

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH 

• Tuổi thọ lõi: 12 tháng ho

• Kích thước tiêu chuẩn l

 

6. MÀNG LỌC RO CALIFIM 80 GPD

 
CHỨC NĂNG 
• Loại bỏ hầu hết các tạp ch
• Loại bỏ hoàn toàn các ch
tan, khí, ion kim loại nặng  
• Loại bỏ những vi sinh v
khuẩn… với kích thước siêu nh
nanomet) 
• Tạo nước hoàn toàn tinh khi

 

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT 

• Ứng dụng công nghệ ch

• Tuổi thọ cao hơn 1.5 lầ

• Cấu tạo hai đầu đấu nối nhanh d

• Thiết kế nguyên khối vô trùng, ngăn ng

nhái 

Thegioilocnuoc.vn

                                                                                                                             

t vằn EUROMADE gồm những sợi bông xốp PP, có các khe 

 X 

lõi: 12 tháng hoặc khi sử dụng được khoảng 5000-7000 lít

n lắp vừa máy lọc nước của tất cả các hãng 

CALIFIM 80 GPD 

p chất 
hoàn toàn các chất rắn hoà 

ng vi sinh vật, vi 
c siêu nhỏ (chỉ vài 

c hoàn toàn tinh khiết 

chống tắc hàng đầu thế giới 

ần các màng lọc RO thông thường 

i nhanh dễ dàng lắp đặt, hạn chế rò rỉ 

i vô trùng, ngăn ngừa tái nhiễm khuẩn, tránh hàng gi

Thegioilocnuoc.vn 
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p PP, có các khe 

7000 lít 

 

n, tránh hàng giả hàng 
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• Các khe lọc trên bề mặt màng có kích thư

chỉ vài ba phân tử H2O) 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

• Lõi lọc RO được cấu thành b

cụm màng lọc bao gồm một màng d

màng dẫn nước cấp. Những màng trên đư

hồi nước sạch trung tâm 

• Màng thẩm thấu ngược đư

mặt ngoài liền kề của màng. Kênh nư

màng lọc thẩm thấu ngược. Màng d

• Lõi lọc thẩm thấu ngượ

sạch và 1 mép một ở cách xa ố

thấu sẽ chảy tập trung về một bên mép còn l

• Một phần của nước cấp s

trung tâm thông qua màng dẫn nư

nước thải sẽ chảy dọc theo màng d

lọc 

 

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH 

• Đối với nguồn nước thư

– 70.000 lít 

• Đối với nguồn nước nhi

40.000 lít 

Thegioilocnuoc.vn

                                                                                                                             

t màng có kích thước chỉ khoảng 0.1 – 0.5 nanomet (to hơn 

NG 

u thành bởi các cụm màng lọc được cuộn tròn lạ

t màng dẫn nước sạch, một màng lọc thẩm thấu ngư

ng màng trên được xếp chồng lên nhau và quấn quanh 

c được quấn tròn để hình thành kênh nước cấ

a màng. Kênh nước sạch được hình thành từ mặt trong li

c. Màng dẫn nước sạch nằm giữa kênh nước sạch này

ợc RO các mép được dán kín ở 2 mép bên củ

ống thu hồi nước sạch trung tâm. Do đó, nướ

t bên mép còn lại và nối với ống dẫn nước sạch trung tâm

p sẽ được lọc bởi màng RO và chảy vào ống nư

n nước; một phần khác mà không được lọc qua màng RO là 

c theo màng dẫn nước cấp và được thải ra ngoài ở đầu còn l

c thường: Tuổi thọ 5-7 năm. Nước qua màng kho

c nhiễm đá vôi: Từ 2-4 năm, Nước qua màng 20.000 lít 

Thegioilocnuoc.vn 
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0.5 nanomet (to hơn 

ại, mỗi một 

u ngược và một 

n quanh ống thu 

ấp ở giữa hai bề 

t trong liền kề của 

ch này 

ủa kênh nước 

ớc sau khi thẩm 

ch trung tâm 

ng nước sạch 

c qua màng RO là 

u còn lại của lõi 

c qua màng khoảng 50.000 lít 

c qua màng 20.000 lít – 
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7. LÕI LỌC T33 SAU MÀNG EUROMADE

 
CHỨC NĂNG 
• Cân bằng pH làm cho nư
ngọt tự nhiên hơn 
●      Loại bỏ mùi hôi, làm cho nư

chua 

• Lắp đặt sau màng lọc RO c
lọc nước RO các hãng.  
 
 

XUẤT XỨ 

• Hàng Việt Nam chính hãng d

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH 

• Lưu lượng: 2 lít/phút  

• Tuổi thọ: 18 tháng 

PHÂN LOẠI 

• Lõi lọc PP 10 inches  

Thegioilocnuoc.vn

                                                                                                                             

C T33 SAU MÀNG EUROMADE 

ng pH làm cho nước ngon, 

mùi hôi, làm cho nước hết 

c RO của máy 

t Nam chính hãng dập nổi EUROMADE 

 X 
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8. ALKALINE CARBON FILTER

 
• Nhập khẩu từ Hàn Quố
• Đúc nguyên khối, dập n
IN KOREA tránh hàng giả, hàng kém ch
lượng 
• Cân bằng độ pH của nư
xít hóa do màng RO gây ra 
• Tăng độ ngọt tự nhiên c
 

 

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH 

• Dòng chảy tối đa: 0.74 gal/phút (2.8 lít/phút)

• Áp suất tối đa: 100 psi (7 kgf/cm3) (700kPa)

• Nhiệt độ tối đa: 100.4°F (38°C)

• Tuổi thọ: 18 tháng 
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8. ALKALINE CARBON FILTER 

ốc 
p nổi MADE 

, hàng kém chất 

a nước, giảm a 

nhiên của nước 

i đa: 0.74 gal/phút (2.8 lít/phút) 

i đa: 100 psi (7 kgf/cm3) (700kPa) 

i đa: 100.4°F (38°C) 
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9. RO MEMBRANCE/MÀNG L

 
• Nhập khẩu Hàn Quốc 
 
• Đúc nguyên khối, dập n
IN KOREA tránh hàng giả, hàng kém 
chất lượng, kháng khuẩn, chống tái 
nhiễm khuẩn sau lọc 
 
CHỨC NĂNG 
• Loại bỏ hầu hết các tạp ch
• Loại bỏ hoàn toàn các ch
hoà tan, khí, ion kim loại nặng 
• Loại bỏ những vi sinh v
khuẩn… với kích thước siêu nh
nanomet) 
• Tạo nước hoàn toàn tinh khi
 
 

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT 

• Ứng dụng công nghệ ch

• Tuổi thọ cao hơn 1.5 lầ

• Cấu tạo hai đầu đấu nối nhanh d

• Thiết kế nguyên khối vô trùng, ngăn ng

nhái 

• Các khe lọc trên bề mặt màng có kích thư

chỉ vài ba phân tử H2O) 

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

• Màng lọc RO được cấu thành b

cụm màng lọc bao gồm một màng d

màng dẫn nước cấp. Những màng trên đư

hồi nước sạch trung tâm 
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9. RO MEMBRANCE/MÀNG LỌC RO HÀN QUỐC ĐÚC NGUYÊN KH

p nổi MADE 
, hàng kém 

ng tái 

p chất 
hoàn toàn các chất rắn 

ng  
ng vi sinh vật, vi 

c siêu nhỏ (chỉ vài 

c hoàn toàn tinh khiết 

chống tắc hàng đầu thế giới 

ần các màng lọc RO thông thường 

i nhanh dễ dàng lắp đặt, hạn chế rò rỉ 

i vô trùng, ngăn ngừa tái nhiễm khuẩn, tránh hàng gi

t màng có kích thước chỉ khoảng 0.1 – 0.5 nanomet (to hơn 

NG 

u thành bởi các cụm màng lọc được cuộn tròn l

t màng dẫn nước sạch, một màng lọc thẩm thấu ngư

ng màng trên được xếp chồng lên nhau và quấn quanh 
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C ĐÚC NGUYÊN KHỐI 

 

n, tránh hàng giả hàng 

0.5 nanomet (to hơn 

n tròn lại, mỗi một 

u ngược và một 

n quanh ống thu 
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• Màng thẩm thấu ngược đư

mặt ngoài liền kề của màng. Kênh nư

màng lọc thẩm thấu ngược. Màng d

• Lõi lọc thẩm thấu ngượ

sạch và 1 mép một ở cách xa ố

thấu sẽ chảy tập trung về một bên mép còn l

• Một phần của nước cấp s

trung tâm thông qua màng dẫn nư

nước thải sẽ chảy dọc theo màng d

lọc 

 

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH 

• Đối với nguồn nước thư

– 70.000 lít 

• Đối với nguồn nước nhi

40.000 lít 
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c được quấn tròn để hình thành kênh nước cấ

a màng. Kênh nước sạch được hình thành từ mặt trong li

c. Màng dẫn nước sạch nằm giữa kênh nước sạch này

ợc RO các mép được dán kín ở 2 mép bên củ

ống thu hồi nước sạch trung tâm. Do đó, nướ

t bên mép còn lại và nối với ống dẫn nước sạch trung tâm

p sẽ được lọc bởi màng RO và chảy vào ống nư

n nước; một phần khác mà không được lọc qua màng RO là 

c theo màng dẫn nước cấp và được thải ra ngoài ở đầu còn l

c thường: Tuổi thọ 5-7 năm. Nước qua màng kho

c nhiễm đá vôi: Từ 2-4 năm, Nước qua màng 20.000 lít 
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ấp ở giữa hai bề 

t trong liền kề của 

ch này 

ủa kênh nước 

ớc sau khi thẩm 

ch trung tâm 

ng nước sạch 

c qua màng RO là 

u còn lại của lõi 

c qua màng khoảng 50.000 lít 

c qua màng 20.000 lít – 
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10. POST CARBON/LÕI LỌC CARBON HÀN QU

• Nhập khẩu Hàn Quốc 
• Đúc nguyên khối, dập n
MADE IN KOREA tránh hàng 
giả, hàng kém chất lượng 
 
CHỨC NĂNG 
• Than hoạt tính mịn hoạ
tính ở nhiệt độ cao, tăng khả năng 
hấp thụ so với thông thường 
• Bài trừ clo dư, các chất h
cơ độc hại như thuốc trừ sâu, phân 
hoá học 
• Cân bằng nước, loại bỏ
hôi, vị lạ, cân bằng nước, đảm b
độ ngọt cho nước 
 

 

 

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH 

• Dòng chảy tối đa: 0.74 gal/phút (2.8 lít/phút)

• Áp suất tối đa: 100 psi (7 kgf/cm3) (700kPa)

• Nhiệt độ tối đa: 100.4°F (38°C)

• Tuổi thọ: 18 tháng 

Thegioilocnuoc.vn

                                                                                                                             

C CARBON HÀN QUỐC 

p nổi 
MADE IN KOREA tránh hàng 

ạt 
năng 

t hữu 
sâu, phân 

ỏ mùi 
m bảo 

 

i đa: 0.74 gal/phút (2.8 lít/phút) 

i đa: 100 psi (7 kgf/cm3) (700kPa) 

i đa: 100.4°F (38°C) 

Thegioilocnuoc.vn 
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11. NANO SILVER CARBON/Lõi Nano b

• Nhập khẩu từ Hàn Quố
• Đúc nguyên khối, dập n
MADE IN KOREA tránh hàng gi
hàng kém chất lượng 
 
CHỨC NĂNG 
• Than hoạt tính mịn, siêu 
nhỏ, tăng diện tích tiếp xúc bề
khả năng hấp thụ ưu việt 
• Bài trừ clo dư, các chất h
cơ độc hại như thuốc trừ sâu, phân 
hoá học  
• Loại bỏ các tạp chất có kích 
thước siêu nhỏ (nanomet) 
• Loại bỏ những vi sinh v
khuẩn siêu nhỏ trong nước  
• Loại bỏ màu, mùi hôi tanh
● Phủ nano bạc chống vi khu

trú ngụ trong lõi 

 
 

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH 

• Dòng chảy tối đa: 0.74 gal/phút (2.8 lít/phút)

• Áp suất tối đa: 100 psi (7 kgf/cm3) (700kPa)

• Nhiệt độ tối đa: 100.4°F (38°C)

• Tuổi thọ: 18 tháng 

Thegioilocnuoc.vn

                                                                                                                             

NANO SILVER CARBON/Lõi Nano bạc Hàn Quốc 

ốc 
p nổi 

MADE IN KOREA tránh hàng giả, 

n, siêu 
ề mặt 

t hữu 
sâu, phân 

t có kích 

ng vi sinh vật, vi 

màu, mùi hôi tanh 
ng vi khuẩn  

i đa: 0.74 gal/phút (2.8 lít/phút) 

i đa: 100 psi (7 kgf/cm3) (700kPa) 

i đa: 100.4°F (38°C) 
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