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Ngày nay nguồn nước cấp từ các Nhà máy cấp nước, nước thủy cục,… cấp đến các hộ gia đình đã có 
các chỉ số thành phần trong nước tương đối an toàn. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề chưa được tối ưu 
như sau:

Nước sạch từ nguồn nhưng không loại trừ khả năng phát sinh các tạp chất trong quá trình luân 
chuyển trong đường ống hoặc bồn chứa trung gian.

Nước sạch sinh hoạt nhưng lượng khoáng chất cao, lâu ngày cũng ảnh hưởng đến các thiết bị liên 
quan trực tiếp với nước như các đồ gia dụng của gia đình.

Chính vì vậy, chúng ta vẫn phải cần đến sự hỗ trợ của máy lọc nước để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên 
ngoài việc lọc tạp chất, thì Công nghệ lọc nước sử dụng màng lọc sẽ khử hoàn toàn những khoáng 
chất cần thiết cho cơ thể mà chúng ta đang cần bổ sung một cách tự nhiên. 

Uống nước không có khoáng chất dẫn đến việc không bổ sung khoáng chất kịp thời cho cơ thể thì 
theo thời gian sẽ làm gia tăng tỉ lệ mắc bệnh bướu cổ, tăng huyết áp, bệnh tim, thiếu máu, loét dạ 
dày, tá tràng, viêm túi mật.

Nhằm đáp ứng nhu cầu uống nước sạch giữ khoáng tự nhiên, Vietdream 
đã cho ra đời Máy Lọc Tổng đầu nguồn sử dụng công nghệ CDI với các đặc 
tính tối ưu.

MÁY LỌC TỔNG

Ứng dụng công nghệ CDI

Có thể điều chỉnh được TDS & có thể linh 
hoạt điều chỉnh khử khoáng hay giữ khoáng.

Tỷ lệ thu hồi nước cao lên đến 90%.

Làm sạch tự động.

Kiểm soát chất lượng nước lọc đầu ra.

Công suất tiêu thụ điện thấp.

Lợi ích của máy
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Thông số kỹ thuật

Lọc tổng gia đình

Lọc nước uống, nước sinh 
hoạt cho cơ quan, trường 
học và bệnh viện

Ứng dụng
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Công suất lọc

Tỉ lệ loại bỏ muối

Giới hạn loại bỏ muối

Tỉ lệ thu hồi nước

Điện áp nguồn

Công suất tiêu thụ

Thời gian hoạt động

Kích thước máy (W x D x H)

Trọng lượng

Kết nối đầu vào

Kết nối đầu ra

TDS nước cấp

pH nước cấp

Tổng carbon hữu cơ

Độ đục

Chất béo

Tổng chất rắn lơ lửng

Clo tự do

Sắt

Mangan

Áp suất nước đầu vào

Nhiệt độ nước đầu vào

POE200

Thông số 
kỹ thuật 
hệ thống

Điều kiện 
hoạt động

1000 – 2000 lít/ngày 

50 - 90 %

< 200 Δppm

50 – 90 %

220 VAC-50 Hz

120 - 200W

24/24 h

Ø235 x 240 mm

50 kg

Ø10 nối nhanh

Ø10 nối nhanh

< 300 ppm

2 -10

< 15 ppm

< 4 NTU

< 0.5 ppm

< 4 ppm

< 1 ppm

< 0.5 ppm

< 0.1 ppm

0,8 - 3 bar (12 - 44 psi)

5 - 40 °C (41 - 104°F)


