น้ำสะอาดบร�สทุ ธิแ์ ละปลอดภัยสำหรับทุกคนในบาน
SAFE PURE Water for Your Entire Home

ระบบเคร�่องกรองน้ำดวยแสงอัลตราไวโอเล็ต
พ�สูจนแลววาสามารถใหน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยแกครอบครัวของคุณได

Whole Home UV Water Filter Systems
The Proven Way to Safeguard Your Family’s Drinking Water

ระบบเคร�่องกรองน้ำสำหรับทั้งบาน

IHS12-D4

Whole Home Water Filter System

เคร�อ่ งกรองน้ำทีม่ าพรอมกับระบบกรองน้ำทีใ่ หอตั ราการไหลเว�ยนของน้ำสูง
ประกอบดวย (1) ไสกรองตะกอน (Sediment filter) ขนาด 10” 5 ไมครอน
ทำหนาทีก่ รองสิง� สกปรก เชน ตะกอน ฯลฯ (2) ไสกรองคารบอน(Carbon
filter) ขนาด 20” ทำหนาทีข่ จัดกลิน� และคลอร�น (3) หลอดยูว� (UV Lamp)
กำลัง 40 วัตต์ ทีใ่ หประสิทธิภาพสูง สามารถฆาเชือ้ แบคทีเร�ยและไวรัสไดถงึ
99.99% ซึง่ บรรจ�อยูใ นหลอดครอบทีท่ ำจากสแตนเลส
การทำงานของเคร�อ่ งกรองน้ำนีจ้ ะถูกควบคุมโดย
(4) กลองควบคุมการทำงาน (Control unit) ซึง่ ทำจากวัสดุทก่ี นั น้ำ
และมีจอไฟ LED แสดงสถานะระบบของเคร�อ่ งและแจงเตือนการ
เปลีย่ นหลอดไฟ ทางนำ้เขาและนำ้ออกใชทอ ขนาด ¾ นิว�
สามารถใชไดกบั แรงดันน้ำสูงสุดถึง 8.6 บาร
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คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง

Compact high-flow system equipped with a 10”
5 micron high flow sediment filter (1) removes dirt.
A 20” high flow carbon filter (2) removes taste and
odour of chlorine. A 40W high output UV light
which kills 99.99% of bacteria and viruses,
encased in a stainless steel UV chamber (3).
Operated by the control unit (4) with water
resistant case, LED display for the status of system
components and a lamp replacement reminder. ¾”
water inlet(female) and outlet (male) fittings.
Maximum water pressure 8.6 Bar.

อะไหล / Replacement parts
ไสกรองตะกอนขนาด 10”

1

10” High Flow Sediment Filter
CMB-510-HF
1,070.-

895-*

ไสกรองคารบอนขนาด 20”

2

20” High Flow Carbon Filter
C2-02
4,650.-

3,890.-*

3

หลอดยูว� D4

High Output UV Lamp D4
602805
6,290.-

5,390.-*

Recomended Installation
1- 3 Bedroom House / Condo

บาน 1 - 3 หองนอน/ คอนโด

น้ำสะอาดบร�สุทธิ์และปลอดภัยสำหรับทุกคนในบาน

ถังเก็บน้ำ

SAFE PURE Water for Your Entire Home

Water Tank

IHS12-D4

Water Pump

ปมน้ำ

ทอน้ำเขา

Incoming water line

Check Valve

วาลวควบคุม

กอกสนาม
Garden Tap

าเชื้อแบคทีเร�ยและไวรัส เชน เชื้อ อีโคไล โดยไมใชสารเคมีี
“ฆKills
”
Bacteria & Viruses such as E. Coli, Chemical Free
“
”
ติดตอเราทางเวปไชค

For more information please visit/

www.viqua-thailand.com

ระบบเคร�่องกรองน้ำสำหรับทั้งบาน

IHS22-D4

Whole Home Water Filter System

เคร�อ่ งกรองน้ำทีม่ าพรอมกับระบบกรองน้ำทีใ่ หอตั ราการไหลเว�ยนของน้ำสูง
ประกอบดวย (1) ไสกรองตะกอน (Sediment filter) ขนาด 20” 5 ไมครอน
ทำหนาทีก่ รองสิง� สกปรก เชน ตะกอน ฯลฯ (2) ไสกรองคารบอน(Carbon
filter) ขนาด 20” ทำหนาทีข่ จัดกลิน� และคลอร�น (3) หลอดยูว� (UV Lamp)
กำลัง 40 วัตต ทีใ่ หประสิทธิภาพสูง สามารถฆาเชือ้ แบคทีเร�ยและไวรัสไดถงึ
99.99% ซึง่ บรรจ�อยูใ นหลอดครอบที่ทำจากสแตนเลส
การทำงานของเคร�อ่ งกรองน้ำนีจ้ ะถูกควบคุมโดย
(4) กลองควบคุมการทำงาน (Control unit) ซึง่ ทำจากวัสดุทก่ี นั น้ำ
และมีจอไฟ LED แสดงสถานะระบบของเคร�อ่ งและแจงเตือนการ
เปลีย่ นหลอดไฟ ทางนำ้เขาและนำ้ออกใชทอ ขนาด ¾ นิว�
สามารถใชไดกบั แรงดันน้ำสูงสุดถึง 8.6 บาร
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69,500.-

62,900.-*

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง

Compact high-flow system equipped with a 20”
5 micron high flow sediment filter (1) removes dirt.
A 20” high flow carbon filter (2) removes taste and
odour of chlorine. A 40W high output UV light
which kills 99.99% of bacteria and viruses,
encased in a stainless steel UV chamber (3).
Operated by the control unit (4) with water
resistant case, LED display for the status of system
components and a lamp replacement reminder. ¾”
water inlet(female) and outlet (male) fittings.
Maximum water pressure 8.6 Bar.

อะไหล / Replacement parts
ไสกรองตะกอนขนาด 20”

1

20” High Flow Sediment Filter
CMB-520-HF
2,090.-

1,790-*

ไสกรองคารบอนขนาด 20”

2

20” High Flow Carbon Filter
C2-02
4,650.-

3,890.-*

หลอดยูว� D4

3

High Output UV Lamp D4
602805
6,290.-

5,390.-*

Recomended Installation
1- 3 Bedroom House / Condo

บาน 1 - 3 หองนอน/ คอนโด

น้ำสะอาดบร�สุทธิ์และปลอดภัยสำหรับทุกคนในบาน

ถังเก็บน้ำ

SAFE PURE Water for Your Entire Home

Water Tank

IHS22-D4

Water Pump

ปมน้ำ

ทอน้ำเขา

Incoming water line

Check Valve

วาลวควบคุม

กอกสนาม
Garden Tap

36 ป กับประสบการณ ในการทำน้ำดื่มบร�สุทธิ์มามากกวา 100 ประเทศทั่วโลก
“Purifying
”
Water in Over 100 Countries for 36 Years
“
”
ติดตอเราทางเวปไชค

For more information please visit/

www.viqua-thailand.com

ระบบเคร�่องกรองน้ำสำหรับทั้งบาน

IHS22-E4

Whole Home Water Filter System

เคร�อ่ งกรองน้ำทีม่ าพรอมกับระบบกรองน้ำทีใ่ หอตั ราการไหลเว�ยนของน้ำสูง
ประกอบดวย (1) ไสกรองตะกอน (Sediment filter) ขนาด 20” 5 ไมครอน
ทำหนาทีก่ รองสิง� สกปรก เชน ตะกอน ฯลฯ (2) ไสกรองคารบอน(Carbon
filter) ขนาด 20” ทำหนาทีข่ จัดกลิน� และคลอร�น (3) หลอดยูว� (UV Lamp)
กำลัง 70 วัตต ทีใ่ หประสิทธิภาพสูง สามารถฆาเชือ้ แบคทีเร�ยและไวรัสไดถงึ
99.99% ซึง่ บรรจ�อยูใ นหลอดครอบที่ทำจากสแตนเลส
การทำงานของเคร�อ่ งกรองน้ำนีจ้ ะถูกควบคุมโดย
(4) กลองควบคุมการทำงาน (Control unit) ซึง่ ทำจากวัสดุทก่ี นั น้ำ
และมีจอไฟ LED แสดงสถานะระบบของเคร�อ่ งและแจงเตือนการ
เปลีย่ นหลอดไฟ ทางนำ้เขาและนำ้ออกใชทอ ขนาด ¾ นิว�
สามารถใชไดกบั แรงดันน้ำสูงสุดถึง 8.6 บาร
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87,900.-

74,900.-*

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง
บาน 3 - 5 หองนอน/ คอนโด
ถังเก็บน้ำ
Water Tank

Compact high-flow system equipped with a 20”
5 micron high flow sediment filter (1) removes dirt.
A 20” high flow carbon filter (2) removes taste and
odour of chlorine. A 70W high output UV light
which kills 99.99% of bacteria and viruses,
encased in a stainless steel UV chamber (3).
Operated by the control unit (4) with water
resistant case, LED display for the status of system
components and a lamp replacement reminder. ¾”
water inlet(female) and outlet (male) fittings.
Maximum water pressure 8.6 Bar.

อะไหล / Replacement parts
ไสกรองตะกอนขนาด 20”

1

20” High Flow Sediment Filter
CMB-520-HF
2,090.-

1,790-*

ไสกรองคารบอนขนาด 20”

2

20” High Flow Carbon Filter
C2-02
4,650.-

3,890.-*

หลอดยูว� E4

3

High Output UV Lamp E4
602806
6,860.-

5,750.-*

Recomended Installation
3 - 5 Bedroom House / Condo
น้ำสะอาดบร�สุทธิ์และปลอดภัยสำหรับทุกคนในบาน

SAFE PURE Water for Your Entire Home

ปมน้ำสำหรับบาน

IHS22-E4

House Water Pump

ทอน้ำเขา
Incoming water line

วาลวควบคุม

ปมน้ำสำหรับสวน

กอกสนาม

Garden Water Pump

Garden Tap

Garden Tap

กอกสนาม

Check Valves

* ราคาทีน่ ำเสนอรวมภาษีมลู คาเพ�ม่ 7% และมีผลใชไดจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 * All prices incl. VAT 7% and valid until 31 January 2016
Dealer/ตัวแทนจำหนาย

For more information please visit/ ติดตอเราทางเวปไชค www.viqua-thailand.com

