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HỆ THỐNG LỌC TỔNG TOÀ NHÀ - Hệ thống lọc tổng  BPO-G series  sử dụng  màng PAN cao
cấp kết hợp với van xả tự động sẽ dễ dàng loại bỏ hoàn  toàn những vật chất có kích thước lớn
hơn kích thước màng lọc (0,01  micron) ra khỏi nguồn nước dưới một áp suất không quá 2,5
bars do đó  không phải đầu tư thêm bất cứ thiết bị nào khác. Chỉ nước sạch, muối  khoáng và
các phân tử/ion nhỏ hơn 0.01 micron sẽ qua màng màng lọc. Các  phần tử có kích thước lớn
hơn, các loại virus, vi khuẩn sẽ bị giữ lại và  thải xả ra ngoài qua hệ thống van tự động với bốn
chế độ/ngày được lập  trình tuỳ vào mức ô nhiễm của nguồn nước. 
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Chi tiết vui lòng xem thêm tại đây...

  

  

  

  

HỆ THỐNG LỌC AQUASTAR AS 8000 - Hệ thống lọc Aquastar là hệ thống được sản xuất bằng
công nghệ Nano bạc cao cấp và các khoáng thạch tự nhiên, được thiết kế tinh xảo, thông minh
gọn nhẹ mang đến rất cho người sử dụng chất lượng nước nhiều ưu điểm vượt trội vì Aquastar 
không chỉ là lọc sạch nước
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như các sản phẩm thông thường khác mà đặc biệt cung cấp  nước có các tính chất rất tốt cho
sức khoẻ như kiềm hoá nước PH=8,5 (trung hoà axit trong cơ thể), tạo các ION âm như một loại
nước chống oxi hoá được sản xuất từ các máy điện giải chuyên dụng. Ngoài ra Aquastar còn
chia nhỏ và sắp xếp 
lại các phân tử nước để tế bào dễ hấp thụ nhất, giữ lại các khoáng chất có lợi cho khoẻ ...

  

Chi tiết vui lòng xem thêm tại đây...
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