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Nước	cấp

Bơm	cấp

			(Option)

Seccua	Bio�ilter

Softener	Ontario

							(Option)

VZN	series

UrSpring	series

Drinking	water

for:	Home	/

Restaurent...

Fountain

Beverage

Ice	Machine

	TAC

Delta	softener/

Bevguard	softener

Drinking	

water

Nước	cấp ClearBev	Series

RO	system

Hydrogen	products

Alkaline	products

Fountain

Beverage

Drinking	

water

Drinking		water	for:

health,	beauty	and	

happiness

Fountain	Beverage	/

Ice	Machine	/	

Coffee	&	Tea

Nước	cấp

Bơm	cấp

			(Option)

Seccua	Virex	Pro	/

Seccua	Phoenix

Water	for:	

Buildings	/	factories	/

Restaurents	/	Hotels...

Nhỏ	gọn,	các	hệ	thống	lọc	ClearBev/hệ	thống	thẩm	thấu	ngược	RO	là	một	sự	kết	

hợp	của	nhiều	công	nghệ	tiên	tiến	đem	lại	sự	tinh	khiết	cho	các	ứng	dụng	thực	

phẩm	và	nước	uống	gia	đình

Sự	đột	phá	về	công	nghệ	tạo	nước	Hydrogen	H2	và	ion	kiềm	Alkaline	đã	chứng	

minh	“Trí	tuệ	mang	lại	sự	an	toàn	về	sức	khỏe,	sắc	đẹp	và	hạnh	phúc”		

Virex®	và	Phoenix®	đáp	ứng	các	yêu	cầu	khắt	khe	nhất		về	lọc	nước	cho	các	nhà	

tòa	nhà,	trung	tâm	thương	mại,	nhà	máy...	Hệ	thống	siêu	lọc	Seccua,	với	hiệu	suất	

được	chứng	nhận	trong	việc	loại	bỏ	mầm	bệnh,	kiểm	tra	tính	toàn	vẹn	tích	hợp,	

ghi	dữ	liệu	và	truy	cập	từ	xa	từ	web.	Bạn	có	thể	kiểm	soát	tất	cả	quá	trình	làm	việc	

hiệu	quả	và		hoàn	toàn	tự	động.

Hệ	thống	siêu	lọc	Ultra�iltration	UF	hoặc	kết	hợp	có	thể	cung	cấp		

giải	pháp	toàn	diện	cho	toàn	bộ	căn	hộ,	biệt	thự,	nhà	hàng,	trà	và	cà	

phê...	với	chất	lượng	nước	cao,	tinh	khiết	và	giữ	lại	các	thành	phần	

khoáng	chất	có	lợi	cho	sức	khỏe,	đồng	thời	giảm	thiểu	chi	phí	vận	

hành	so	với		các	hệ	thống	lọc	khác.

Chất lượng ổn đinh, giá cả hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp

Stable quality, reasonable price and professional service
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Hệ	thống	siêu	lọc	Ultra�ltration	VZN	Antunes

Ứng	dụng	cho	lọc	tổng	-	lọc	đầu	nguồn	nhà	ở,	biệt	thự		

2222

Hệ	thống	lọc	khử	cứng	softener	DeltaWater

Ứng	dụng	cho	lọc	tổng	-	lọc	đầu	nguồn	nhà	ở,	biệt	thự		

Lõi	lọc	khử	cứng	TAC	Antunes

Ứng	dụng	cho	lọc	tổng	-	lọc	đầu	nguồn	/	thực	phẩm	

Thiết	bị	khử	cứng	và	chống	cáu	cặn	đường	ống	ScaleBlaster

Ứng	dụng	cho	nhà	ở	/	biệt	thự	/	nhà	hàng	/	chuỗi	thực	phẩm

Thiết	bị	khử	trùng	UV	Luminor

Ứng	dụng	cho	nhà	ở	/	biệt	thự	/	nhà	hàng	/	chuỗi	thực	phẩm

Loại bỏ vi khuẩn, u nang và ký sinh trùng.

Loại bỏ cặn, huyền phù, độ đục.

Loại bỏ dầu, mỡ, chất hữu cơ, hydroxit kim loại, chất keo, nhũ 

tương, chất rắn lơ lửng, độc tố hóa học và hầu hết các phân tử 

lớn từ nước và các dung dịch khác như (phấn hoa, tảo...)

Loại bỏ mùi, vị và chloramine.

Các hệ thống có hộp mực TAC giảm 96-98% tỷ lệ vôi hóa, ngăn 

ngừa độ cứng mà không cần sử dụng hóa chất, tránh lãng phí 

nước.

Duy trì các khoáng chất nước tốt mang lại lợi ích cho sức khỏe 

của khách hàng, đồng thời tạo ra đồ uống chất lượng cao.

VZN	521H Max:	1.8	m3/h 	+	1	lọc	carbon

VZN	541V Max:	3.4	m3/h

Loại bỏ tạp chất cặn bẩn, mầu & mùi, clo & hóa chất (tồn dư 

hóa chất độc hại, thuốc bảo vệ thực vật…), nước cứng (canxi, 

maige), các thành phần kim loại nặng, amoni... 

Không sử dụng điện

Tốc độ dòng chảy cao

Tiêu thụ ít hơn 50% muối và 60% nước so với các hệ khác

Lắp đặt đơn giản và dễ vận hành

Giảm chi phí mua vật liệu và chất tẩy rửa

Tắm rửa sẽ dễ chịu và sạch

Đồ giặt (quần áo, vải...) sẽ mềm mại tự nhiên, sạch hơn và giữ 

màu lâu hơn

Sử dụng năng lượng hiệu quả, giúp thiết bị đun nấu bền hơn.

	Xuất	xứ:	Bỉ

Chứng nhận:

Công nghệ kết tinh TAC giúp chuyển đổi các khoáng chất gây 

nên nước cứng thành các  tinh thể vô hại, không hoạt động. 

Các tinh thể này không hòa tan cách ly hoàn toàn với hóa học 

nước và bất cứ thứ gì mà nước tiếp xúc.

Thay thế hoàn toàn cho chất làm mềm nước, với hiệu quả lên 

đến 99.6%.

Không cần muối hoặc hóa chất tái sinh khác.

Không cần van điều khiển hoặc điện vận hành.

Duy trì khoáng chất có lợi

ScaleBlaster có thể tạo ra một dòng sóng quét có tần số từ 

1.000-20.000Hz với tốc độ 20 lần một giây. Công nghệ này 

chuyển đổi các khoáng chất gây nên nước cứng thành các  

tinh thể vô hại, không hoạt động. 

Thay thế hoàn toàn cho chất làm mềm nước

Không cần muối hoặc hóa chất tái sinh khác.

Duy trì khoáng chất có lợi

Công nghệ UV được chứng minh để kiểm soát các vấn đề 

vi sinh (vi khuẩn & vi rút) trong nước bao gồm E.coli, Cryp-

tosporidium và Giardia lamblia...

	Xuất	xứ:	USA

Chứng nhận: NSF

 WQA - CE - SA - FPA

	Xuất	xứ:	Canada

Chứng nhận:

	Xuất	xứ:	USA

Chứng nhận:

NSF 42&53

	Xuất	xứ:	USA

Chứng nhận:

NSF 42&53 +	1	lọc	carbon

VZN	541V-T5 Max:	3.4	m3/h +	1	lọc	carbon	và	1	
lọc	khử	cứng	TAC

TAC	-	02 Liên	tục:	0.5	m3/h 1,050,000	gallon

TAC	-	05 Liên	tục:	1.15	m3/h 2,100,000	gallon

Ontario	2 Max:	3.7	m3/h

Ontario	4 Max:	8.4	m3/h Ion	exchange	resin

Ion	exchange	resin

LB4	-	031

LB4	-	101

LB4	-	151

0.5	-	1.4m3/h

1.9	-	4.6	m3/h

2.7	-	6.8	m3/h

SS304,	9000	h

SS304,	9000	h

SS304,	9000	h

Chất lượng ổn đinh, giá cả hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp

Stable quality, reasonable price and professional service
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Máy	lọc	nước	Ion	kiềm	(Kangen)	và	Hydrogen	KYK

Nước	uống	vì	sức	khỏe

Nước	Ion	kiềm

         Nước kiềm gồm các phân tử nước nhỏ nhất (54Hz) trên Trái đất có khả năng oxy hóa - khử mạnh. 

         Giàu khoáng chất ion hóa Ca, Mg, K, Na... và hydro H2 hoạt động có lợi cho sức khỏe.

         Hấp thụ và loại bỏ: Giàu tính kiềm tự nhiên nên nước có vị mềm, dễ chịu và sảng khoái và được cơ thể 

hấp thụ nhanh chóng và loại bỏ axit độc hại, thanh lọc cơ thể, làm chậm lão hóa, tăng cường sức khỏe, hỗ 

trợ điều trị các bệnh.

         Sản xuất nhiều loại nước tùy chỉnh: Người dùng có thể có được nước tùy chỉnh cho trẻ em và người 

lớn và để pha trà, nấu ăn hoặc sử dụng trong chăm sóc da, và điều này cho phép sử dụng nước thuận tiện 

và hiệu quả.

Nước	Hydrogen

         Tác dụng chống oxy hóa - Chống viêm - Chống dị ứng - Chống tiểu đường - Chống béo phì - Chống 

khối u - Chống lão hóa tế bào - Ngăn ngừa các biểu hiện gen - Điều chỉnh tế bào - Điều chỉnh tăng chất 

chống oxy hóa cơ thể - Bảo vệ thần kinh - Phóng xạ - Bảo vệ DNA & RNA - Cải thiện chức năng nhận thức

Sản	phẩm	KYK:	

         Tất cả sản phẩm KYK đều được kiểm chứng an toàn và hiệu quả y tế và Được phê duyệt bởi MFDS vì 

hiệu quả của nó trong việc làm giảm tiêu chảy mãn tính, khó tiêu, lên men bất thường trong hệ thống tiêu 

hóa và bài tiết dư thừa axit dạ dày

         Được cho phép thí nghiệm lâm sàng của IRB (Hiệp hội đạo đức sinh mạng), tiến hành thí nghiệm tại 

bệnh viện Đại học Seoul, bệnh viện tốt nhất Hàn Quốc

         Sản phẩm có thể làm nóng lạnh nước điện giải (do MFDS, GMP chứng nhận) duy nhất trên thế giới .

         KYK phát triển các sản phẩm loại bỏ cặn vôi, thu được nước điện giải chất lượng tốt hơn.

	Xuất	xứ:	Hàn	Quốc

Chứng nhận:

US FDA, Korea FDA, Russian Fed, GMP, ANZ 

EMC, US Quality Standard, ZITA, European

Type:	Alkaline	

Type:	Hydrogen

Lưu lượng lọc

Model

2l/phút 2l/phút 1.3l/phút

HISHA

2l/phút 1.3l/phút

+4 cấp nước kiềm, +2 cấp nước axit, +1 

cấp nước tinh khiết.

5 điện cực tiêu chuẩn, tấm 

điện cực bạch kim

5 điện cực tiêu chuẩn, tấm 

điện cực bạch kim

- Van tay gốm trang nhã

- Hệ điều khiển pH tự động
- Sử dụng chip tích hợp, phát hiện tuổi  

và cảnh báo thay lõi

- Tự động làm sạch sau dùng

- Hệ thống điều khiển 1 chạm 

- Màn hình LCD (7 màu) và hiển thị độ 

pH, ORP 

- Sử dụng chip tích hợp, phát hiện tuổi  

và cảnh báo thay lõi

- Tự động làm sạch sau dùng

220(W) x 322(H) x100(D)mm, 2.4kg 340(W) x 340(H) x150(D)mm, 5.2kg

1 Lõi lọc phức hợp cao cấp: 3500L, 

gồm 7 cấp lọc

5 điện cực tiêu chuẩn, tấm 

điện cực bạch kim

- Hệ thống điều khiển chạm 

- Hệ thống điều khiển pH tự động

- Hệ thống gia nhiệt và làm mát tức thì

- Sử dụng chip tích hợp, phát hiện tuổi  

và cảnh báo thay lõi

- Tự động làm sạch sau dùng

300(W) x 487(H) x465(D)mm, 20kg

4 Lõi: Sed: 3500L, Pre-Carbon: 3500L, 

Nano: 9999L, Post-Carbon: 7000L

2 Lõi lọc phức hợp cao cấp: 6000l và 

9000l, mỗi lõi gồm 7 cấp lọc

220V/50Hz 220V/50Hz 2.9kW/220V/50Hz

Generation II

   +4 loại nước kiềm, +1 loại nước 

tinh khiết, +4 loại axit

   +2 cấp nước lạnh, + 4 cấp nước ở 

nhiệt độ phòng, 1 cấp nước nóng

KYK 707

Cấp nước lọc

Điện cực

Kích thước

Lõi lọc

Nguồn điện

Hệ thống

điều khiển

Lưu lượng lọc

Model

2l/phút

Higen1+

2l/phút 2l/phút

Hàm lượng

Hydrogen

Max: 1570ppb hydro; Avg.: 1,270 ppb

ORP Max.: - 620mV; Avg.: - 410mV

+3 nước Hydro: High, Mid & Low, +1 

nước tinh khiết, +1 nước để khử trùng

5 điện cực tiêu chuẩn, tấm điện cực 

cation exchange membrane

- Van tay gốm trang nhã
- Sử dụng chip tích hợp, phát hiện tuổi  

và cảnh báo thay lõi

- Tự động làm sạch sau dùng

- Hệ điều khiển nguồn SMPS độc quyền

220(W) x 322(H) x100(D)mm, 2.4kg

1 Lõi lọc phức hợp cao cấp: 3500L, 

gồm 7 cấp lọc

70W/220V/50Hz

Max: 1570ppb hydro; Avg.: 1,270 ppb

ORP Max.: - 620mV; Avg.: - 410mV

+4 nước Hydro: High, Mid & Low, +1 

nước tinh khiết, +1 nước để khử trùng

5 điện cực tiêu chuẩn, tấm điện cực 

cation exchange membrane

- Hệ thống điều khiển 1 chạm với màn 

hình LCD lớn
- Sử dụng chip tích hợp, phát hiện tuổi  

và cảnh báo thay lõi

- Tự động làm sạch sau dùng

- Hệ điều khiển nguồn SMPS độc quyền

340(W) X 340(H) X 150(D)mm, 6kg

2 Lõi lọc phức hợp cao cấp: 6000l và 

9000l, mỗi lõi gồm 7 cấp lọc

70W/220V/50Hz

Max: 1570ppb hydro; Avg.: 1,270 ppb

ORP Max.: - 620mV; Avg.: - 410mV

+2 nước Hydro, +1 nước tinh khiết, +1 

nước để khử trùng

5 điện cực tiêu chuẩn, tấm điện cực 

cation exchange membrane

- Hệ thống điều khiển 1 chạm

- Sử dụng chip tích hợp, phát hiện tuổi  

và cảnh báo thay lõi

- Tự động làm sạch sau dùng

- Hệ điều khiển nguồn SMPS độc quyền

314(W) X 425(H) X 124(D)mm, 5.1kg

3 Lõi cao cấp: Pre-Carbon: 3500L

Nano: 9999L, Post-Carbon: 7000L

70W/220V/50Hz

Higen2+ Hym3+

Cấp nước lọc

Điện cực

Kích thước

Lõi lọc

Nguồn điện

Hệ thống

điều khiển

Chất lượng ổn đinh, giá cả hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp

Stable quality, reasonable price and professional service



10www.eap-water.com9 

Máy	lọc	nước	bằng	than	hoạt	tính	kết	hợp	PO4	Bevguard	&	Antunes

Ứng	dụng	cho	lọc	nước	uống	/	các	ứng	dụng	thực	phẩm	(trà,	coffee,	máy	làm	đá...)

Hệ	thống	RO	Frizzlife

Ứng	dụng	cho	nước	uống	trực	tiếp	nhà	ở	/	biệt	thự	/	nhà	hàng	/	chuỗi	thực	phẩm

Loại bỏ tạp chất cặn bẩn, mầu & mùi, clo & hóa chất (tồn dư 

hóa chất độc hại, thuốc bảo vệ thực vật…), giảm thiểu các 

thành phần kim loại nặng sắt, mangan, asen... 

Giảm vôi hóa và ăn mòn

Chống các tác nhân mài mòn và tắc nghẽn

Giảm U nang 99,5%

NHỮNG LỢI ÍCH:

Chất lượng cao, hương vị tuyệt vời nước uống và các ứng 

dụng thực phẩm

Không cần bảo trì và nhân công làm sạch

Không tốn năng lượng

Lưu lượng lọc cao, tuổi thọ lớn

Không cần dùng muối cho những bộ lọc khử cứng

Riêng lõi lọc Bevguard có thể thay thế cho các bộ lọc của 

những thương hiệu lớn và đắc tiền khác như: 3M/Cuno, 

EverPure, AquaPure™, Hoshizaki , Selecto Scientifc and OCS 

Giảm TDS, độ cứng, asen, chì, kim loại nặng, thuốc trừ sâu, 

�lo, chất hữu cơ và hơn 1.000 chất gây ô nhiễm có hại khác.

Loại bỏ vi khuẩn và vi rút - ngăn vi khuẩn, vi rút tích tụ.

 Phục hồi các khoáng chất tự nhiên, cân bằng độ kiềm của 

nước RO và điều chỉnh PH đến hơn 7,5. Giảm mùi vị khó 

chịu, mùi và đánh bóng hương vị

	Xuất	xứ:	Mỹ

Chứng nhận: 

WQA Certi�ied / NSF

	Xuất	xứ:	Mỹ

Chứng nhận: NSF 42&53 / 

42&372

Chất lượng ổn đinh, giá cả hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp

Stable quality, reasonable price and professional service

Máy	tạo	nước	Hydrogen	cầm	tay	SHPlus

Ứng	dụng	cho	nước	uống	trực	tiếp	

Lõi	lọc	Hollow	�iber	Membrane	YUASA

Ứng	dụng	cho	nhà	ở	/	biệt	thự	/	nhà	hàng	/	chuỗi	thực	phẩm

Ức chế Oxy hoạt tính gây ra bởi áp lực (Stress oxy hóa) - Ngăn 

chặn tăng cân, kiểm soát béo phì, dư mỡ thừa - Hydrat hóa 

nhanh chóng khi đói bụng - Cải thiện khả năng tự phòng chữa 

bệnh bằng cách tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên - 

Loại bỏ chất thải độc tố ở lỗ chân lông, Hydrat hóa tế bào da 

- Khử mùi thú cưng, phục hồi bộ lông mượt mà - Ngăn chặn 

bài tiết lactate, “Rửa trôi'' những nhức mỏi cơ bắp - Loại bỏ 

dư lượng thuốc trừ sâu, Loại bỏ thành phần oxy hóa...

Dễ dàng mang theo bất cứ đâu, siêu nhẹ và siêu nhỏ gọn

Nồng độ Hydrogen cao nhất với thời gian ngắn nhất

Áp dụng nhất công nghệ tự động làm sạch

Duy trì nồng độ Hydrogen trong khoảng thời gian dài nhất

Sử dụng điện cực Titanium đã được chứng nhận US FDA

Chứng nhận KC EMC và chứng nhận tiêu diệt hoàn toàn 99.9% vi 

khuẩn trên 6 loại vi khuẩn khác nhau trong 1 phút

Dễ dàng mang theo bất cứ đâu, chỉ cần đổ nước và cắm điện

Sử dụng 2 điện cực Titanium đã được chứng nhận US FDA

Không sử dụng hóa chất độc hại, điện phân muối trong nước 

thành HOCl, hàm lượng chất khử trùng tự nhiên từ 180~200ppm

Kích thước: 42.5 x 120mm - thể tích bình: 40ml

Trọng lượng: 90g

Nguồn điện: Max 5V, 0.9A , Công suất: Max 4.5W

Lọc nước uống / Loại bỏ vi khuẩn trong công nghiệp thực 

phẩm và hóa chất / Sản xuất nước siêu tinh khiết cho tiền 

xử lý RO và công nghiệp điện tử / Lọc không khí và các loại 

khí khác

Lõi 10”, 20”, 30” - D70mm

Kích thước lọc: 0.04, 0.1, 0.2, 0.45 and 0.8 μm.

Xuất	xứ:	Nhật

	Xuất	xứ:	Hàn	Quốc

Chứng nhận: KC EMC

	Xuất	xứ:	Nhật

Chứng nhận: Đạo luật vệ 

sinh thực phẩm Nhật Bản

	Xuất	xứ:	Hàn	Quốc

Chứng nhận: 

KC EMC / US FDA

PD600-TAM3

 Lưu lượng lọc cao: 600 GPD 

(0.41GPM)

4 cấp lọc: Sediment Filter + Pre 

Carbon Filter + RO Membrane 

Filter + Alkaline Filter + Pump

- Tỷ lệ thải bỏ thấp 1.5: 1

- Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng

- Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, không 

có tank chứa

WA99

 Lưu lượng: 1.2GPM

- Tỷ lệ thải bỏ thấp 5: 1

- Không cần lắp đặt

- Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, không 

có tank chứa




