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CHI NHÁNH HÀ NỘI

NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM CÓ THỂ CẢI THIỆN 
TỐT CHO CÁC VẤN ĐỀ VỀ DẠ DÀY.
Làm thế nào để cải thiện tình trạng dạ dày?
 Giảm cảm giác khó chịu của dạ dày.
 Giúp tiêu hóa tốt, giảm táo bón.



TẠO NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM TẠI NHÀ
Nước điện giải hay còn gọi là nước mang 
tính kiềm và tính acid, có thể sử dụng để 
uống và nấu ăn.

Bên trong cơ thể con người là môi trường 
mang tính kiềm nhẹ.

Nước kiềm an toàn cho cơ thể, vị ngon 
và có hiệu quả trong việc cải thiện chức 
năng dạ dày, độ pH 8- 8.5 và tăng dần.

Nước tính acid có thể dùng để rửa mặt, 
rửa tay, chăm sóc da...

Bạn có thể mang đến cho bản thân và 
gia đình một cuộc sống chất lượng hơn 
bằng cách sử dụng các chế độ nước 
mang tính kiềm hay tính acid với từng nhu 
cầu thiết yếu.  

Nước điện giải 
ion kiềm là gì ?

Nước đã lọc qua bộ lọc cao cấp EUC2000 
với 4 cấp lọc sẽ được đổ vào bình điện 
phân và được điện phân bằng các tấm 
điện cực được cấu tạo từ hai vật liệu quý 
Titanium và Platinum để tách các ion và 
tạo ra hai dòng nước: 

4 chế độ nước kiềm có độ pH từ 8.0 - 10.5  

1 chế độ nước acid nhẹ, độ pH từ 5.0 - 6.5

Các tấm điện cực sẽ được rửa tự động để 

giữ hiệu quả. Ngoài hai chế độ trên, nước 

khi qua bộ lọc EUC2000 cung cấp nước 

uống trực tiếp 

1 chế độ nước trung tính không qua điện 

phân có pH từ 7.0

“Thiết bị điện giải ion kiềm được ứng dụng 
như thiết bị y tế vào năm 1966”

Nước điện giải ion kiềm có thể cải thiện tốt cho các vấn đề về dạ dày

Tính acid Cân bằng Tính kiềm

Nước điện giải mang tính kiềm có 
độ pH cao, có khả năng thẩm 

thấu và chiết xuất mạnh.

CHỨC NĂNG CỦA NƯỚC 
THAY ĐỔI THEO ĐỘ PH

2 3
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Nước lọc 
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Nước lọc 
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QUÁ TRÌNH
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ĐIỆN GIẢI
ION KIỀM



Cần gạt

Vòi xả

Nước vào

Nước
UỐNG ĐƯỢC

Mặt điều khiển

Vòi chính

Nước ra vòi chính

Nước ra vòi xả

Bộ lọc
Không bị nén

Nguy cơ rò rỉ thấp

In Out In Out

EUC2000
Bình

điện giải

Lớp than hoạt tính
Loại bỏ các tạp chất độc hại, thuốc thực vật, khử mùi nấm 
mốc, khử clo trong nước... (Bromoform/ Trihalomethanes 
Bromodichloromethane/ 2-MIB/ Dibromochloromethane/ 
CAT/ Chlorine/ Tetrachloroethylene/ Trichloroethylene/ 
Chloroform 1,1,1-trichloroethanne...) 

Lớp vải lưới không dệt
Loại bỏ các cặn bẩn và tạp chất trong nước

Lớp sợi trao đổi ion
Loại bỏ chì hòa tan trong nước

Lớp màng lọc sợi rỗng
Nước được thẩm thấu từ ngoài thành ống của các sợi rỗng 
bao gồm hàng triệu lỗ lọc với kích thước siêu nhỏ từ 0.01 
đến 0.1µm vào bên trong sợi rỗng. Các tạp chất có kích 
thước lớn hơn 0.1µm như tảo, vi sinh vật, độ đục, vi khuẩn, rỉ 
sét, nấm mốc, các thành phần kim loại trong nước được 
giữ lại bên ngoài màng lọc. Chỉ còn nước sạch và khoáng 
chất sau khi lọc.

CÔNG NGHỆ LỌC

CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG
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ỨNG DỤNG ĐỘ pH TRONG NƯỚC

QUÁ TRÌNH ĐIỆN GIẢI
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Tăng khoáng chất
(Ca+)

Nước ion hóa kiềm 
(4 chế độ)

Nước ion hóa acid 

Nước lọc sạch giữ 
nguyên khoáng chất

Cơ chế 
điện phân

Khoáng chất

Bộ phận điện phân

Độ pH cân bằng là trạng thái 
an toàn, cũng như nước đảm 
bảo tính an toàn và đem lại 
hiệu quả hấp thụ tốt hơn cho 
cơ thể.
Thích hợp khi dùng để uống 
thuốc hay pha sữa cho em bé.

Làm sạch bã nhờn, se khít lỗ chân 

lông, góp phần làm sáng da.

Chăm sóc tóc bóng mượt

Làm sạch các loại mì sợi, udon 

trước khi chế biến.

Làm mềm trứng luộc,

dễ bóc vỏ sau khi luộc.

Loại bỏ vị đắng các loại rau, mùi hăng 

của măng và hành tây...

Sử dụng khi luộc rau củ sẽ nhanh mềm 

hơn và duy trì được màu xanh ngon 

mắt sau luộc.

Sử dụng cắm hoa trang trí với nước tính 

kiềm mạnh sẽ giữ được độ tươi lâu hơn.

 

Làm dai sợi mì ống khi luộc bằng nước tính kiềm.
Dùng nấu súp nhanh mềm cácloại thịt và thấm vị tốt hơn.Nấu các loại đậu, hạt cứng nhanh mềm.

Sử dụng trong pha chế trà và cafe đạt được độ hòa  tan và nguyên mùi vị.

 

Pha chế rượu ngon hơn.

Sử dụng khi nấu cơm

sẽ giúp hạt gạo sau nấu

mềm và thơm hơn.

Làm mềm các loại thịt

cứng hay các loại gân 

khi nấu có độ kiềm này.
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1. Đôi mắt sáng long lanh 

BỘ VÒI CAO CẤP
SẢN XUẤT TẠI NHẬT BẢN.

BẢO HÀNH 5 NĂM.

BÌNH ĐIỆN GIẢI
ION KIỀM VỚI 5 TẤM

ĐIỆN CỰC. CẤU TẠO TỪ
TITAN & PLATINUM.

CHẾ ĐỘ ĐÈN HIỆU

Có thể chọn chế độ nước với
bảng điều khiển hoạt động đơn giản

ĐÈN BÁO LƯỢNG NƯỚC
Khi sử dụng nước bị ion hóa kiềm 
mạnh sẽ có chế độ thông báo lưu 
lượng nước chảy thích hợp

Không sử dụng khi đèn đang nhấp 
nháy hoặc đèn báo màu đỏ.

CHẾ ĐỘ NƯỚC DÙNG
Chế độ nước sẽ thay đổi theo thứ tự 
từ nước sạch đến 1-2-3.

ĐÈN BÁO THAY BỘ LỌC

Cảnh báo 

Chức năng tự làm sạch

Khi các chấm tròn hiển thị màu đỏ, 
báo hiệu cần phải thay bộ lọc.

Đèn sáng và chuông báo khi sử dụng nước trở nên 
bất thường như nước bị ion hóa kiềm mạnh, nước có 
độ acid cao.

Duy trì dòng điện ổn định
Canxi trong nước máy dính trên tấm điện cực sẽ 
được tự động rửa, mà không làm giảm hiệu quả của 
điện phân hoặc điều chỉnh nước ion hóa kiềm

C
hế

 đ
ộ 

đè
n 

bá
o

Chăm sóc da và tóc
Làm sạch các loại mì sợi, udon trước khi chế biến.

Sử dụng cho uống trực tiếp, uống thuốc,
pha sữa cho bé, nước uống,...

Nên bắt đầu sử dụng từ mức này để tập quen với
việc uống nước có bổ sung tính kiềm.
Pha chế rượu, nấu cơm.
Làm mềm các loại thịt cứng, gân.
 

Sử dụng khi đã quen với nước uống có tính kiềm.
Làm mềm các loại thịt cứng, gân.

Làm mềm nhanh khi nấu các loại đậu, hạt.
Sử dụng pha trà, cà phê nhanh vẫn nguyên mùi vị.

Chế độ nước kiềm mạnh pH 9.5 - pH 10.5

3. Chế độ nước kiềm có pH 9.0 - pH 10.0

2. Chế độ nước kiềm có pH 8.5 - pH 9.5

1. Chế độ nước kiềm có pH 8.0 - pH 9.0

Chế  độ nước lọc

Chế độ nước ion hóa có tính acid

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM
VỚI 6 CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG NƯỚC

NƯỚC ION HÓA KIỀM
Cải thiện đường tiêu hóa khi sử dụng thực 

phẩm hàng ngày, duy trì hệ tiêu hóa 

khỏe mạnh.

NƯỚC ION HÓA CÓ TÍNH ACID
Sử dụng cho rửa mặt, chăm sóc da

NƯỚC SẠCH GỒM KHOÁNG CHẤT
Nước sạch sau lọc vẫn còn giữ  lạ i  

khoáng chất, loại bỏ các tạp chất có hại 

trong nước.

Loại bỏ vị đắng các loại rau.
Rau củ khi luộc sẽ nhanh mềm hơn, xanh ngon.
Hoa cắm trang trí trong nước Alkaline mạnh 
giữ độ tươi lâu hơn.

C
hế độ nước uống

GIÁ SẢN PHẨM :

43,900,000 VNĐ
Chi phí thay bộ lọc:

3,960,000 VNĐ/ NĂM

FR
EE

 RE
PLACEMENT

GUARANTEE

 NẾU XẢY RA BẤT KÌ SỰ CỐ
TRONG 6 THÁNG ĐẦU SỬ DỤNG

CAM KẾT
THAY MỚI MIỄN PHÍ BỘ LỌC

BỘ LỌC EUC2000
ĐẢM BẢO NƯỚC TRƯỚC

KHI ĐI VÀO BÌNH ĐIỆN
GIẢI LÀ NƯỚC UỐNG

ĐƯỢC 100%.

Pha chế rượu ngon hơn.

Sử dụng khi nấu cơm

sẽ giúp hạt gạo sau nấu

mềm và thơm hơn.

Làm mềm các loại thịt

cứng hay các loại gân 

khi nấu có độ kiềm này.
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Điện áp
Công suất điện
Áp suất tĩnh
Áp suất động
Nhiệt độ nước cho phép
Vật liệu
Phương thức điện phân
Khả năng điều chỉnh
Thời gian chạy liên tục cho phép

Lưu lượng định mức
Lưu lượng (nước tạo ra)
EUC2000
Phương thức làm sạch  điện cực
Quy cách thiết kế
Đường kính lỗ khoan
Cáp tín hiệu
Kích thước

Khối lượng
Đường kính(RxDxC)
Khối lượng
Dây nguồn
Model
Khối lượng
Kích thước
Tiêu chuẩn
Xuất xứ

220V-240V 50-60Hz
Tối đa khoảng 250W (chế độ nghỉ, khoảng 0.5 W)
0.07 - 0.75 MPa
0.07 - 0.35 MPa (Làm việc được dưới áp suất động 0.07 MPa)
Tối đa 35oC
Nhựa ABS, nhựa POM, bạch kim, titan
Điện phân liên tục
Alkaline: 4 mức, acid: 1 mức
Alkaline 1, 2, 3... xấp xỉ 10 phút
Alkaline mạnh, nước tính acid...xấp xỉ 5 phút
2.5 L/ phút (ở áp suất 0.1 MPa, 20oC)
Nước sau lọc: ~2.2 L/ phút   Nước xả: ~0.3 L/ phút
Nước sau lọc: ~3.3 L/ phút   Nước xả: ~0.4 L/ phút (áp lực 0.3 MPa, 20oC)
Làm sạch tự động
Vòi có thiết kế chức năng điều chỉnh lưu lượng nước
36 mm - 40 mm
1.5 m
Chiều cao tối đa: 290 mm
Vòi lọc cao: 225 mm
Vòi xả: 64 mm
Bán kính quét của vòi lọc: 150 mm
Xấp xỉ 1.5 kg
170 mm x 104 mm x 294 mm
3.5 kg (4.0 kg khi bộ lọc đầy nước)
1.2 m
EUC2000. Thời hạn sử dụng 12 tháng (công suất lọc 8,000 Lít)
0.8 kg (1.4 kg khi bộ lọc chứa đầy nước)
Đường kính tối đa 105 mm x Chiều cao 217 mm
JIS S 3201/ ISO9001-14001
NHẬT BẢN

Model EU301
Đ

iệ
n 

cự
c

V
òi

 
ch

uy
ên
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ụn

g 
Kh

ối
 

đi
ện

 g
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i
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i l
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Lorem ipsum

THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHẾ ĐỘ ĐÈN HIỆU

CẢNH BÁO
CHẾ ĐỘ TỰ LÀM SẠCH

HỆ THỐNG KHÉP KÍN VÀ AN TOÀN ĐẢM BẢO 
DUY TRÌ TRẠNG THÁI SAU LỌC TỐT NHẤT CÓ THỂ

•

•

*

Model
Khi nào cần thay bộ lọc

Số lít nước/ ngày

EUC2000 12 tháng (365 ngày)

Đèn chỉ thị 
tốc độ lọc

Báo hiệu 
cần thay 

bộ lọc

0.8 L/ phút –
1.0 L/ phút

Ít hơn
0.8 L/ phút

346 – 365 
ngày

Đèn chỉ thị

Sau 10 Lít nước điện giải được dùng

30 phút sau khi tắt nước

Các tấm điện cực tự động làm sạch sau 
khoảng 10 giây.

Đèn chỉ thị nhấp nháy suốt quá trình này.

Khi máy chạy chế độ làm sạch điện cực, đèn 
chỉ thị nhấp nháy, chuông báo kêu, và nước 

thải sẽ chảy ra.

Nhiều hơn
366 ngày

Đèn báo hiệu tuổi thọ bộ lọc sáng (đỏ), báo hiệu thay bộ 
mới. Tùy theo điều kiện nguồn nước và thời gian sử dụng.
Khi đèn hiệu tối ưu dòng chảy nhấp nháy, đồng nghĩa 
với việc bộ lọc đã nghẹt. Do vậy, đèn này nhấp nháy 
mang ý nghĩa báo hiệu cần thay bộ lọc.

Khi đèn chỉ thị tốc độ lọc sáng hoặc nhấp nháy, nó sẽ tắt ngay khi thiết bị ở chế độ TẮT. Đèn 
chỉ thị tuổi đời của bộ lọc sáng (đỏ), báo hiệu cần thay bộ lọc mới.

Trạng thái 
đèn lưu lượng 
và đèn báo 
thay bộ lọc

Tốc độ lọc 
hoặc số
Lít/ ngày

Trạng thái 
bộ lọc

Trạng thái 
bình thường

Sáng đều/ 
màu xanh

Nhiều hơn
1.0 L/ phút

Nhấp nháy/ 
màu xanh

Chớp tắt/ 
màu xanh

Nhấp nháy/ 
màu đỏ

Chớp tắt/ 
màu đỏ

Chỉ chạy chế 
độ thường, 
không dùng 
được chế độ 
tạo acid, và 

kiềm tính.

Bộ lọc đã 
hết hạn, 

phải thay 
mới 

Bộ lọc sắp 
hết hạn Thay bộ lọc 

mới

**Không bịt vòi nước hay vòi xả thải.
**Không nối ống dẫn với các thiết bị khác

cảnh báo
khi sử dụng

**Tránh để nước rơi vào 
bình điện giải
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ỨNG DỤNG
DỊCH VỤ BẢO HÀNH

TRUNG TÂM BẢO HÀNH TP HCM:
Số 12 đường D1(Hoàng Trọng Mậu), KDC Him Lam, P.Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM
Tel: 028 6298 3500/01/02/03

VĂN PHÒNG BẢO HÀNH HÀ NỘI:

“CHÚNG TÔI LUÔN ĐẶT VẤN ĐỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG LÀ ƯU TIÊN SỐ 1”

MIỀN NAM : 44 TRẠM
MIỀN BẮC  : 34 TRẠM

MIỀN NAM : 1800 8171
MIỀN BẮC  : 1800 8172

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Nước bình
20 Lít

<

<

=

=

Giá bình 20 Lít (loại: 20,000 VNĐ)

Giá bình 20 Lít (loại: 50,000 VNĐ)

400 bình x 20,000 VNĐ = 8,000,000 VNĐ
≈ 1,000 VNĐ/ 1 Lít

400 bình x 50,000 VNĐ = 20,000,000VNĐ
≈ 2,500 VNĐ/ 1 Lít

3,960,000 VNĐ/ năm
≈ 495 VNĐ/ 1 Lít

Tiết kiệm từ 4,040,000 - 16,040,000 VNĐ/ năm
khi sử dụng sản phẩm Cleansui

Chỉ dùng 1 bộ lọc duy nhất Sử dụng nhiều
bình chứa nước hay

1 bộ lọc
EUC2000

8,000
Lít

1 bộ lọc EUC2000 (~8,000 Lít)

Tái sử dụng bình
Thói quen tái sử dụng bình 
không đảm bảo an toàn vi 
sinh, dễ nhiễm khuẩn

400 bình nước 
20 Lít  

Chất lượng ổn định, tiết kiệm chi phí Chất lượng không ổn định, chi phí cao

HOTLINE:

   Quý khách vui lòng thay thế bộ lọc theo đúng 
thời hạn sử dụng để đảm bảo chất lượng nước 
lọc theo đúng tiêu chuẩn.
   Quý khách vui lòng kích hoạt đăng ký dịch vụ 
chăm sóc khách hàng theo hướng dẫn được 
đính kèm theo mỗi sản phẩm như hình bên.
  Các chế độ bảo hành cho sản phẩm chỉ áp 
dụng khi sản phẩm đã được kích hoạt bảo 
hành theo quy định.

HỆ THỐNG DỊCH VỤ BẢO HÀNH:

CHỨNG NHẬN 

Kệ trưng bày EU301
thiết kế bởi Cleansui

Thực tế thiết bị
lọc nước điện giải

ion kiềm EU301

   Thiết kế sang trọng, tinh tế phù hợp cho hầu hết nhiều 
phong cách trang trí nội thất bếp hiện đại, tiết kiệm 
không gian.

   Thiết kế độc quyền kệ trưng bày riêng biệt ứng dụng 
cho khách hàng có nhu cầu hỗ trợ về vị trí lắp đặt cho 
thiết bị. Áp dụng cho nhu cầu trưng bày giới thiệu sản 
phẩm của các đại lý phân phối .

B15, Pandora, 53 Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 024 6269 1160

Nước sau lọc bởi thiết bị lọc nước Cleansui được thử nghiệm tại Việt Nam 
và được chứng nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền.

(QCVN 01:2009/BYT, QCVN06-1:2010/BYT) 
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