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EG TEC
EG Tec là nhà sản xuất và đơn vị dẫn đầu 
trong ngành công nghệ nước cho đời 
sống sức khỏe con người.



GIỚI THIỆU EG TEC 
EG Tech là một công ty có thể nhận ra 
các kiến thức hữu ích có thể giúp 
con người có cuộc sống khỏe mạnh.

Lời giới thiệu

2010. 06 Thành lập EG Tec. 
2010. 07 Phát triển và đăng ký bằng sáng chế sản phẩm van giảm áp dạng ống. 
2011. 09 Phát triển và Đăng ký bằng sáng chế sản phẩm máy nước nóng trực tiếp. 
2012. 04 Xuất khẩu sản phẩm nước xịt khoáng sang Nhật Bản.
2013. 05 

2013. 10 Thành lập viện nghiên cứu của EG Tec. 
2013. 12 

2014. 08 

2015. 08 

2016. 05 

2017. 06 

2017. 11 

2018. 12 

2019. 05 Phát triển và đăng ký bằng sáng chế sản phẩm máy tạo hydro Kettle.
2019. 11 Phát minh của máy lọc không khí Necklace

Lịch sử tóm tắt

Phát triển và đăng ký bằng sáng chế sản phẩm bộ lọc đèn tiệt trùng UV 

Phát triển và đăng ký bằng sáng chế sản phẩm hệ thống van cho máy lọc nước 

Được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng. (ISO)
Phát triển sản phẩm máy lọc nước hydro
Phát triển và đăng ký bằng sáng chế sản phẩm module buồng điện phân 
cho máy lọc nước hydro công suất lớn Công việc đang tiến hành. 
 Phát triển sản phẩm máy lọc nước hydro đầu tiên trên thế giới cho vòi sen tắm có chế độ màng
 trao đổi proton (PEM) công suất lớn.
Phát triển sản phẩm máy lọc nước hydro xách tay nồng độ cao.
Phát triển sản phẩm Thiết bị làm sạch không khí Ô tô ứng dụng màng lọc silic cacbua.

Đã được 
chứng nhận

Lời giới thiệu: EG Tec là công ty sản xuất và phát triển sản phẩm. 
Chúng tôi có thể phát triển và sản xuất các sản phẩm Thiết bị gốc (OEM) 
và thiết kế gốc (ODM) theo yêu cầu của người mua. 
Toàn bộ các sản phẩm của chúng tôi được quản lý và sản xuất theo Hệ thống Quản lý 
Chất lượng ISO 9001:2015. 
Về cơ bản, chất lượng của sản phẩm được công nhận bằng các sản phẩm có dấu CE.



MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM
EGH-200/300/450
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Ưu điểm sản phẩm

Model EGH-200 EGH-300 EGH-450

EGH-200 EGH-300 EGH-450

Lượng nạp nước Cần gạt kéo Nút bấm & Cần gạt kéo Nút bấm 

Van định lượng nước Van định lượng nước không dùng điện (Đã đăng ký bằng sáng chế tại Hàn Quốc, Đang chờ đăng ký bằng sáng chế Quốc tế) 

Công suất danh định 951gallons (3,600 L) 951gallons (3,600 L) 951 gallons (3,600 L)

Lưu lượng hoạt động danh định 0.5 gal/min at 60 psi 0.5 gal/min at 60 psi 0.5 gal/min at 60 psi

Áp suất công tác Tối đa/Tối thiểu
Maximum /Minimum 100 psi(689 kPa) 100 psi(689 kPa) 100 psi(689 kPa)

Nhiệt độ vận hành 100℉ (37.8°C)/40℉ (4.4°C) 100℉ (37.8°C)/40℉ (4.4°C) 100℉ (37.8°C)/40℉ (4.4°C)

Chức năng Môi trường xung quanh Môi trường xung quanh Môi trường xung quanh

Loại nước sạch UF Type UF Type UF Type

※※Có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ, áp suất của nước, và chất lượng của nguồn cung nước.

Sản phẩm hydro (tăng tiết kiệm điện, tăng chất oxy hóa, tăng khoáng chất) 

Máy lọc nước trực tiếp thực hiện lọc nước trong thời gian thực mà không cần bình chứa  

Hoàn toàn không lo vi khuẩn, thiết kế ưa nhìn giúp cải thiện chất lượng không gian

Bước lọc thứ Nhất

Màng lọc Kết hợp tấm lọc pre carbon nhiều lớp + hydro 
(Thời hạn thay thế định kỳ: 6 tháng)
Loại bỏ các tạp chất như đất, cát, và gỉ kim loại, loại bỏ 
các thành phần hữu cơ và mùi khó chịu, 

Bước lọc thứ Hai
Màng siêu lọc UF 
(Thời hạn thay thế định kỳ: 12 tháng) 
Các màng lọc giúp loại bỏ nhiều loại vi khuẩn, 
virus và đồng thời để khoáng chất trong nước lọt qua 

Bước lọc thứ Ba

Màng lọc Post Carbon + Blanceing Filter
(Vòng đời thay thế: 12 tháng) 
loại bỏ hấp thụ khó chịu và Nó làm sạch ESP. 
và cải thiện với một pH thích hợp cho uống.

Các bước màng lọc

Thông số kỹ thuật chính
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ALKALINE WATER PURIFIER
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM



Bước lọc thứ Nhất

Màng lọc Kết hợp tấm lọc pre carbon nhiều lớp + hydro 
(Thời hạn thay thế định kỳ: 6 tháng)
Loại bỏ các tạp chất như đất, cát, và gỉ kim loại, loại bỏ 
các thành phần hữu cơ và mùi khó chịu, 

Bước lọc thứ Hai
Màng siêu lọc UF 
(Thời hạn thay thế định kỳ: 12 tháng) 
Các màng lọc giúp loại bỏ nhiều loại vi khuẩn, 
virus và đồng thời để khoáng chất trong nước lọt qua 

Mẫu EGT-200 / 300 / 400 

Công suất tiêu thụ điện 80W

Nồng độ Hydro hòa tan Over 1000 ppb

Chỉ số Chống Oxy hóa (ORP) -450 ~ -580mV

Khoảng nhiệt độ sử dụng 5 ~ 40℃
Áp suất nước nguồn cung 0.2 ~ 0.6 Mpa(2~6.1kgf/cm 2)

Loại nước nguồn cung Nước uống được (Nước máy) 

Khối lượng thân máy chính Khoảng 4,5 Kgf 

Kích thước W 119 × D363 × H 340 mm

Nguồn điện cung cấp 0V ~ 240V / 50 ~ 60 Hz

Dùng tại nhà Sử dụng 

※Có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ, áp suất của nước, và chất lượng của nguồn cung nước.
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Ưu điểm sản phẩm

• Không có mối lo về nhiễm chất độc, vi khuẩn hay tạp chất vì không có bình chứa nước, do là loại cấp nước trực tiếp. 

• Nồng độ hydro hòa tan đạt trên 1000ppb trong thời gian thực. 

• Lưu lượng nước dồi dào: 1,3  / phút. Độ bền tuyệt hảo trong nhều loại môi trường.  

• Kích thước nhỏ gọn khiến sản phẩm rất tiết kiệm diện tích và có thể lắp đặt trong các không gian nhỏ. 

• Hệ thống PEM loại bỏ OZ-Ozone (không còn mùi khó chịu của ozone trong nước) 

• Đảm bảo hiệu năng và độ bền của bộ điện phân bằng cách sử dụng màng lọc thẩm thấu ngược. 

• Tạo ra nước nồng độ cao (bất kể loại nước) 

• Chức năng đèn xanh thuận tiện khi nước ra ngoài. 

• Đảm bảo ổn định điện khi sử dụng nguồn DC hạ áp.

Các bước màng lọc

H 2

EGT-200 EGT-400EGT-300

HYDROGEN WATER PURIFIER
MÁY LỌC NƯỚC HYDRO

Thông số kỹ thuật chính

Các sản phẩm Máy lọc nước 

chuyên dụng do EG Tec 

tự thân phát triển 

(EGT 200 / 300 / 400), 

có trang bị module tạo hydro.



Mẫu HEBE-U01 

Công suất tiêu thụ điện 60~95 W

Nồng độ Hydro hòa tan Over 1000ppb

ORP -450 ~ -580 mV

Khoảng nhiệt độ sử dụng 5 ~ 40 ℃
Áp suất nước nguồn cung 0.2 ~ 0.35 Mpa( 2~3.6 kgf/cm )

Loại nước nguồn cung Nước RO hoặc nước đóng chai 

Kích thước W 72 × D102 × H 187mm

Phương pháp tạo hydro Trộn nước với hydro trong thời gian thực 

Nguồn điện cung cấp Sử dụng điện áp 12 V 

Sử dụng Tại nhà 

※Có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ, áp suất của nước, và chất lượng của nguồn cung nước.

Tạo nước hydro nồng độ cao trong thời gian thực. 

Nồng độ hydro hòa tan cao từ 1000 ppb trở lên.

Duy trì nồng độ hydro hòa tan trong thời gian dài.

Loại bỏ OH và ozone bằng hệ thống PEM. 
(không có mùi ozone trong nước) 

-

Đảm bảo hiệu năng và độ bền của máy điện phân bằng 
cách sử dụng nước thẩm thấu ngược hoặc nước đóng chai. 

Đảm bảo ổn định điện khi sử dụng nguồn DC hạ áp.

H 2

• Hệ thống cung cấp nước ổn định phục vụ cho tạo hydro 
- Ngăn tràn nước và hệ thống ngắt nước áp suất cao

• Thiết bị ngăn chất độc thâm nhập  
- Ngăn không cho chất độc thâm nhập vào bộ tạo hydro 

• Bảo vệ điện cực và và màng ngăn tạo bằng 
thiết bị chống chảy ngược nước

• Cấu trúc trộn hydro phức tạp 7 bước 
 - Bước 1: trộn hydro với nước bằng cách áp dụng ‘Hiệu ứng Venturi’ 
-  Bước 2 ~ 6: Các phần tử nước được phân chia nhỏ và các phần tử 
hydro được trộn đều vào giữa các phần tử nước để tạo nước có 
nồng độ hydro cao bằng thiết kế cấu trúc tối ưu 
-  Bước 7: Tăng nồng độ hydro bằng cách ổn định dòng chảy

• Nhỏ gọn nhưng hiệu năng tuyệt vời 
- Máy tạo hydro thời gian thực tốt nhất trên thế giới 
- Kích thước nhỏ gọn phù hợp cho nhiều ứng dụng

Nguồn nước cung cấp 
cho bộ điều khiển tạo hydro 

Bộ tạo hydro Bộ trộn

Loại bỏ 
O2/OH/O3

Nước RO / 
Nước đóng chai

Nước giàu H2 

① Bước: Trộn bằng hiệu ứng Venturi

②~⑥ Bước: Trộn kỹ và tăng tiếp xúc 

⑦ Bước: Ổn định nước đã trộn Hydro

H 2 

1
2

3

5

6

7

4
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Nước RO / 
Nước đóng chai có kiểm soát

Kích thước

Hoạt động

Bảo vệ 
& Độ bền

MÁY TẠO HYDRO
HEBE-U01

Thông số kỹ thuật chính

Thông tin sản phẩm

Nước RO / 
Nước đóng chai

www.egtplus.com www.hebewell.com



EGK- 1

Sản xuất hydro công suất lớn 
trong thời gian ngắn nhất

Hiệu năng hàng đầu

Sử dụng tự do (pin lắp đặt sẵn, 
sử dụng cáp sạc điện thoại di động), 

hiển thị trạng thái hoạt động, 
nút cảm biến chạm

�

Tiện ích

Ánh sáng đẹp và dịu theo 
điều kiện hoạt động, 

thiết kế hiện đại phù hợp 
với mọi địa điểm

Thiết kế

Chức năng tạo nước hydro 
10 phút và 20 phút, 

chức năng làm sạch thiết bị 
tạo nước hydro, hiển thị lỗi, v.v.

Đa dạng chức năng
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HPDCS (Hệ thống Kiểm soát đôi Hiệu năng cao Hydro)

Tạo nước hydro nồng độ cao trong thời gian thực. (1.000 ~ 4.000 ppb) 

Duy trì nồng độ hydro hòa tan trong thời gian dài. 

Các ion hydro và ozone được tách biệt hoàn toàn và loại bỏ, 
bảo đảm nước an toàn và ít mùi hơn.

Thiết bị tạo nước hydro Kettle có thể được sử dụng mọi lúc mọi nơi với một pin sạc.  

Lượng hydro hòa tan vẫn cao kể cả khi sử dụng máy lọc nước thẩm thấu ngược. 
Lựa chọn tạo hydro 2 bước. (10 phút / 20phút )

H 2

※Có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ, áp suất của nước, và chất lượng của nguồn cung nước.

Mẫu EGK-1  

Dung tích nước hydro 1,700 cc

Nồng độ Hydro hòa tan 1,000 ~ 4,000 ppb

ORP -450 ~ -900 mV

Khoảng nhiệt độ sử dụng 10 ~ 40 ℃
Khối lượng About 1.2 Kgf

Kích thước W 216 × D 103 × H 268mm

Thời gian hoạt động 10 min / 20 min

Thời gian làm sạch 15 min

Thời gian sạc About 120 ~ 180 min

Điện áp danh định DC 5V 2A

Thông số kỹ thuật chính

Thông tin sản phẩm

HYDROGEN WATER GENERATOR

MÁY TẠO NƯỚC HYDRO 

KETTLE   EGK - 1



HYDROGEN WATER GENERATOR

MÁY TẠO NƯỚC HYDRO
LOẠI XÁCH TAY   EGP-1000T

  PORTABLE TYPE   EGP-1000T

Sản phẩm EGP-1000T do EG Tec phát triển được cấu tạo từ 
một máy tạo hydro dựa trên chai thủy tinh truyền thống thiết kế 
cho vật liệu chai Tritan chỉ dùng cho trẻ mới sinh và trẻ sơ sinh. 
Chai Tritan là một loại vật liệu thân thiện sinh thái mới được 
dùng làm chai uống nước cho trẻ sơ sinh. 
Vật liệu Tritan mới có thể được sử dụng ở các 
nhiệt độ tới -20°C ~110 °C và là một sản phẩm thân thiện 
sinh thái không thải hormone ra môi trường.

※Có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ, áp suất của nước, và chất lượng của nguồn cung nước.

Mẫu EGP-1000T

Dung tích 350 cc

Nồng độ Hydro hòa tan Khoảng 1000 ppb 

ORP -350 ~ -550 mV

Khoảng nhiệt độ sử dụng 5 ~ 40 ℃
Khối lượng About 360 g (body weight)

Kích thước W 70 × D 70× H 220 mm

Thời gian hoạn động 5 / 8 min

Số lần sử dụng 5 min : 35 ~ 50 times /, 8 min : 25 ~ 35 times

Thời gian sạc App. 90 ~ 150 min

Điện áp danh định DC 3.7 V

Nồng độ hydro hòa tan cao trên 1000ppb 

Nồng độ hydro hòa tan được duy trì trong thời gian dài 

Ozone được chia tay bởi màng ngăn (PEM) tách hydro khỏi oxy (Không có các mùi khó chịu) 

Đảm bảo độ sạch bằng cách sử dụng màng lọc được sử lý đặc biệt 

Tạo nước hydro ở mọi nơi kể cả khi sử dụng chế độ sạc 

Tạo nước hydro nồng độ cao từ nước đã lọc RO 

2 bước phương án thời gian (5 và 8 phút)

H 2

Điện phân
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Thông số kỹ thuật chính

Thông tin sản phẩm
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Máy tạo nước Hydro tối đa hóa ưu điểm của mọi chức năng, 
như là Tiết kiệm, Tiện dụng, hay Hiệu năng. 
Máy tạo hydro EG Tec đột phá đầu tiên trên thế giới 
có thể kết nối với bất cứ loại máy lọc RO nào để tạo nước hydro. 
Đây là một sản phẩm tiết kiệm có thể sử dụng kể cả khi kết nối 
với một máy lọc nước có sẵn

※Có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ, áp suất của nước, và chất lượng của nguồn cung nước.

Mẫu EGU-900

Công suất tiêu thụ điện 60 ~ 100 W

Nồng độ Hydro hòa tan Over 1000 ppb

ORP -400 ~ -580 mV

Khoảng nhiệt độ sử dụng

Áp suất nước nguồn cung 

5 ~ 40 ℃
0 ~ 0.35 Mpa( 0 ~ 3.6 kgf/cm  )

Loại nước nguồn cung Nước RO hoặc nước đóng chai 

Kích thước W 237 X D 92 X H 233 mm  

Phương pháp tạo hydro Trộn nước với hydro trong thời gian thực 

Nguồn điện cung cấp 12 V,  8.3 A

Sử dụng Sử dụng tại nhà

IKích thước nhỏ gọn khiến máy rất tiết kiệm diện tích và 
có thể lắp đặt ở các không gian nhỏ.
Tạo nước hydro nồng độ cao trong thời gian thưucj.

Nồng độ hydro hòa tan cao từ 1000 ppb trở lên.

Lưu lượng nước đầy đủ: 1,3 L/min. 
Độ bền tuyệt hảo trong nhiều loại môi trường.

Loại bỏ OH   và ozone bằng hệ thống PEM  
(không có mùi ozon trong nước.)

_

Đảm bảo hiệu năng và độ bền của máy điện phân 
bằng cách sử dụng nước thẩm thấu ngược hoặc nước đóng chai

Đảm bảo ổn định điện khi sử dụng nguồn DC hạ áp.

H 2

Thông số kỹ thuật chính

Thông tin sản phẩm

- UNDER SINK  EGU-900HYDROGEN WATER GENERATOR
MÁY TẠO NƯỚC HYDRO - DƯỚI BỒN RỬA  EGU-900
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Điểm mạnh của sản phẩm Bơm có tính năng cao bên trong tạo ra nhiều tốc độ trong bất kỳ áp suất nào

Không lo lắng về việc lắp đặt và áp suất nước

Bộ lọc giai đoạn 3 giúp chúng ta có thể uống nước sạch mà không phải lo lắng về vi khuẩn và vi khuẩn

Máy lọc nước để lau dọn vệ sinh thực tế mà không có mủ.

Bất kể áp suất nước và đường ống, nó có thể được lắp đặt ở bất cứ nơi nào bằng điện

Việc sử dụng nội thất tối tăm và có cấu trúc tiết kiệm 
không gian bằng ánh sáng phát ra mềm mại và hiệu quả hơn

Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng cài đặt mà không có chuyên gia

Bộ lọc bước đầu tiên

Bộ lọc bước thứ hai

Bộ lọc bước thứ ba

                                : Sediment Filter
(Chu kỳ trao đổi : 3 tháng)
Bộ lọc trầm tích này làm giảm các hạt trầm tích như bụi bẩn và cát xuống
kích thước micron danh nghĩa từ nước cấp và bảo vệ màng và
bộ lọc tiền carbon.

Sediment Filter

Filtered
Water

booster pump

                                 : Carbon Filter
(Chu kỳ trao đổi : 6 tháng)
Bộ lọc carbon làm bằng than hoạt tính loại bỏ clo để ngăn chặn sự thủy phân
màng và hấp phụ các hóa chất hữu cơ có hại từ nước cấp.

 Carbon Filter

                                  : Membrane Filter
(Chu kỳ trao đổi : 12 tháng)
Bộ lọc màng có kích thước lỗ vi mô có chức năng chọn lọc không mong muốn
hóa chất và vi sinh vật (ví dụ: vi khuẩn, nấm, tảo) trong khi cho phép có lợi
khoáng sản đi qua.

Membrane Filter

Giai đoạn lọc

EGW-200P

 

WATER  PURIFIER

※Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ, áp lực nước và chất lượng nước được cung cấp.

Mô hình EGW-200P

Sự tiêu thụ năng lượng  16 W

Sử dụng phạm vi nhiệt độ 5 ~ 40 ˚C

Cung cấp loại nước Nước đóng chai hoặc nước áp suất thấp

Kích thước W 237 X D 92 X H 233 mm  

Nguồn điện đầu vào 24 V  1 A

Sử dụng Home use

Số lượng vận chuyển trong một container (20ft: 800 / 40ft:1,600 / H40ft:1,920)

Thông số kỹ thuật chính

www.egtplus.com www.hebewell.com
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Tên sản phẩm Lecero vitamin shower �lter Lemon,Lavender

Mục đích sử dụng 
sản phẩm 

Khối lượng sản phẩm

Bộ lọc đầu vòi sen 

Thành phần

148g(Cartridge 86g)

Khối lượng

Vitamin C, Mandelic Acid,  eggplant extract,
 Huttuynia cordata extract, ceramide .

Ba năm từ ngày sản xuất

Nhiệt độ áp dụng 4℃~ 50℃

11

Thông số kỹ thuật

ĐIỂM CHÍNH

Nối với đầu vòi sen

Lắp đặt

1. Tháo đầu vòi sen khỏi dây vòi. 
2. Lắp bộ lọc nước vòi sen cung cấp vitamin Lecero 
    trên đầu vòi sen đã tháo ra. 
3. Lắp ống vòi vào Lắp bộ lọc nước vòi sen cung cấp 
    vitamin bằng nhựa lắp đặt. 

Để nối với vòi nước máy 

1. Tháo dây vòi ở dưới vòi nước máy. 

2. Lắp bộ lọc nước vòi sen cung cấp vitamin Lecero vào dưới vòi nước máy. 

3. Nối dây vòi vào Lecero bộ lọc nước vòi sen cung cấp 

    vitamin Lecero đã lắp trên vòi nước máy.

Loại bỏ clo tồn dư

Vitamin C được phân tách thành nước 

vitamin và hydro chloride khi tiếp xúc 

với axit hypochoric acid giúp loại bỏ 

tồn dư clo và lọc bằng nước sạch.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa 

giúp da bạn sạch và trong và bảo vệ 

Hai của bạn một cách linh hoạt bằng 

hiệu ứng dưỡng ẩm.

Dưỡng ẩm da và 
hiệu ứng làm trắng.

Sử dụng

• Tháo nhãn dán ở mặt trên và mặt dưới của lõi lọc và sử dụng 

   nó trong lần đầu tiên. 

• Nếu không sử dụng bộ lọc, khử ẩm khỏi bộ lọc, 

  đậy kín và bảo quản tại nơi khô ráo. 

• Hãy thay thế bộ lọc nếu lõi lọc bị hết.

• Bạn có thể sử dụng bộ lọc trong khoảng 2 tháng đối với gia đình 

  bốn người.

  (Tùy  vào áp suất, nhiệt độ của nước, và số lượt sử dụng, 

  thời gian sử dụng có thể bị giảm). 

• Không được sử dụng bộ lọc nếu bạn bị dị ứng với mùi của nó.

Nước máy Nước sạch

Loại bỏ gỉ sắt và tạp chất

Rose Forest

BỘ LỌC NƯỚC VÒI SEN 
BỔ SUNG VITAMIN



 R.O (Reverse osmosis) Puri�er
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 R.O (Reverse osmosis) Puri�er

EGRO-80

 

Điểm mạnh của sản phẩm

Loại bỏ 99,99% chất gây ô nhiễm thông qua hệ thống lọc 5 bước

Làm sạch hiệu quả nước ngầm và nước máy có chứa vôi.

Bơm tăng áp hiệu suất cao tích hợp tạo ra tốc độ dòng chảy dồi dào trong bất kỳ điều kiện thủy lực nào.

Độ bền tuyệt vời với kính cường lực.

Nhiều dung tích (300L mỗi ngày)

                              : RO Membrane Filter
(Exchange cycle: 12 months)
Bộ lọc thẩm thấu ngược (RO Membrane) có độ dày 0,0001 micron(1/100 sợi tóc)
loại bỏ tất cả các chất có hại như muối, vi khuẩn, vi rút hạt và các ion kim loại nặng.
                              : Post Carbon Filter
(Exchange cycle: 6 months)
Bộ lọc làm bằng than hoạt tính cải thiện hương vị và làm cho nó phù hợp để uống

Giai đoạn lọc

Mô hình EGRO-80

Đầu vào nguồn  DC 24V

Áp lực nước Over  0.05 Mpa

Nhiệt độ làm việc 5℃ ~ 45℃ (41℉ ~ 113℉)

Loại nước cấp Drinkable Water

Dung tích bồn 3.8 Gallon

RO Membrane 80 GPD

Thông số kỹ thuật chính

Faucet

Booster Tank

Inlet

Drain

PumpSediment
stage 1 Pre Carbon(GAC)

Au
to

 S
hu
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 V
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ve
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 M

em
br
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e

Po
st
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ar

bo
n

Sediment
stage 2

                              : Sediment  Stage 1 Filter
(Exchange cycle : 3 months)
Nó có hiệu quả loại bỏ các tạp chất như rỉ sét, cát, đất và bụi.
                               : Sediment  Stage 2 Filter
(Exchange cycle : 3 months)
Trong trường hợp nước thô có nhiều vôi hóa và các tạp chất khác,
bộ lọc trầm tích thứ 2 loại bỏ các tạp chất không thể lọc trong giai
đoạn đầu tiên để tối đa hóa hiệu quả lọc nước.
                               : Pre Carbon Filter
(Exchange cycle: 6 months)
Bộ lọc làm bằng than hoạt tính, loại bỏ mùi vị khó chịu và mùi,
và loại bỏ clo dư và chất hữu cơ.

Bộ lọc bước đầu tiên

Bộ lọc bước thứ hai

bộ lọc bước thứ ba

Bộ lọc bước thứ tư

Bộ lọc bước thứ năm
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Mẫu AEG-01

Màu Đen 

Công suất tiêu thụ điện DC 12V

Nhiệt độ sử dụng 0 ~ 40 ℃
Kích thước W 68 X D 203 X H 68 mm  

Khối lượng 380 g

Phương pháp lọc Bộ lọc kết hợp nhiều bước( HEPA 13 )         

 + Màng lọc tổ ong hydrocarbon 

Thông số kỹ thuật chính

ĐIỂM CHÍNH

Tối ưu hiệu năng 
trên xe 

Loại bỏ bụi siêu mịn 
và mùi khó chịu sống

Tiệt trùng không khí tuyệt đối 
bằng cách làm nóng nhiệt độ cao

Bức xạ hồng ngoại xaKhông còn ozone

Màng lọc Tổ ong mạnh mẽ

Màng lọc tổ ong nhiệt độ cao giúp tiệt trùng các vi khuẩn 

nguy hiểm lọt qua được bộ lọc cơ bản. Hiệu năng khử mùi vượt trội.

Tỉ lệ phát thải bức xạ 
hồng ngoại xa là  
92,6% 

Polluted air

Puri�ed air

Diệt nấm 

Loại bỏ mùi 
khó chịu

Không 
tạo ozone

Loại bỏ bụi 
siêu mịn

Tác dụng tiệt 
trùng mạnh mẽ

Ống xuất khí : 32.0℃
Màng lọc tổ ong bên 

trong: 140,9 °F

Không khí tiệt trùng ấm được đưa vào ống xuất khí 

và nhiệt độ trong màng lọc bảo đảm an toàn.

Tiệt trùng, loại bỏ mùi khó chịu

�

Bước 
thữ nhất 

 Lọc 
tự do

Bước 
thứ ba 

Lọc 
HEPA

Bước 
thứ tư 

Lọc 
Carbon

Bước 
thứ năm  

Lọc 
tổ ong

Bước 
thứ hai 

Lọc chống 
tác nhân 

dị ứng

Sử dụng bộ lọc 5 bước để loại bỏ một cách 

hiệu quả các chất độc hại, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), 

và các loại mùi khó chịu sống.

         AEG - 01AIR PURIFIER
Máy lọc khí AIRIN



13www.egtplus.com www.hebewell.com

Cải thiện độ thẳng 
không khí 

Điền khiển hướng 
không khí chính xác 

Giải hấp nhiệt đơn giản Màng lọc HEPA 
cấp H13

Chức năng kiểm soát 
muỗi bằng âm thanh 

Phương pháp sạc pin 
bằng dây điện thoại 

thông minh

Mẫu EGS - 2020

Điện áp danh định DC 5V

Nhiệt độ sử dụng 0 ~ 40 ℃
Kích thước 63 X 67 X 140 mm  

Khối lượng 230 g

Điện áp ra 3.7 V ~ 5 V

Thông số kỹ thuật chính

Kích thước nhỏ gọn

Kích thước nhỏ gọn + sạc pin mọi nơi

Xe nôi trẻ em, ô tô, văn phòng, phòng trẻ em, v.v. 

Có thể lắp đặt ở bất cứ nơi nào cần không khí sạch

Phương pháp sạc pin

Xe nôi 
trẻ em

Phòng 
trẻ em

Văn 
phòng

Ô tô

AIR PURIFIER
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ 

EGS-2020
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e-mail : egtplus@hanmail.net,    egtplussales@naver.com   TEL : + 82 (0)70 4814 - 4901
ADD : EG Tec 1 Fl. 317 - 59 Seja-Ro, Jeongnam-Myun, Hwaseong-Si, Kyunggi-Do, Korea    Postal Code 18516

                      là các thương hiệu của chúng tôi được xuất khẩu sang 

Nga, Châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ, Châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, v.v.. 

EG Tec cũng giúp phát triển và bán các sản phẩm mới cùng với các đối tác trên khắp thế giới.

&

EG TEC là nhà sản xuất và đơn vị dẫn đầu 
trong ngành công nghệ nước 

cho đời sống sức khỏe con người. 
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MÁY TẠO NƯỚC HYDRO
- Kettle  

Máy tạo hydro
Máy lọc nước hydro

Máy lọc nước Ion Kiềm

MÁY TẠO NƯỚC HYDRO 
– Loại dưới bồn rửa

MÁY TẠO NƯỚC HYDRO 
– Loại xách tay


