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Cuộc Sống Dễ Dàng

 LIFEIONIZERS

9 TẤM Máy Điện Phân Nước Kiềm
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; Làm sạch đến 99,99%

1. Nước máy Thông số kỹ thuật

2. Hệ thống lọc kép

; (tráng bạch kim) Tấm titan

3. Buồng điện cực
(điện phân)

; Để tiêu diệt vi khuẩn có hại  

4. Công nghệ ánh sáng
tử ngoại (UV)

; pH tối ưu với khả năng
oxy hóa khử (ORP) cao

Nước kiềm

Loại lắp dưới kệ bếp

Kích thước (cm)

Khối lượng tịnh / Tổng khối lượng (kg)

Nhiệt độ nước (℃)

Áp suất Nước Tối Đa (kgf/cm2)

Phạm Vi pH

Lọc

Màn hình

Điện

Vỏ

Điện phân

Đèn U.V.

Loại lọc

Chu kỳ thay thế bộ lọc

Lưu Lượng Nước Tối Đa

Loại

Giá trị pH

Làm sạch

Vật liệu buồng

Điện cực (Số tấm)

Tiêu thụ điện

Mẫu

 

  

    
 

 

   

     

     

    

  

  

    

  

       

   

     

  

 

 

 

 

     

    

  

 

  

   

  

 lifeionizers(9 tấm)

Có sẵn 

35.00cm × 35.00cm × 15.00cm 

5.50kg / 7.30kg 

5℃ ~ 35℃ 

10 kgf/cm2 

3.00~11.50 

Loại lọc kép 

lần 1 : 4.000l, lần 2 : 8.000l 

1~4LPM 

Màn hình LCD 7 Màu Lớn 

Kiềm: 4 giai đoạn, Axít: 4 giai đoạn, Nước sạch 

Tự động làm sạch 

AC100V ~ 240V , 50Hz / 60Hz 

ABS 

Titan mạ bạch kim 

9 

200VA 

Có kèm theo

   

  

Vật liệu

320×144×60

Thân : SUS304

Đầu : Đúc Áp Lực
(Mạ Crôm)

Đèn LED

Cảm biến cảm ứng

Hệ thống lọc nước cao cấp

Chức năng làm sạch tự động

Mức pH điêu chỉnh được

Thông báo thoại

Kích thước Màn hình

Vòi nước (để sử dụng dưới bồn rửa)



Tại Sao LIFEIONIZERS lại Dễ Dàng?
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_ Đặt trên kệ bếp Đến đặt dưới kệ bếp (có thể lắp đặt ở trên hoặc dưới bàn)

2. Chuyển Đổi Hoàn Toàn

[ BB ] [ WB ] [ WW ]

Màu Sắc LIFEIONIZERS
 _ W (Trắng) / B (Đen) / S (Bạc) / WD (Gỗ)

[ SS ] [ WDS ]

_ với hệ thống cửa trước trượt : Được cấp bằng sáng chế

1. Dễ thay đổi bộ lọc



[ 4 ]

Nước kiềm ở bước 3

Các lợi ích khác là gì?
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1. 9 điện cực pin (được tráng bạch kim)
_ Tấm titan rắn (53 x 146 x 5mm)

_ Để cung cấp nước kiềm ổn định và bền vững

2. Công nghệ ánh sáng UV
_ Để tiêu diệt vi khuẩn có hại

3. Hệ thống chỉ dẫn bộ lọc tự động 
(Các bộ lọc được áp dụng có chức năng 
nhận dạng tần số vô tuyến (RFID))
_ Để kiểm tra tình trạng của bộ lọc (chu kỳ, chính hiệu….)

4. Thông báo thoại thích hợp tự động
_ Thông báo thoại, ví dụ: “Nước kiềm ở bước 3”

5. Màn hình LCD (mọi thứ đều được hiển thị)
_ Màn hình LCD hiển thị chức năng hiện tại

6. Hệ thống lọc kép 2 bước tăng cường.
_ Để cung cấp nước sạch & mùi vị ngon.

7. Phạm vi pH khó tin từ 3,0 đến 11,50
_ pH: Độ Hoạt Động của Hidro

8. 400 mức pH và ORP lập trình được.
_ Quý vị có thể điều chỉnh mức pH (4 mức)

_ Sức mạnh hoạt động của mỗi mức pH. (100 mức)

9. Cảm biến cảm ứng
_ Cảm Biến Cảm Ứng Chức Năng Tùy Chọn

10. Công suất tối đa là 386W của bộ nguồn
chuyển đổi mạch (SMPS) tối tân
_ pH ổn định & mạnh & nước ORP tốt hơn

11. ORP : -650 ~ -850 mv
_ Khả Năng Oxy Hóa Khử : Chống oxy hóa

_ Để loại bỏ R.O.S (Loại Oxy Phản Ứng)

1. Chỉ báo tuổi thọ bộ lọc thứ 1
2. Đèn chỉ báo mức rửa
3. Chỉ báo hiển thị chế độ
4. Giá trị pH nước ra
5. Đèn hiển thị cài đặt thoại
6. Lượng nước & vận tốc
7. Đèn hiển thị hoạt động

8. Chỉ báo tuổi thọ bộ lọc thứ 2
9. Mức nước kiềm/axít
10. Đèn chọn nước kiềm
11. Đèn chọn nước axít
12. Đèn chọn nước tinh khiết
13. Đèn hiển thị lỗi

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 9 ]

[ 5 ]
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12. 100% ống Zabara bằng thép không gỉ
_ Không gỉ, không thay đổi

13. Hệ thống làm sạch tự động
_ Để loại bỏ nước còn lại trong bộ lọc 1 và 2.

_ Để đảo ngược điện cực và làm sạch bên trong Buồng điện phân.

1. Khi thay đổi bộ lọc.

2. Khi chế độ “tắt” hoạt động sau khi sử dụng.

3. Khi sản xuất nước kiềm đạt 20 lít.

(20L : mức cơ bản được chọn, quý vị có thể thay

đổi thành 10, 20 hoặc 40 lít.)

4. Khi mất điện bất ngơ .

5. Khi không hoạt động trong hơn 24 giơ

14. Bộ lọc loại bỏ cặn
_ Được lắp đặt tại vị trí của bộ lọc thứ 2.

_ Bộ lọc loại bỏ cặn bên trong buồng điện phân

15. Chỉ báo tuổi thọ bộ lọc thứ 1
_ Lớp Cặn Mật Độ Cao

Loại bỏ cặn (bùn, gỉ, cát, v.v.) từ 5 micromet trở lên.

_ Carbon Hoạt Tính

Carbon vỏ dừa siêu mịn.

_ Lớp Cặn Mật Độ Cao

Loại bỏ cặn (bùn, gỉ, cát, v.v.) từ 5 micromet trở lên.

_ Lớp Cặn

Loại bỏ cặn (bùn, gỉ, cát, v.v.) từ 10 micromet trở lên.

16. Chỉ báo tuổi thọ bộ lọc thứ 2
_ Lớp Cặn Mật Độ Cao

Loại bỏ cặn (bùn, gỉ, cát, v.v.) từ 5 micromet trở lên.

_ Công Nghệ Hạt Gốm canxi

Để giảm Clo và Cloramin.

_ Carbon Hoạt Tính

Carbon vỏ dừa siêu mịn.

_ Lớp Cặn Mật Độ Cao

Loại bỏ cặn (bùn, gỉ, cát, v.v.) từ 5 micromet trở lên.

_ Carbon Hoạt Tính

Carbon vỏ dừa siêu mịn.

_ Lớp Cặn Mật Độ Cao

Loại bỏ cặn (bùn, gỉ, cát, v.v.) từ 5 micromet trở lên.

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 12 ]
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Giải Thích Nước Ion Hóa

Cực dương Cực âm

Oxy Gốc Tự Do (Oxy Hoạt Động)

Hydro (1.500ppb)

F.R.O. Được Loại Bỏ

LOẠI BỎ F.R.O. 
Loại bỏ Oxy Gốc tự do

Nước Axít Nước Kiềm

Do điện phân

Oxy Gốc tự do
trở thành H2O

 (F.R.O. được loại bỏ)

Với nước điện giải, cực âm (-) tạo ra Nước Ion Hóa Kiềm với các khoáng chất (phạm vi pH 7,5~10)
– như Ca, K, Mg, Na, v.v. bởi vì ion hydroxyl (OH-) tạo ra phản ứng.
Cực dương (+) có nhiều hydro (H+) (phạm vi pH 3,5~6,5) bởi vì khí oxy (O₂) tạo ra phản ứng và nước ion axit có nhiều
ion như CI, S, P.
Nước Kiềm Ion Hóa và nước ion axít do máy điện phân nước tạo thành, có các đặc tính như dưới đây.

(+)2H2O→O2+4H++4e-+1,229V(Eo)
(-)2H2O+2e-→H2+2OH-+0,828V(Eo)
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Giải Thích Nước Ion Hóa

Sử Dụng Nước Kiềm Ion Hóa (Uống)

pH Nước : 8,0-10,0
_ Lợi ích hấp thụ, hòa tan và khả năng dẫn nhiệt.

_ Uống : Điều cần làm trước tiên vào mỗi buổi sáng là uống 2 cốc Nước Kiềm Ion

Hóa. Điều quan trọng là phải có rau trong chế độ ăn của quý vị. Ăn lượng đáng

kể thức ăn có tính axít như lòng đỏ trứng, cơm trắng, gà, thịt lợn và thịt bò có thể

là một phần trong chế độ ăn của quý vị. Uống Nước Kiềm Ion Hóa cũng quan

trọng không kém bởi vì nó cân bằng các tác dụng Kiềm và axít của các thức ăn

này.

_ Chuẩn Bị Thức Ăn: Rửa sạch rau và cá. Tăng hương vị của bông cải xanh, hành tây,

v.v. bằng cách nấu sôi trước chúng trong Nước Kiềm Ion Hóa. Sử dụng ít gia vị và

muối trong chế độ ăn của quý vị.

_ Cơm: Sử dụng Nước Kiềm Ion Hóa để rửa và nấu cơm. Kết quả là cơm xốp và ngon.

_ Trà: Hương vị và mùi thơm là yếu tố quyết định đối với nhiều người. Quý vị sẽ 

ngạc nhiên về màu sắc, hương vị và mùi thơm được cải thiện. Quý vị có thể sử 

dụng ít trà hơn mà vẫn có được đầy đủ hương vị phong phú.

_ Súp và Món Hầm: Nước Kiềm Ion Hóa làm tăng hương vị của các nguyên liệu vì

vậy chúng mềm và ngọt hơn. Vì vậy kết quả là sử dụng ít muối hoặc nước tương

hơn. Nước này tốt cho những người muốn giảm lượng muối ăn của họ.

_ Thực vật: Tưới nước cho cây cối và hoa. Nước Kiềm Ion Hóa kéo dài sự tươi sống 

và vòng đời của thực vật. Nước Kiềm Ion Hóa với mức pH là 9,0 có thể phục hồi 

sức khỏe của thực vật bị bệnh. Nước Kiềm Ion Hóa kích thích sự nảy mầm và cải 

thiện sự phát triển của hạt giống.

_ Động vật: Sức khỏe của động vật sẽ được cải thiện đáng kể. Mùi cơ thể khó chịu 

sẽ giảm cũng như mùi của phân và nước tiểu.

_ Thủ công mỹ nghệ: Tuyệt vời dành cho quần áo nhuộm cũng như đồ thủ công mỹ 

nghệ khác. Quý vị sẽ yêu các màu sắc có được khi sử dụng loại nước này.

_ Sức khỏe: Qua việc sử dụng nước liên tục, xu hướng mang tính axít có thể được

điều chỉnh dần đến các mức Kiềm. Uống ít nhất một nửa trọng lượng cơ thể quý

vị tính bằng ounce để thay đổi dần từ mức axít thành mức kiềm nhẹ trong miệng

_ Làm sạch ruột: Làm ấm nước đến nhiệt độ cơ thể và sử dụng dụng cụ làm sạch

ruột để loại bỏ chất thải và mảnh vụn tích tụ.

_ Mục Đích Sử Dụng Khác: Một giả thuyết cho rằng nước này làm giảm các gốc tự

do. Gần đây, nước này được cho là “Nước Không Gốc Tự Do”. Nó làm chậm sự lão

hóa và ổn định nhiệt độ cơ thể. 

Nước Kiềm Ion Hóa Cao : pH 11,0+
_ Nước Kiềm Ion Hóa Cao đảm bảo vệ sinh trong cuộc sống hàng ngày của chúng

ta do tác dụng làm sạch mạnh của nó.

_ Chuẩn Bị Thức Ăn: Rửa Rau và hoa quả.

_ Làm sạch: Làm sạch thớt. Rất tốt để làm sạch dầu ăn và và bụi bẩn cứng từ lỗ 

thông hơi cũng như làm sạch trong bếp nói chung.

_ Loại Bỏ Chất Cặn: Sức mạnh vượt trội, lực hấp thu sẽ loại bỏ cà phê, nước tương và

cặn dầu dễ dàng. Nó cũng rất tốt để loại bỏ cặn cứng đầu trong bồn cầu.

_ Chén bát: Sử dụng ít chất tẩy rửa hơn khi rửa chén bát bằng tay. Tiết kiệm trên

hóa đơn tiền nước, chỉ cần một phần ba đến một phần tư lượng nước sử dụng

thông thường để làm sạch và để rửa bằng chất tẩy rửa.

Khi nhấn nút Kiềm, nước Kiềm sẽ chảy ra từ vòi nước trên và nước axít sẽ chảy ra từ

vòi dưới.

Sử Dụng cho Nước Tinh Khiết (Đồ uống cho trẻ nhỏ)

pH Nước : 7,0
_ Không có clo, gỉ và vẩn đục. Nước sạch là nước uống ngon.

_ Trẻ nhỏ: Sử dụng nước tinh khiết có mức pH là 7,0 khi chuẩn bị thức ăn cho trẻ nhỏ.

_ Khi nhấn nút nước tinh khiết, nước tinh khiết sẽ chảy ra từ vòi trên và dưới.

Sử Dụng cho Nước có tính Axít (Rửa)

pH Nước : 4,0-6,0
_ Rửa Mặt 

_ Chăm Sóc Tóc 

_ Nước Tắm 

_ Chăm Sóc Vật Nuôi 

_ Chu Kỳ Rửa

_ Nấu Đậu 

_ Đồ Chiên

_ Thức ăn đông lạnh

_ Chất bẩn

_ Chén bát 

_ Đánh bóng 

_ Làm Sạch Nhà Cửa

Khi nhấn nút Axít, nước có tính Axít sẽ chảy ra từ vòi nước trên và nước Kiềm sẽ

chảy ra từ vòi nước dưới.




