เครื่องกรองนํ้าอัลคาไลน
ทางเลือกใหมเพื่อสุขภาพที่ดีกวา

นํ้า – สมดุลหลอเลี้ยงชีวิต

ร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยน�ากว่า 60% ในระหว่างวัน เราอาจสูญเสียน�ามากถึง 2.5 ลิตร ผ่านการหายใจ, เหงื่อ และการทํางานต่างๆ ของระบบร่างกาย
หากร่างกายสูญเสียน�าในปริมาณมาก อาจส่งผลเสียแก่รา่ งกายอย่างมหาศาล จึงกล่าวได้ว่า การดื่มน�าสะอาดอย่างเพียงพอเป็นหัวใจสําคัญและจุดเริ่มต้น
ของการมีสุขภาพที่ดี

*ปริมาณน�าในร่างกายของผู้ใหญ่อาจลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น

ALKALINE IONIZER

คุณประโยชน 3 ประการของนํ้าอัลคาไลน

ทางเลือกใหมเพื่อสุขภาพที่ดีกวา

HEALTH

Alkaline Ionizer ช่วยเปลี่ยนคุณภาพน�าให้กลายเป็นน�าด่าง และน�าสะอาดบริสุทธิ์
ที่ไม่เหมือนกับน�าดื่มทั่วๆ ไป นําไปสูส
่ ุขภาพดียิ่งขึ้น

น�าประปา

01

ขบวนการ
กรองน�า

น�ากรอง

กระบวนการ
Electrolysis
(แยกน�าที่มีประจุ +
และ – ออกจากกัน)

CLEAN

COOK

มั่นใจทุกครั้งที่ด่ ืมน�าอัลคาไลน์ ช่วยปรับสมดุล ลดกรดในกระเพาะอาหาร
น�าที่มีประจุ
อัลคาไลน์

น�าด่าง

ปลอดภัยในการนํามาหุงต้มและประกอบอาหาร

NEW

TK-AS45

02

นวัตกรรมเครื่องกรองนํ้าอเนกประสงค
เพื่อชีวิตที่ดีกวาเดิม
เครื่องกรองน�าอัลคาไลน์ของพานาโซนิค สามารถสร้างน�าด่าง
ที่อุดมด้วยค่าวัดกรดด่าง (pH) 4 ระดับ ผลิตน�าสะอาดบริสุทธิ์

Drinking and
cooking rice

Purified

Drinking

Making baby milk or
taking medication

เหมาะสําหรับดื่ม ชงชา ทําน�าซุป

เหมาะสําหรับดื่ม และหุงข้าว

เหมาะสําหรับผู้ท่ีเพิ่งเคยดื่มน�า

หรือประกอบอาหาร

ใช้ด่ ืมสําหรับผู้ท่ีเคยดื่มน�า

อัลคาไลน์เป็นครั้งแรก

อัลคาไลน์ 1 มาก่อน

Alkalinity

เครื่องกรองน้ำ
อิเลกโทรไลต์พลังสูง

นํ้าดางอัลคาไลน

น�าบริสุทธิผ
์ ่านกระบวนการกรองน�าอิเลกโทรไลต์

น�า ที่มีสว
่ นประกอบของประจุไฮดรอกไซด์

พลังสูง (Electrolyzer) ด้วยขั้วไฟฟ้าพิเศษ 5 ขั้นตอน

(Hydroxide / OH-) และไฮโดรเจน

เพื่อให้เกิดน�าด่าง ทั้งยังมีวัสดุท่ีเคลือบผิวด้วยโลหะ

(Hydrogen / H2) ซึ่งเกิดจากขั้วประจุลบ

ไทเทเนี่ยมคุณภาพสูงเพื่อความคงทน และยืดอายุ

ระหว่างกระบวนการกลั่น

การใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

5.5

Face washing

เหมาะสําหรับชงนม และใช้กับ

เหมาะสําหรับใช้ล้างทําความสะอาด

ทารกแรกเกิด รวมไปถึงใช้ผสมยา

ใบหน้าเป็นประจําทุกวัน

รับประทาน

Neutral

Purified Water

WE

A

A

Drinking, cooking
and making tea

8.5

LY ACI
AK
pH

C
DI

9.0

ALINE
LK
pH

1

9.5

ALINE
LK
pH

2

ALINE
LK
pH

3

A

เพื่อการใช้งานที่หลากหลายในชีวิตประจําวัน

Acidity

Acid Water นํ้ากรด

น�าที่มีสว
่ นประกอบของประจุไฮโดรเจน
(Hydrogen / H+) และออกซิเจน
(Oxygen / O2)

* ภาพประกอบใช้สําหรับการโฆษณาเท่านั้น
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04

HEALTH

WE

9.5

LY ACI
AK
pH

5.5

C
DI

ALINE
LK
pH

3

A

เพื่อสุขภาพอนามัย จากภายใน สูภายนอก

ชวยใหระบบทางเดินอาหาร
ทํางานดีขึ้น

ทําความสะอาดใบหนา
สะอาดลํ้าลึก

น�าอัลคาไลน์มีประสิทธิภาพในการช่วยปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหาร

น�าที่มีความเป็นกรดอ่อนๆ มีค่า pH ในระดับที่ใกล้เคียง

องค์กรอาหารและยาประเทศญี่ปุ่น (Japan Pharmaceutical and

ใช้ล้างทําความสะอาดใบหน้าเป็นประจําทุกวัน

ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผลรับรองจาก

Medical Device Act) ว่าการดื่มน�าอัลคาไลน์เพียงวันละ 0.5 – 1 ลิตร

กับผิวเป็นอย่างมาก จึงมีความอ่อนโยน และเหมาะสําหรับ

ต่อวัน สามารถช่วยให้ระบบทางเดินอาหารในร่างกายมีความสมดุลขึ้น
หากคุณเพิ่งเริ่มดื่มน�าอัลคาไลน์เป็นครั้งแรก แนะนําให้ด่ ืมที่

ค่าความด่าง pH 8.5 (Alkaline 1) เพื่อให้รา่ งกายปรับสมดุล
อย่างน้อย 2 สัปดาห์

ชวยใหระบบทางเดินอาหาร
และลําไส ทํางานไดดีขึ้น
ชวยบรรเทาความอึดอัด
ลดแนนเฟอ

สุขภาพ และสภาวะแวดลอมภายในรางกาย
เป็นที่ทราบกันดีว่าภายในร่างกายมีค่าความเป็นด่างประมาณ
pH 7.4 ซึ่งเป็นค่าความด่างที่มากกว่าค่ากลางทั่วไปคือ pH 7
เล็กน้อยเท่านั้น ในทางกลับกันผิวหนังภายนอกของร่างกาย

กลับมีความเป็นกรดอ่อนๆ โดยมีค่าความเป็นกรดที่ pH 5.3

pH 8.5

(Alkaline 1)

05

สําหรับท่านที่เคยทดลองดื่ม
น�าอัลคาไลน์มาบ้างแล้ว

สําหรับท่านที่ด่ ืม
เป็นประจําทุกวัน

(Alkaline 2)

(Alkaline 3)

pH 9.0

pH

เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายและผิวพรรณ เราจึงควรรักษา

เพิ่มคาความดาง (pH) ในนํ้า เพื่อสุขภาพที่ดีกวาเดิม
สําหรับท่านที่เริม
่ ดื่มน�าด่าง
น�าอัลคาไลน์ครั้งแรก

ผิวหนัง: มีความเป็นกรดอ่อนๆ

pH 9.5

สภาวะความสมดุลนี้ไว้ในร่างกาย

5.3

ภายในร่างกาย: มีความเป็นด่างอ่อนๆ

pH

7.4
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CLEAN

กรองละเอียด สะอาด บริสุทธิ์ ไรกังวล
ระบบกรองนํ้าประสิทธิภาพสูง
กําจัดสารตกคาง ที่กอใหเกิด
อันตรายตอรางกาย
เครื่องกรองน�าด่างอัลคาไลน์ของพานาโซนิค ผลิตน�าบริสุทธิผ
์ ่านขบวนการพิเศษ 4 ขั้นตอน

น�าประปาหรือแหล่งน�าทั่วไปอาจมีสารปนเปื้ อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

ส่งผลร้ายทําลายสุขภาพ อีกทั้งยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ การได้รับสารปนเปื้ อนในปริมาณเพียงเล็กน้อย
อาจทําให้ตกค้าง และส่งผลให้รา่ งกายเกิดความผิดปกติได้

4 ขั้นตอนสูการเปนนํ้าบริสุทธิ์

สิง่ ปนเปื้อน

น�าประปา

น�าบริสุทธิ์

HOLLOW FIBER
MEMBRANE

แผ่นใยสังเคราะห์

เซรามิก

ขจัดสิ่งสกปรก เช่น
อนุภาคทราย

กําจัดตะกั่วออกจากน�า

แผ่นกรองคาร์บอน
ดูดซับในถ่านกัมมันต์

คุณภาพเหนือชั้นดวยนวัตกรรมที่สามารถดักจับ
สิ่งปนเปอน 17 ชนิด ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุน
(13 JIS และ 4”JWPA) *1 *2 *3
* คลอรีน

* ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ทําให้น�าขุน
่
* ไตรฮาโลมีเทน

* ไตรคลอโรเอทีลีน

* 1.1.1 ไตรคลอโรเอทีลีน
Trichloroethane

* โปรโมไดคลอโรมีเทน

* แคทตาไลติก

* คลอโรฟอร์ม

* 2 MIB (สารกลิ่นดิน)

* ไดโบรโมคลอโรมีเทน
* โบรโมฟอร์ม

* เตตราคลอโรเอทริลลีน

(สารเคมีทางการเกษตร)

* สารตะกั่ว

(ที่สามารถละลายได้ในน�า)

* 1 สสารจะถูกกําจัดตามวิธก
ี ารทดสอบ JIS S3201

JIS

13

+

กําจัดสิ่งปนเปอน
ตามมาตรฐาน
* ธาตุเหล็ก (ไมครอน)

แบคทีเรีย
ขนาดประมาณ

Ø 1.0µm

* ภาพประกอบใช้สําหรับการโฆษณาเท่านั้น

กําจัดสิ่งปนเปอน
ตามมาตรฐาน

เส้นใยกรองอนุภาคขนาดเล็ก
รวมถึงแบคทีเรีย

ไส้กรองตัวแรกใช้เยื่อเมมเบรนที่
สามารถกําจัดแบคทีเรียได้
อย่างหมดจด

JWPA

* อลูมิเนียม (ค่ากลางปกติ)
* จีออสมีน (สารกลิ่นดิน)
* พีนอล

4

เสริมประสิทธิภาพดวยถานคารบอน
ที่ไดรับการรับรองผานมาตรฐาน

NSF42

สามารถกําจัดแบคทีเรียไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก The Japan

ถ่านคาร์บอน

Food Research Laboratories ว่าสามารถกําจัด

(APG-05TGA 60/200)
ผลิตโดยบริษัท Kuraray จํากัด

ตรวจสอบและรับรองโดยสถาบันชัน
้ นํา

COMPONENT

ได้ผ่านการทดสอบและรับรอง

แบคทีเรีย

99.999%

แบคทีเรีย (Brevundimonas diminuta)
ได้ถึง 99.999%*

คุณภาพจากมาตรฐาน NSF สากล NSF/ANSI Stardard 42
ได้รับการตรวจสอบและรับรองเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

* 2 สสารจะถูกกำจัดตามมาตรฐาน
JWPAS-B

* ผลการทดสอบจากไส้กรองที่ผ่านการใช้งานแล้ว
ของสินค้ารุน
่ TK-AS45.

*3 สําหรับรุน
่ TK-AS45.
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COOK

9.5

A

นํ้าอัลคาไลนสามารถซึมเขาสูอาหารไดดีกวานํ้าประเภทอื่น ทั้งยังมีคุณสมบัติในการ
เพิ่มรสชาติอาหารใหอรอยและนุมละมุน นารับประทานอีกดวย

ALINE
LK
pH

3

ALINE
LK
pH

3

A

ชวยใหการทําอาหารทุกมื้อเปนมื้อที่แสนวิเศษ

9.5

A

เหมาะสําหรับหุงตมประกอบอาหาร
และสําหรับหุงขาว

ALINE
LK
pH

2

เผยเคล็ดลับรสชาติอาหารอันแสนยอดเยี่ยม

9.0

สําหรับชงชาและทํานํ้าสตอก

อาหารเนื้อนุมละมุนลิ้น
น�าอัลคาไลน์ชว
่ ยให้เส้นใยอาหารนุ่มน่ารับประทาน

และยังช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้ทุกมื้อเป็นมื้อแสนอร่อย

น�าอัลคาไลน์ชว
่ ยให้อาหารมีรสชาติดีและแสนอร่อย เปิดประสบการณ์ใหม่
ให้สามารถรับรสชาติของอาหารได้อย่างเต็มที่

เนื้อสัตว์
ใบชา

ข้าว

กุง้ แห้ง

นํ้าดื่มทางเลือกใหมเพื่อสุขภาพที่ดีกวา
นํ้าอัลคาไลนประกอบดวยไฮโดรเจนซึ่งอุดมไปดวยสารที่ชวยตอตานสิ่งปนเปอน
ORP: หน่วยชี้วัดความสะอาดของน�า และความสามารถในการ

ORP* ดัชนีช้ว
ี ัดคุณภาพน�าประเภทต่างๆ

* ค่า ORP อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยูก
่ ับคุณภาพน�าและปัจจัยอื่นๆ

ทําลายสารปนเปื้ อน โดยมีหน่วยวัดเป็นประจุบวกและลบ

ค่า ORP ที่ต�า แสดงว่ามีปริมาณสาร

นํ้าบริสุทธิ์

ที่ชว
่ ยต่อต้านสิ่งปนเปื้ อนสูง

การทดสอบและเปรียบเทียบปริมาณสารสกัดจากชาเขียว

ปฏิกิริยารีดักชั่น

นํ้าอัลคาไลน

จากการทดลองใส่ชาเขียวปริมาณเท่ากันลงไปในน�าอัลคาไลน์ และน�าประปาทั่วไป
ตรวจพบสารสกัดจากชาเขียวในน�าอัลคาไลน์ด้วยปริมาณที่เข้มข้นกว่า

ทั้งยังทําให้ได้ชาที่มีสีแตกต่างกันด้วย คุณจะเพลิดเพลินกับรสชาติใบชา

-400

ที่แสนหอมอร่อยได้ดีข้ึนเมื่อชงกับน�าอัลคาไลน์ แม้จะใส่ใบชาเพียงเล็กน้อยก็ตาม
น�าประปา

น�าอัลคาไลน์

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

2
-200

0

เมื่อทดสอบน�าที่ระบุไว้
พานาโซนิค/ 1 อัลคาไลน 3: -266 mV 2 อัลคาไลน 1: +54 mV
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ที่ชว
่ ยต่อต้านสิ่งปนเปื้ อนน้อย
นํ้าที่มีความเปนกรดออนๆ

1

[ ค่าเป็นลบ ]

ค่า ORP ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณสาร

นํ้าประปา

[ ค่าเป็นบวก ]
200

400

600

800

1000

2000

หน่วย: mV
* Oxidation Reduction Potential: หน่วยชี้วัดความสะอาดของน�า และความสามารถในการทําลายสารปนเปื้อน
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USABILITY

ออกแบบอยางลงตัว ใชงานงายทุกวัน
TK-AS45

กรองนํ้าสูงสุดได 5 ระดับ

Purified

WE

A

8.5

LY ACI
AK
pH

5.5

C
DI

9.0

ALINE
LK
pH

1

9.5

ALINE
LK
pH

2

ALINE
LK
pH

A

KINDS OF
WATER

3

A
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หนาจอแสดงผลอายุการใชงานไสกรอง

ตรวจสอบอายุการใช้งานไส้กรองได้อย่างง่ายได้ด้วยหน้าจอแสดงผล
ที่แจ้งให้ทราบว่าต้องทําการเปลี่ยนไส้กรองเมื่อใด

หน้าจอแสดงระยะเวลาที่
ไส้กรองยังสามารถใช้งานได้
และช่วงเวลาที่ควรเปลี่ยน
ไส้กรอง

ประหยัดนํ้าไดมากกวาและสะดวกมากกวา
ดวยโหมดทํางานตอเนื่อง
(Auto Mode / Continue Mode) *

เครื่องกรองนํ้าอัลคาไลนของพานาโซนิค
ออกแบบใหใชงานไดยาวนาน
และใชงานงายในทุกวัน

กรณีเมื่อใช้ทําน�าคุณภาพเดียวกันเป็นเวลา 10 นาทีหรือน้อยกว่านั้นให้กดปุ่ม
Continue Mode ซึ่งการทําความสะอาดขั้วไฟฟ้าจะไม่ทํางาน หรือไม่เริ่มต้น
ทันที ด้วยเหตุน้ีจึงไม่จําเป็นต้องรอจนกว่าเครื่องจะทําความสะอาดเสร็จสิน
้

นอกจากนี้ยังไม่มีการปล่อยน�าเสีย จึงสามารถประหยัดน�าได้ และนําน�าไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น นําไปใช้ซาวและหุงข้าวได้ เป็นต้น
* ระหว่างที่โหมดต่อเนื่องทํางานสถานะไฟ “Continue” จะแสดง

ไสกรองมีอายุการใชงานยาวนาน
CARTRIDGE
LIFE

ประหยัดนํ้า

ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง

80%

IONIZED

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ลดปริมาณน�าที่ต้องเสียไป
ระหว่างกระบวนการกรอง

*เมื่อใช้เครื่องกรองน�าอัลคาไลน์

สะดวกสบายยิง่ กว่าสําหรับทุกเวลา

กรองไว ไมตองรอนาน
OUTPUT
VOLUME

ลดเวลาในการกรองน�า
ให้ความสะดวกสบายกว่าเดิม

- ใช้ถ้วยตวง

ขนาด 170 x 101 x 291 มม.

- เติมน�าบางส่วนขณะปรุงอาหาร
- เมื่อดื่มน�าอัลคาไลน์เกิน 1 แก้ว

น�าหนัก ประมาณ 30 กก. (ประมาณ 35 กก. เมื่อเติมน�าเต็ม)
กําจัดแบคทีเรียได

99.999%
อายุการใชงานไสกรอง

กรองนํ้าได

คุณภาพสินคาญี่ปุน ที่คุณมั่นใจ

- หุงข้าว

TK-AS45

12,000L

กําจัดสาร
ปนเปอน

JIS
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สวิตซที่ใชงานงาย สะดวกมือ

กําจัดสาร
ปนเปอน

JPWA

4

2.0 L* 80

ปริมาณนํ้า

%

ประจุไอออน

HOLLOW FIBER
MEMBRANE

MF

สวิตซ์ชว
่ ยให้สามารถสลับระหว่าง
น�าบริสุทธิ์ น�าที่ไม่ผา่ นการกรอง
และน�าประปาได้อย่างง่ายดาย

* แรงดันน�า 100 กิโลปาสกาล

เครื่องกรองน�าอัลคาไลน์ของพานาโซนิคทุกชิ้น ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภายใต้มาตรฐานระดับสูงของญี่ปุ่น ที่ไม่เพียงใส่ใจในเรื่องของประสิทธิภาพ
แต่ยังใส่ใจครอบคลุมไปถึงความสะอาด ปลอดภัย และทนทานสูงสุดด้วย

เป็นที่รู้กันดีว่าพานาโซนิคเป็นผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ และเต็มไปด้วยช่างฝีมือ
ตามแบบฉบับมาตรฐานญี่ปุ่นในทุกขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อันเป็นที่มาของชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก

COMPONENT

เสริมประสิทธิภาพด้วยถ่านคาร์บอนที่ได้รับการรับรอง
ผ่านมาตรฐาน NSF42 ถ่านคาร์บอน (APG-05TGA 60/200)
ผลิตโดยบริษัท Kuraray จํากัด ได้ผา่ นการทดสอบและรับรอง
คุณภาพจากมาตรฐาน NSF สากล NSF/ANSI Stardard 42
ได้รับการตรวจสอบและรับรองเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

• กรองน�าได้ปริมาณ 2 ลิตรต่อนาที ที่แรงดันน�า 100 kPa
• สถานะไฟเตือนแจ้งเปลี่ยนไส้กรอง

• ระบบการทํางานต่อเนื่อง (Manual)

พานาโซนิคเปนสมาชิกองคกรชั้นนําตางๆ ดังนี้
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• ระบบควบคุมระดับน�า

• ระบบทําความสะอาดอัตโนมัติ

ปราศจากนํ้าเสียระหวางเปดใชระบบกรองนํ้า
เมื่อใช้งานผ่านระบบกรองน�า สามารถกรองน�าบริสุทธิไ์ ด้ 100%
โดยปราศจากน�าเสีย

ระบบทําความสะอาดอัตโนมัติ
ระบบทําความสะอาดอัตโนมัติจะทํางานทันที หลังการใช้งานทุกครั้ง
เพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องความสะอาดและปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะอย่างสม�าเสมอ

* ยกเว้นในกรณีเปิดใช้ระบบการใช้งานต่อเนื่อง
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เปลี่ยนไสกรองได

คุณสมบัติ Deluxe Model

TK-AS45

เครื่องกรองน�ารุน
่ TK-AS45 สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้
โดยใช้ไส้กรองรุน
่

TK-AS45C1

5 ระดับ
(อัลคาไลน์: 3 ระดับ, Puriﬁed, Weak acidic: 1 level)

ความสามารถการกรอง

ELECTROLYSIS

ปริมาณน�าจ่ายออก
(ปริมาณน�าที่ไหล)

2.0 ลิตร/นาที (แรงดันน�า 100 kPa) /
3.0 ลิตร/นาที (แรงดันน�า 200 kPa)

กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส

ทํางานต่อเนื่อง

ความสามารถในการทํางานต่อเนื่อง*2

ประมาณรวม 850 ชม. (ระยะเวลาผลิตน�าไอออน,
เวลาในการทําความสะอาดเท่านั้น)

อายุเครื่อง Electrolyzer

ทําความสะอาดอัตโนมัติ (8 วินาที) /
ระยะเวลาทิ้งน�า ประมาณ 3 วินาที

การทําความสะอาด
จํานวนขั้วไฟฟ้า

3
แพลทินัมเคลือบไทเทเนียม

วัสดุข้ัวไฟฟ้า

2.0 ลิตร/นาที (แรงดันน�า 100 kPa)

ปริมาณน�าบริสุทธิจ
์ ่ายออก
อัตราการไหลขณะกรองน�า

2.5 ลิตร/นาที (แรงดันน�า 100 kPa)
TK-AS45C1
คาร์บอนที่ได้การรับรองโดย NSF*6

ไส้กรอง
คลอรีน*3
ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ทําให้น�าขุน
่ *4
ไตรฮาโลมีเทน*3

กอกนํ้าที่ติดตั้งได
เกลียวนอก

เกลียวใน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสกรู 22 มม

ก๊อกทั่วไป

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสกรู 24 มม

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปลายท่อ 13 - 24 มม

ความสามารถการกรองน้ำ *1

ขั้นตอนการติดตั้ง

ถอดตะแกรงกรอง (ไม่ใช้)

2 MIB (สารกลิ่นดิน)*3
สารตะกั่ว (ที่สามารถละลายได้ในน�า)*3
คลอโรฟอร์ม*3

โปรโมไดคลอโรมีเทน*3
ไดโบรโมคลอโรมีเทน*3
โบรโมฟอร์ม*3
เตตราคลอโรเอทริลลีน*3
ไตรคลอโรเอทีลีน*3
1.1.1 ไตรคลอโรเอทีลีน*3
แคทตาไลติก (สารเคมีทางการเกษตร)*3

*5
สารที่สามารถ ธาตุเหล็ก (ไมครอน)
อลูมิเนียม (ค่ากลางปกติ)*5
กรองได้

ตามมาตรฐาน จีออสมีน (สารกลิ่นดิน)*5
JWPA
ฟีนอล*5

มากกว่า 10 มม
ถอดตะแกรงกรอง (ไม่ใช้)

สารที่
สามารถ
กรองได้
ตาม
มาตรฐาน
JIS

หรือ

อายุไส้กรอง ที่แนะนําให้เปลี่ยน

บุชชิ่ง

วัสดุไส้กรอง

อัตรากําลังไฟ
อัตราการใช้ไฟ (หน่วยต่ออุณหภูมิน�า)

Adaptor (มีให้)

Adaptor (มีให้)

อุณหภูมิน�าที่สามารถใช้ได้

(มีสกรู 4 ชิ้น)

ข้อมูลทั่วไป

รวม

กอกนํ้าที่ติดตั้งไมได

แรงดันน�าเข้า (Static pressure)

อุปกรณ์ป้องกันเครื่องไหม้
(Isolation transformer)

ปลาย 10 มม
หรือน้อยกว่า
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ทําจากเรซิน

ไม่มีหัวหัวโลหะ

ก้านหัวละอองน�า

มีเซ็นเซอร์

*1 : น�าที่เป็นอัลคาไลน์และน�ากรดอ่อนอัตราการไหลผ่านกรองเท่ากันคือ 80%
*2 : ระยะเวลาที่ส้ันกว่าอาจขึ้นอยูก
่ ับคุณภาพและการใช้น�า
*3 : ค่านี้เป็นอัตราการกรองได้คิดเป็น 80% ตามการทดสอบของ JIS S 3201
*4 : ค่านี้เป็นอัตราน�าที่ไหลผ่านไส้กรอง 50% ตามการทดสอบของ JIS S 3201

12,000 ลิตร
12,000 ลิตร
12,000 ลิตร
12,000 ลิตร
12,000 ลิตร
12,000 ลิตร
12,000 ลิตร
12,000 ลิตร
12,000 ลิตร
12,000 ลิตร
12,000 ลิตร

12,000 ลิตร
12,000 ลิตร

12,000 ลิตร

ใยสังเคราะห์ คาร์บอนขนาดเล็ก เซรามิค
ผงคาร์บอน ไส้กรองเมมเบรน (MF)

220-240v, 50Hz, 0.3A
ประมาณ 55W (ประมาณ 1W ขณะพร้อมทํางาน Standby)
กรองน�าที่ต�ากว่า 35°C (ต�ากว่า 80°C เมื่อเลือกไม่กรองในลักษณะผ่านน�าตรงจากก๊อกน�าแบบ Bypass)

แรงดันการใช้น�า (Dynamic pressure)
ความยาวสายไฟ
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย

12,000 ลิตร

ธาตุเหล็กละลายในน�า โลหะหนัก
(เงิน ทองแดง เป็นต้น) เกลือทะเล

สารที่ไม่สามารถกรองได้
Adaptor (มีให้)

12,000 ลิตร

แบคทีเรีย : 99.999%

อัตราการกําจัด

มากกว่า 10 มม

ประมาน 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง

70-350 kPa
70-750 kPa

ประมาณ 3 เมตร
ฟิวส์ 2.5A
ป้องกันไหม้ (รีเซตอัตโนมัติ ทํางานเมื่ออุณหภูมิ 120°C)/
Thermal Fuse (ทํางานเมื่ออุณหภูมิ 145°C)

*5 : ค่านี้เป็นอัตราการกําจัด 80% ตามมาตรฐานการทดสอบ JWPAS B โดย
สมาคมเครื่องกรองน�าแห่งประเทศญี่ปุ่น JWPA ธาตุเหล็ก ชนิดพิเศษ และ
อลูมิเนียมค่ากลางไม่ได้อยูใ่ นข้อกําหนดของประสิทธิภาพการทําน�าบริสุทธิ์
*6 : สารคาร์บอน (APG-05TGA 60/200) ผลิตโดย Kuraray Co,. Ltd. ทดสอบและ
รับรองโดย NSF/ANSI Standard 42 ของ NSF สําหรับการผลิตเท่านั้น
(รับรองเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)
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