Enjoy Pure Water,
A Smart Way of Life

EVERPURE PBS-400

HIGH TECHNOLOGY FILTRATION
IN YOUR KITCHEN

Chất lượng mang đẳng cấp thương mại giúp cho Pentair @Everpure USA trở
thành lựa chọn không thể cưỡng lại cho các nhà hàng cũng như các hộ gia đình.
Công nghệ phủ mạ lót độc đáo kết hợp vật liệu Micro-Pure và màng lọc nếp gấp
giúp giữ lại những tạp chất có kích cỡ 0,5 micron. Thiết kế cao cấp như thế giúp
cho diện tích bề mặt màng lọc lớn hơn , kéo dài tuổi thọ và hiệu quả lọc.
PBS-400 được tích hợp sẵn 1 vòi nước , rất thuận lợi cho nhu cầu của bạn, bảo vệ
các thiết bị sử dụng nước không bị cáu cặn

ĐẶC ĐIỂM

Công nghệ phủ mạ lót độc đáo kết hợp vật liệu
Micro-Pure và màng lọc nếp gấp giúp giữ lại những
tạp chất có kích cỡ 0,5 micron. Thiết kế cao cấp như
thế giúp cho diện tích bề mặt màng lọc lớn hơn , kéo
dài tuổi thọ và hiệu quả lọc.
Lưu lượng lớn: 8,3 lít/phút
Chức năng chống cáu cặn được tích hợp trong vật
liệu Micro-Pure
Everpure loại bỏ các thành phần ô nhiễm, nhưng vẫn
giữ lại các vi khoáng tự nhiên trong nước, nên có vị
sảng khoái, trong lành, và tươi mới
Hấp phụ màu, mùi
Thiết kế ly lọc bằng kim loại khẳng định chất lượng
lâu bền theo chuẩn thương mại
Van đóng , mở nước được tích hợp sẵn

LỢI ÍCH

Everpure mang lại trải nghiệm vị nước tuyệt hảo, tiết
kiệm chi phí hơn nhiều so với nước đóng chai
Lưu lượng lớn nên không cần lắp thêm vòi phụ để
tăng công suất
Giảm thiểu cáu cặn trên các thiết bị sử dụng nước
Lý tưởng cho nước uống trực tiếp và nấu nướng
Chất lượng tuyệt vời - Vị nước mang lại sự khác biệt,
giúp tăng hương vị khi pha cà phê, trà, cocktail, nước
trái cây, nấu súp, thậm chí cả làm đá viên

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lưu lượng: 8,3 lít/phút
- Nhiệt độ: 2 - 38 C
- Áp suất : 10 - 125 psi ( 0,7 - 8,6 bar )
- Công suất: 11,356 lít ( tương đương 1 năm sử dụng, tùy
theo qui mô hộ gia đình, lượng nước sử dụng

GIẢM THIỂU CHẤT Ô NHIỄM

- Chì
- vi sinh
- Clo
- màu, mùi
- độ đục, cặn bẩn
- tảo
- các hạt lơ lửng ( sắt, mangan, sulfide )

EVERPURE PBS-400

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT / YÊU CẦU BẢO TRÌ

Kích thước (cm): 51H x 13W x 13D ( bao gồm cả 6,5 cm
không gian trống phía dưới bộ lọc để thuận tiện khi tháo
lắp )
Chú ý thay lọc khi hết công suất, hoặc khi lưu lượng nước
quá yếu, khuyến cáo tối thiểu mỗi năm thay 1 lần

Bảng Giá Everpure PBS-400

Mã Số

PBS-400 Standard

PBS-400 Special

Giá Bán Lẻ

6,990,000VND/Set

9,990,000VND/Set

Hình Ảnh

Bao Bì

Ưu Điểm Đặc Biệt

Kim Loại Nặng

Tốc độ dòng chảy cao với khả năng xử lý lớn 8,3 lít / phút @ 11.300 lít
Kiểm soát vôi và quy mô
Không cần điện và không có nước thải
Sửa đổi Fibredyne tầm @ 0,5 um để kiểm soát u nang
Cryptosporidium / Giardia
Giảm mùi vị clo & mùi, các hạt gỉ và trầm tích
Giảm chất gây ung thư như trihalomethanes, (THMs)
Dễ dàng lắp đặt dưới bồn rửa và thay thế hộp mực
Giữ lại các khoáng chất tự nhiên quan trọng cho lợi ích sức khỏe
Chứng nhận tiêu chuẩn 42 & 53 của NSF / ANSI
Vòi inox JG - John Gust đường ống và phụ kiện
Chì

Asen, crom hóa trị sáu, chì, selen,
sắt, nhôm, đồng, thủy ngân

Bảo trì & Chi phí

P1

SCB-10

PBS-400

150,000VND/PC

1,800,000VND/PC

3,900,000VND/PC

3-6 months

18-24 month

12-18 month

EVERPURE PBS-400

