CUỘC SỐNG TỐT HƠN VỚI
HOME SPRING
E-WATER

GIỚI THIỆU.
Thiết bị lọc nước uống trực tiếp Home Spring là

sản phẩm tâm huyết của NTESCO, một công ty
chuyên nghiệp trong lĩnh vực xử lý nước công

nghiệp và dân dụng với hơn 10 năm hoạt động
tại Việt Nam và Thái Lan.
Website: http://ntesco.com
Hotline: 18009454

SẢN PHẨM TÂM HUYẾT
Thiết bị lọc E-Water là sản phẩm dựa trên các
nghiên cứu trải nghiệm người dùng nhằm đáp
ứng mong muốn của người sử dụng cho thiết
bị lọc nước gia đình :
• Thiết kế sang trọng, tinh tế.
• Cung cấp nước uống trực tiếp với chất
lượng được kiểm định và chứng nhận.
• Lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.
• Kiểm tra, theo dõi, thay lõi lọc dễ dàng.
• Chi phí sử dụng thấp.

THIẾT KẾ TINH TẾ, SANG TRỌNG
NTESCO đã tìm kiếm và chọn cho sản phẩm
Home Spring e-water một thiết kế thật sự đẹp
và tinh tế phù hợp với mọi phong cách gia
đình và tương thích với mọi thiết kế gian bếp
hiện đại.

CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
Công ty NTESCO đã đạt được chứng chỉ
ISO 9001:2015, đây là sự đảm bảo các sản
phẩm và dịch vụ do NTESCO cung cấp luôn
mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
SGS
• SGS được mệnh danh là “Biểu tượng cho Chất lượng và
Sự chính trực”, là công ty giám định hàng đầu thế giới về
kiểm tra, kiểm định và chứng nhận chất lượng có giá trị
quốc tế.
• SGS đã tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm và chứng nhận
bằng báo cáo số 18032204A-B, xác nhận rằng: Nước
được lọc bằng thiết bị Home Spring E-water đạt tiêu
chuẩn nước ăn uống, nước uống trực tiếp: QCVN
01:2009/BYT và QCVN 6-1:2010/BYT

LỢI ÍCH CỦA HOME SPRING E-WATER
• Không tốn không gian để chứa các bình nước
(đã và chưa sử dụng)

• Không gian bếp trông gọn gàng và hiện đai hơn.
• Loại bỏ nguy cơ sức khỏe từ các loại nước
đóng bình trôi nổi, giá rẻ (khó kiểm chứng chất
lượng nước)
• Tiết kiệm chi phí và thời gian đun nấu.
• An toàn: không dùng điện, chất lượng nước lọc
đã được kiểm tra và chứng nhận bởi SGS và
Viện Pasteur.

LẮP ĐẶT DỄ DÀNG

• Lắp được cho bất cứ dạng vòi nước nào trên thị trường
(trừ vòi tắm) với bộ đầu nối nhiều kích cỡ.
• Tự lắp tại nhà dễ dàng, không cần kỹ thuật viên chuyên
nghiệp.
• Việc lắp đặt hay thay lõi lọc định kỳ rất đơn giản, nhanh
chóng (chỉ vài phút).

MÀN HÌNH HIỂN THỊ - SỬ DỤNG PIN
Hiển thị lượng nước lọc, đếm ngược thời gian sử
dụng của bộ lọc (giúp người dùng không thể quên
thay lọc định kỳ nhằm đảm bảo sức khỏe)
Hiển thị lưu lượng lọc

Hiển thị dung lượng pin, và nhắc nhở thay pin

Hiển thị giờ

CÔNG NGHỆ LỌC
Chúng tôi ứng dụng công nghệ lọc cao cấp chuyên dùng cho các hệ thống
lọc nước uống trực tiếp.
• Giai đoạn lọc thô - S1: loại bỏ màu và mùi khó chịu trong nước.
✓ Sản phẩm từ Calgon - Mỹ: Nhà sản xuất nổi tiếng cung cấp các sản phẩm
cao cấp trên toàn cầu. Hiệu quả trong việc loại bỏ màu, mùi hôi của nước
với khối lượng lớn hơn so với tốc độ lọc.
• Giai đoạn lọc tinh - S2 : sử dụng công nghê Ultra-Filtration, ưu điểm:

✓ Giữ nguyên khoáng chất có lợi trong nước.
✓ Không dùng bơm, không tốn điện.
✓ Cấp độ lọc 0.01 micron vừa đủ loại bỏ các vi khuẩn có hại trong nước.
✓ Tuổi thọ màng lọc cao
✓ Sản phẩm của MITSUBISHI – NHẬT BẢN.

BƯỚC 1: BỘ LỌC THÔ S1
CÔNG NGHỆ MỸ
Xử lý thô nước đầu vào:

• Cải thiện chất lượng nước đầu vào
• Loại bỏ cặn bẩn
• Công nghệ loại bỏ clo dư, mùi hôi của Mỹ.

• Nâng cao vị của nước bằng vật liệu lọc nguồn gốc
tự nhiên

CHỨNG NHẬN THAN HOẠT TÍNH CỦA
E-WATER
• SỬ DỤNG THAN HOẠT TÍNH CỦA
KURARAY – NHẬT BẢN.
• KURARAY LÀ 1 PHẦN CỦA CALGON – MỸ

• ĐẠT CHỨNG NHẬN NSF.

BƯỚC 2: BỘ LỌC TINH S2
MÀNG LỌC SỢI RỖNG UF (0.01 MICRON)
Màng lọc sợi rỗng Ultra-filtration (UF) được sử dụng để loại bỏ tất
các các cặn bẩn, vi khuẩn…(thường có kích thước lớn hơn 0.01
microns) và một số các chất ô nhiễm hòa tan ra khỏi nước.

• Màng lọc sợi rỗng của Mitsubishi – Nhật Bản
• Khả năng lọc siêu hạng với cấp lọc 0.01 micron
• Loại bỏ độ đục và cặn bẩn gây hại.

• Loại bỏ 99,99% vi khuẩn, virus trong nước
• Nước sau lọc đạt chất lượng nước uống trực tiếp

ULTRA-FILTRATION LÀ GÌ
• TẤT CẢ CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC BẰNG
MÀNG LỌC ĐỀU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI
KÍCH THƯỚC CỦA LỖ LỌC VÀ CÁC HẠT
MÀ NÓ CHO PHÉP ĐI QUA NHƯ: CÔNG
NGHỆ LỌC THẨM THẤU NGƯỢC (R.O),
CÔNG NGHỆ LỌC NANO
(NANOFILTRATION) VÀ CÔNG NGHỆ
LỌC ULTRA (ULTRAFILTRATION)
• LOẠI BỎ TẤT CẢ CÁC CHẤT LƠ LỬNG
TRONG NƯỚC: CẶN BẨN, VI KHUẨN,
VIRUS MÀ VẪN GIỮ NGUYÊN KHOÁNG
CHẤT.

TẠI SAO DÙNG CÔNG NGHỆ
ULTRA-FILTRATION
• TIÊU BIỂU CỦA LOẠI MÀNG LỌC KHÔNG SỬ
DỤNG HÓA CHẤT.

• CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU LỌC TỐT VÀ ỔN ĐỊNH
TRONG VIỆC LOẠI BỎ CẶN BẨN VÀ VI SINH.
• LÀ CÁCH ĐƠN GIẢN VÀ TỐT NHẤT ĐỂ LỌC
NƯỚC ĐẠT TIÊU CHUẨN NƯỚC UỐNG.
• GIỮ NGUYÊN NHỨNG KHOÁNG CHẤT CÓ LỢI
CHO CƠ THỂ.
• KHÔNG CẦN DÙNG BƠM, KHÔNG SỦ DỤNG
ĐIỆN.

NHỮNG VI KHUẨN, VIRUS NGUY HẠI
CÓ THỂ BỊ LOẠI BỎ BẰNG CÔNG NGHỆ
ULTRA-FILTRATION
E-water membrane 0.01 µm

Pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mũ
xanh) thường có trong nước bẩn có thể
gây bệnh: viêm phổi, nhiễm trùng máu,
viêm màng não mủ, viêm tủy xương …ở
người. Có hình que dài từ 1-5 µm với
đường kính từ 0.5-1.0 µm

NHỮNG VI KHUẨN, VIRUS NGUY HẠI
CÓ THỂ BỊ LOẠI BỎ BẰNG CÔNG NGHỆ
ULTRA-FILTRATION
E-water membrane 0.01 µm

Escherichia coli, gọi tắt là E.coli hay vi khuẩn
đại tràng, có trong nước bẩn và gây các bệnh
đường ruột, tiêu chảy…E.coli dài khoảng 1–2
µm , đường kính khoảng 0.25 µm.

NHỮNG VI KHUẨN, VIRUS NGUY HẠI
CÓ THỂ BỊ LOẠI BỎ BẰNG CÔNG NGHỆ
ULTRA-FILTRATION
E-water membrane 0.01 µm

Streptococcus pyogenes (liên cầu khuẩn) có
thể gây các bệnh về da, viêm họng, viêm phổi,
viêm cân hoại tử…Chúng thường phát triễn thành
chuỗi hoặc cặp. Có thể phân chia thành theo
nhiều trục hoặc tạo thành cụm tế bào, có thể tạo
nên 1 quần thể kích thước lớn hơm 5 mm]

CHỨNG NHẬN MÀNG LỌC UF CỦA
E-WATER
NSF International

OFFICIAL LISTING
NSF International Certifies that the products appearing on this Listing conform to the requirements of
NSF/ANSI Standard 42 - Drinking Water Treatment Units - Aesthetic Effects
This is the Official Listing recorded on March 23, 2010 .

Mitsubishi Rayon Cleansui Co., Ltd.
14-1 Nihonbashi Koamicho
Chuou-ku, Tokyo 103-0016
Japan
81 33669 4750

Facility: Aichi-Ken, Japan
COMPONENTS: Hollow Fiber Membranes
M0827NSA

MAC018NSA

[1]
MXC016NSA

[1] Conforms to material requirements only.

• MÀNG LỌC UF CỦA E-WATER
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• MÀNG LỌC UF CỦA E-WATER LÀ
SẢN PHẨM MITSUBISHI – NHẬT
BẢN
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CÁC CÔNG DỤNG CHÍNH
Thiết bị có thể lắp trực tiếp tại vòi.
Có 2 chế độ, dễ dàng chuyển đổi qua lại bằng 1 nút gạt:
1. Chế độ nước không qua lọc : dùng
vệ sinh, rửa rau củ, chén đĩa…

2. Chế độ nước qua lọc: uống trực
tiếp, nấu ăn, pha sữa cho bé…

CHI PHÍ SỬ DỤNG THẤP

Chi phí cho 1 lít < 500 đồng.

Chi phí cho 1 lít khoảng 2.500 đồng.

(dựa trên chi phí thay lọc cần

(ước tính đối với nước bình có

thiết cho số lượng 3.000 lít)

thương hiệu tốt trên thị trường)

