เครื่องกรองน�้ำ 3 ขั้นตอนของ Well Drinking Water System
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน

ไส้กรองเรซินชนิดพิเศษ ส�ำหรับลดความกระด้างของน�้ำท�ำให้น�้ำไม่มีคราบตะกรัน และอ่อนนุ่ม
รสชาติดีขึ้น
• Softening Cartridge Filter (Pure Sorb Resin) 10” ขนาดบรรจุ 25 ชิ้น ต่อกล่อง
• Softening Cartridge Filter (Pure Sorb Resin) 20” ขนาดบรรจุ 25 ชิ้น ต่อกล่อง
Filter resin type. For reducing the hardness of the water, no water Plaques and
soft taste better.
• Softening Cartridge Filter (Pure Sorb Resin) 10” Packaging : 25 pieces per box.
• Softening Cartridge Filter (Pure Sorb Resin) 20” Packaging : 25 pieces per box.

“ น�้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย อย่างมั่นใจ ใช้เครื่องกรองน�้ำ WELL by Right Solution”

2. ไส้ ก รองตั ว ที่ 2 ก็ คื อ Carbon
Block Filter (CTO) ซึ่งเป็นคาร์บอนอัดแท่ง
ท�ำหน้าที่ในการลดกลิ่น สี และคลอรีนในน�ำ้

ไส้กรองถ่านกัมมันต์อัดแท่งชนิดพิเศษ
Special Extruded Carbon block Filter

เครื่องกรองน�้ำดื่ม 3 ขั้นตอน Well Drinking Water System
มีคุณสมบัติเด่นอยู่ที่ไส้กรองทั้ง 3 ไส้กรอง ซึ่งตามท้องตลาด
ทั่วไปเราก็มักจะเห็นเครื่องกรองน�้ำที่มีจ�ำนวน 2-5 ขั้นตอนนั้น
แต่ ส� ำ หรั บ เครื่ อ งกรองน�้ ำ 3 ขั้ น ตอน ของ Well Drinking
Water System เราให้ คุ ณ ได้ คุ ณ ภาพที่ พ รี เ มี ย มมากกว่ า
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกรองน�้ำทั่วไป

ไส้กรองถ่านกัมมันต์อัดแท่งชนิดพิเศษ ส�ำหรับกรองสี กลิ่น คลอรีน และสารเคมีปนเปื้อน รวมทั้ง
ฝุ่นตะกอน ที่มีการดูดซับได้สูง ประสิทธิภาพมั่นใจได้ว่าน�้ำสะอาดพร้อมดื่ม
• Pure Sorb Carbon Block 10” ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น ต่อกล่อง
• Pure Sorb Carbon Block 20” ขนาดบรรจุ 25 ชิ้น ต่อกล่อง
Special activated carbon filter reduces color, odor, chlorine, chemical
contaminants, and sediments. This highly absorbent activated carbon facilitates water
molecule on contact with the filter. This ensures drinkable water quality.
• Pure Sorb Carbon Block 10” Packaging : 50 pieces per box
• Pure Sorb Carbon Block 20” Packaging : 25 pieces per box

ไส้กรองเรซินชนิดพิเศษ
Special Ion Exchange Resin Filter

HYDROTEK Membrane

HYDROTEK Membrane

ไส้กรอง “HYDROTEK” ใช้ส�ำหรับระบบบ�ำบัดน�้ำแบบ Reverse
Osmosis กรองอนุภาคสารแขวนลอย และสิ่งสกปรกที่ละลายในน�้ำ
รวมทั้งแบคทีเรีย และไวรัสที่มีขนาดเล็กมากในระดับ 0.0001 ไมครอน
• ขนาดการกรอง HYDROTEK Membrane 50, 100, 125 GPD
• ขนาดบรรจุ 25 ชิ้น ต่อกล่อง

“HYDROTEK” filter is used for reverse osmosis water
filtration system. It can filter particles, bacteria, and virus
contaminated in water for as small as 0.0001 micron.
• Filtration : HYDROTEK Membrane 50, 100, 125 GPD
• Packaging : 25 pieces per box

ไส้กรอง Hydrotek
Reverse Osmosis Membrane

1.ไส้ ก รอง PP (Polypropylene)
เส้นใยถัก ที่ดักจับสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น ฝุ่น
โคลน กรวดทราย ผงตะกอนที่ปะปนมากับ
น�ำ้ เรียกว่ากรองแบบหยาบ ๆ ก่อน หลังจาก
นั้นน�้ำก็จะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไป

โดยเครื่ อ งกรองน�้ ำ ดื่ ม 3 ขั้ น ตอน Well Drinking
Water System ได้มี
• ใบรับรองผลิตภัณฑ์จากนานาชาติเป็นที่ยอมรับ
และประกั น คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ได้ รั บ เครื่ อ งหมายการรั บ รอง
คุณภาพน�้ำดื่มนานาชาติ (NSF) และ (WQA Gold Seal)
ครอบคลุมถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไส้กรองที่ใช้ในกลุ่มอาหาร
และยา (FDA) รวมถึ ง การรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค้ า โดยกลุ ่ ม
ประเทศสหภาพยุโรป ตามมาตรฐาน (RoHS) ที่ไม่พบกลุ่ม
สารอั น ตรายต้ อ งห้ า มปนเปื ้ อ นในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ส้ ก รอง KX
และที่ส�ำคัญยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติจาก
ศูนย์ปฏิบัติการชั้นน�ำด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ในเรื่ อ งมาตรฐานขั้ น สู ง สุ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ไส้กรองน�้ำ California Proposition 65 ซึ่งถือเป็น Filter
(ไส้กรองน�้ำ) ที่ผลิตจากวัสดุ และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ผ่าน
มาตรฐานส�ำหรับน�้ำดื่ม ควบคุมขั้นตอนการผลิต และตรวจ
สอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน โดยที่ไม่พบสิ่งเจือปน
และสารมลทินที่เป็นสารพิษตกค้าง
• คุ้มค่ากับราคาด้วยคุณภาพระดับโลก
• เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กับน�้ำดื่มที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ
• โครงสร้างของตัวเครื่องกรองน�้ำมีความทนทาน
แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย น�ำ้ หนักเบา ถอดล้างท�ำความสะอาดง่าย
• อุปกรณ์ติดตั้งที่มีความสวยงาม รูปร่างทันสมัยเป็นเสมือน
ของตกแต่งในบ้าน
โดยปกติ ไ ส้ ก รองน�้ ำ ทั่ ว ไปมี อ ายุ ก ารใช้ ง านในการกรองน�้ ำ ได้
6,000-8,000 ลิตร แต่ Well by Right Solution สามารถกรองน�ำ้ ได้มาก
ถึง 22,000 ลิตร และยังคัดกรองเชื้อโรคที่ปนมากับน�ำ้ ได้ด้วย

Water Purification “WELL by Right Solution”. It is our
3-stage-module-Purifier that is better perform than
normal water filtration. Our filter system is a premier
quality and unique product.

•

Certified by National Organization that our product
is recognized and assured. The certification of drinking water
International (NSF), WQA Gold Seal and Standard
Filters used in food and medicine (FDA), including
the accreditation of quality by European Standard
(RoHS), which was not found banned substances in
products contaminated filters KX. In addition, it is
also certified to international standards of operations
leading to health and the environment of USA. The
highest standards of product water filters California
Proposition 65, which is Filter (Water Filter) produced
from materials and components to meet standards
for drinking water by controlling the production
and quality of products in every step. Without the
impurity and unclean substances are toxic.
• Reasonable price for highest quality filter
in worldwide.
• Get a better life through safe and healthy
drinking water
• “WELL” is durable, light weight, easy
maintenance
• Modern style as decorative accessory in
residental area.
The capacity of filtration upto 22,000 litre
comparing with normal filters only 6,000-8,000 litre.
Furthuremore, the cyst and bacteria was removed by
WELL highly performance in water purification.

3. ไส้ ก รองในล� ำ ดั บ ที่ 3 ซึ่ ง เป็ น
ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยจะเป็ น คาร์ บ อนอั ด แท่ ง
ชนิดพิเศษที่เพิ่มสารแลกเปลี่ยนประจุ Ion
Exchange รุ่น Pb1 เพื่อลดความกระด้าง
ของน�้ำเป็นการป้องกันการเกิดนิ่วในไต จาก
หินปูนที่เจือปนมากับน�้ำ อีกทั้งสามารถกรองเชื้อโรค และโลหะหนักสาร
ตะกั่วที่ปนเปื้อนมากับน�้ำได้
ไส้ ก รองน�้ ำ คุ ณ ภาพสู ง Well Drinking Water System นี้
สามารถกรองน�้ำและสิ่งสกปรกได้มากกว่า Filter ทั่วไปถึง 3 เท่า
โปรดสังเกตไส้กรอง KX ของแท้ให้ดูฉลากตราสินค้าที่ระบุบน
ไส้กรองและกล่องบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิต KX Technologies อเมริกา และ
ตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย บริษัทไร้ท์ โซลูชั่น
จ�ำกัด (มหาชน)

WELL 3-stage-purifier is easy to install, clean filters.
1. The first stage is woven
sediment filter to trap dirt, mud, sand,
sludge in water.
2. The second stage is carbon
block filter (CTO) to reduce color, taste
and odor of chlorine in water.
3. The last step is special carbon
block filter Pb1 that comprise of ion
exchange matter and activated carbon
to reduce the hardness of the water
to prevent kidney stones. WELL water
purifier could remove cyst, bacteria and
heavy metals from lead-contaminated with water.

นึกถึงน�้ำสะอาด
นึกถึงเวล

It leads them to a highest quality product. The strong
points of WELL 3 stage Water Purifier is comprised of KX
filter technology from outstanding manufacturer in United
State of America that it promote filtration capacity upto 3
times comparing with standard filters.

Think of clean water,
think of WELL

Please check the label before purchasing on packaging,
representative and sole agent in Thailand by Right Solution
Public Company Limited.

Puresorb Carbon 1 ลิตร

Puresorb Carbon 1 Litre

เหมาะส�ำหรับใช้กรองน�้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน เพื่อก�ำจัดคลอรีน สี กลิ่น ที่ปนเปื้อน
มากับน�้ำ
วิธีการใช้ : บรรจุหรือกรอกในกระบอกสาร
กรองขนาดมาตรฐานขนาด 10” 20”

Is applicable for water purification in
residential area. Granular Activated Carbon
filter treats chlorine, taste and odor in water.
Use : Fill in standard filter cylinder
size 10” 20”

Puresorb Resin 1 ลิตร

Puresorb Resin 1 Litre

เหมาะส�ำหรับใช้กรองน�้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน เพื่อลดความกระด้างของน�้ำ (ตะกรัน
หินปูน) ที่ปนเปื้อนละลายมากับน�้ำ
วิธีการใช้ : บรรจุหรือกรอกในกระบอกสาร
กรองขนาดมาตรฐานขนาด 10” 20”

Is applicable of water purification for
residential area. Ion Exchange resin treats
water hardness (lime scale).
Use : Fill in standard filter cylinder
size 10” 20”

WELL by Right Solution เป็ น เครื่ อ งกรองน�้ ำ สะอาดชนิ ด
หยอดเหรียญรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย ที่ใช้ ไส้กรองน�้ำ
คุณภาพระดับโลก จากประเทศอเมริกา KX Technologies โดย
ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
COMPONENT

Right Solution Public Company Limited
Head Office
8 Soi Phokaew 3 - 19 Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand Tel. : +66(0)2-183-5758 (Auto) Fax : +66(0)2-183-5794-5
E-mail : sales@rightsolution.co.th Website : www.rightsolution.co.th
Branch (Rayong) 888 M.5 Makhamkoo, Nikhompattana, Rayong 21180 Thailand Tel. : +66(0)38-035-444 Fax : +66(0)38-035-488
Branch (Khonkaen) 109/15 M.7 Tambol Nai Muang, Amphur Muang KhonKaen, Khonkaen 40000 Thailand Tel. : +66(0)43-242-711,+66(0)43-242-722 (Auto) Fax : +66(0)43-242-733

The MATRIKX® CTO ®
is Tested and
by NSF International
under NSF/ANSI
Standard 42 for material
requirements only.

WELL by Right Solution is the first and only coin water
purifier vending machine in Thailand that uses a worldclass water filtration-KX Technologies from USA. It has
been certified through:

NSF (National Science Foundation)
WQA (Water Quality Association – Gold Seal)
California Proposition #65 Certificate

ดีอย่างไร ท�ำไมต้องเวล
•
•

•

•
•
•

•
•

ตัวตู้ผลิตจากไฟเบอร์กลาสที่มีความหนา แข็งแรง ทนทานต่อสภาวะ
แวดล้อมที่ร้อน และหนาวจัดได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
การออกแบบระบบการกรองน�้ำได้อย่างสะอาด ปลอดภัย และใช้งาน
ง่าย โดยใช้ระบบ Ultra Osmosis (UO) ที่ผลิตน�้ำโดยยังมีแร่ธาตุที่
จ�ำเป็นต่อร่างกายคงอยู่
เลื อ กใช้ ไ ส้ ก รองคุ ณ ภาพระดั บ โลก KX Technologies USA ที่
สามาถดูดซับสิ่งสกปรก สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ กลิ่นเหม็น คลอรีน
และสารไฮโดรคาร์ บ อน (สารก่ อ มะเร็ ง ) รวมถึ ง ก� ำ จั ด โลหะหนั ก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อายุการใช้งานไส้กรองมากกว่าปกติ 3 เท่า หรือใช้กรองน�้ำได้ถึง
22,000 ลิตร ท�ำให้ต้นทุนการผลิตน�้ำ ประหยัดกว่าอย่างชัดเจน
ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษาฟรี โดยวิศวกรเทคนิคที่มีความรู้ ความช�ำนาญ
ประสบการณ์กว่า 10 ปี
บริการหลังการขายที่เราดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบคุณภาพ
น�้ำ คุณภาพไส้กรอง และการท�ำงานของเครื่องกรองน�้ำหยอดเหรียญ
รวมทั้งซ่อมแซม และเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาการ กรองน�้ำ
ที่เหมาะสม
ไม่มีนำ�้ ทิ้งให้สิ้นเปลือง จากกระบวนการกรองน�ำ้
ติดตั้งฟรี และรับประกันคุณภาพ 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง

How Good It Is? Why WELL?
•
•

•

•

•
•

•
•

Filtering Process of
WELL by Right Solution

ขั้นตอนการกรองน�ำ้ ดื่ม
WELL by Right Solution
•

•

•
•

•

Sediment Filter (Polypropylene, PP) ไส้ กรองผลิ ตจาก
พลาสติ ก โพลี่ โ พรพิ ลี น คุ ณ ภาพดี ส� ำ หรั บ กรองฝุ ่ น ผง ตะกอนที่
ปนเปื้อนมากับน�ำ้ ซึ่งใช้กับงานกรองน�้ำทั่วไป
KX MATRIKX “CTO” ไส้กรองถ่านกัมมันต์อัดแท่งคุณภาพดูดซับ
สูง ส�ำหรับลดสารปนเปื้อนที่ละลาย ในน�ำ้ โดยดูดซับสี กลิ่น และขจัด
สารคลอรีน
Ion Exchange Resin เป็นเรซินที่ใช้ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนประจุ
เพื่อลดความกระด้างของน�้ำ หินปูน และตะกรัน
Ultra Osmosis (UO) ไส้กรองชนิดเมมเบรนอัลตร้าออสโมซิส
ที่ ก รองน�้ ำ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ละเอี ย ดถึ ง 0.01 ไมครอน
สามารถกรองเชื้อโรค แบคทีเรีย แต่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุบางชนิดที่จำ� เป็น
ต่อร่างกาย
KX MATRIKX “Pb1” ไส้ ก รองถ่ า นกั ม มั น ต์ อั ด แท่ ง ชนิ ด พิ เ ศษ
ส� ำ หรั บ ดั ก จั บ โลหะหนั ก ประเภทตะกั่ ว ที่ ล ะลายในน�้ ำ และกรอง
เชื้อโรคต่างๆ ได้ รวมถึงกรองสารเคมีที่เป็นพิษ สารอินทรีย์ระเหยง่าย
กลิ่น และคลอรีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นใจในการดื่มน�้ำ
ที่สะอาดแน่นอน

The container is made of thick fiberglass which is highly
durable to severe temperature environment.
Water filtration system has been designed for clean, safe,
and easy to use. The installed Ultra Osmosis (UO) treats
water without removing essential minerals.
The world-class water filter from KX Technologies, USA
is used to effectively absorb dirt, organic and inorganic
substances, odor, chlorine, hydrocarbon (a carcinogen,) as
well as heavy metals.
Filter life is three times higher than normal filter. It can
filter up to 22,000 liters of water. This clearly reduces costs
of water production.
Free counseling by knowledgeable technical engineers
who have over 10 years of experience is provided.
After-sales services-continuing customer care, water quality
monitoring, filter quality and machine inspection, as well
as repair and filter replacement, are offered.
No water is wasted from filtration process.
Free installation and 1 year warranty from date of
installation are included.

•

•

•
•

•

Sediment filter (Polypropylene, PP) cartridge is made of
high quality polypropylene. It is useful for filtering dust
that contaminated in water and good for water filtration in
general situation.
KX MATRIKX “CTO” activated carbon filter is highly
absorbent. It is used to reduce dissolved contaminants
such as color and odor, as well as to eliminate chlorine.
Ion exchange resin is used for exchanging ions to reduce
water hardness, limestone and slag.
Ultra osmosis (UO) membrane cartridge is high capacity
with 0.01 micron. It can remove germs and bacteria but still
retain some essential minerals.
KX MATRIKX “Pb1” special activated carbon cartridge is
good for catching heavy metals such as lead contaminated
in water and effectively removing germs, as well as toxic
chemicals, vaporized organic substances, odors, and
chlorine. It helps put more confidence in drinking water.

หัวกรองน�้ำเอนกประสงค์ WELL WASH
“เพื่อครอบครัว และคนที่คุณรัก ด้วยน�้ำสะอาดจากเวลวอช”
“High performance household water purifier”

จากปัญหาความสกปรกจากถังเก็บน�้ำ ท่อส่งน�้ำภายในบ้าน หรือที่พักอาศัยต่างๆ
ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และขาดการดูแลรักษาภายในที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ท�ำให้
อาจมีการปนเปื้อนตกค้างอยู่ทั้งภายในท่อ และถังเก็บน�้ำ หัวกรองน�้ำสะดวกง่ายต่อการ
ติดตั้งและการใช้งานไส้กรองน�้ำได้ถึง 5,000 ลิตร ด้วยไส้กรอง WELL WASH FILTER ที่
สามารถเปลี่ยนได้
หัวกรองน�้ำผลิตจากวัสดุพลาสติกคุณภาพสูงที่มีอายุการใช้งานนาน ไส้กรอง
สามารถถอดเปลี่ยนท�ำความสะอาดได้ ภายในไส้กรองบรรจุสารกรองคุณภาพประกอบ
ด้วย
• Ceramic Cartridge โครงสร้ า งตั ว ไส้ ก รองที่ ผ ลิ ต จากวั ส ดุ Ceramic
คุณภาพดี สามารถกรองจุลินทรีย์ในน�ำ้ ได้สะอาด
• Nano-KDF ชั้ น กรองพิ เ ศษท� ำ หน้ า ที่ ก รองโลหะหนั ก ตะกั่ ว แคดเมี ย ม
โครเมียม
• Carbon Filter ชั้นกรองถ่านกัมมันต์ ท� ำหน้าที่กรองกลิ่น สี คลอรีน และ
สารอินทรีย์ที่ละลายในน�ำ้
ขนาดบรรจุ WELL WASH
12, 25 ชิ้นต่อกล่อง
WELL WASH FILTER 100
ชิ้นต่อกล่อง

Multi-Purposes Water Purifier WELL WASH

“To family and loved ones with clean water from WELL WASH”
“High performance household water purifier”

Without proper care, dirt can accumulate in the residences’ water
tanks and pipes for a period of usage which cannot be seen from outside.
Tank and pipe contaminants are removable by water purifier. It is easy to
install and can clean water for up to 5,000 liters with a replaceable WELL
WASH filter.
The purifier is made of high quality plastic materials that can last for
a long time. Filter is replaceable and easy to remove for cleaning. Quality
filtration contains:
• high quality ceramic cartridge filter which is capable of removing
microbes,
• nano-KDF special filter which is capable of removing heavy metals
such as lead, cadmium, and chromium, and
• activated carbon filter which is capable of removing odors, colors,
and organic substances in water.
Packaging : WELL WASH
12, 25 pieces per box
WELL WASH Filter 100 pieces per box

ไส้กรองน�้ำ KX MATRIKX
ไส้กรอง KX MATRIKX เป็นไส้กรองน�้ำถ่านกัมมันต์ชนิดอัดแท่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก และมี
ประสิทธิผลในการขจัดกลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์ และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ไปพร้อมกัน รวมทั้งสามารถดักกรองอนุภาค
และฝุ่นผงตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมใช้งานได้ครอบคลุมทั้งการบ�ำบัดน�้ำในที่พักอาศัย และ
เชิงพาณิชย์ ในรูปแบบ 2 ใน 1 เดียว เป็นทัง้ ไส้กรองถ่านกัมมันต์ และไส้กรองตะกอนในเวลาเดียวกัน กระบวนการผลิต
ด้วยการอัดขึน้ รูปทีเ่ ป็นลิขสิทธิก์ ารผลิตของ MATRIKX ท�ำให้มกี ารอัดแน่นของถ่านกัมมันต์เพิม่ ขึน้ มีอายุการใช้งานที่
ยาวนานมากขึน้
KX MATRIKX CTO ไส้กรองน�้ำที่ผลิตจากถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงส�ำหรับการลดกลิ่น และคลอรีนในน�้ำ
คุณลักษณะ และประโยชน์
• การกรองแบบละเอียดถึง 5 ไมครอน
• ประสิทธิภาพ และความสามารถในการดูดซับสูง
• ไส้กรองตะกอนที่มีประสิทธิภาพ
• ราคาพิเศษสุดเมื่อเปรียบเทียบกับไส้กรองทั่วไปชนิดเกล็ด (GAC)
ไส้กรองถ่านกัมมันต์ชนิดอัดแท่ง
KX MATRIKX CTO
• ทุกอณูของน�้ำสามารถสัมผัสกับผิวของไส้กรองได้ (Channeling)
• ไม่ทำ� ให้เกิดฝุ่นตะกอนฟุ้งกระจาย (Fluidizing)
• ไม่เกิดบายพาส (Bypass)
• วัสดุโครงสร้างที่ใช้ในการผลิตมีความคงทนแข็งแรง
• อายุการใช้งานสูงสุด และไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน
• ผลิตโดยใช้วัสดุตามมาตรฐานองค์การอาหาร และยาประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA)
• ซีลปะเก็นยาง และฝาปิดปลายไส้กรองแบบชิ้นเดียว พร้อมรหัสสี

KX MATRIKX Water Filter
KX MATRIKX is anextruded carbon block filter mostly used in the world. It can effectively eliminate
odors, chlorine, organic substance, and other contaminants including particles and sediment. This
filter is useful in water treatment for both residential and commercial. This 2 in 1 filter includes both
activated carbon and sediments filter. MATRIKX uses its own patented technology in condensing
activated carbon. The filter has much longer usage time.
KX MATRIKX CTO is made of high quality activated carbon useful for odor and chlorine
reduction.
Feature and Benefit
• 5 micron filtration
• High absorption capacity
• Effective sediment filter
• Special price compared to common filter (GAC)
• Each water molecule is able to contact the filter (channeling)
• No dispersion of sediment (fluidizing)
• No bypass
• Durable structure
• Maximum life without clog up
• Materials are in compliance with the US Food and Drug Administration (FDA)
• Rubber gasket seal and end cap filter are one piece with color-coding

ไส้กรองถ่านกัมมันต์ชนิดอัดแท่ง
KX MATRIKX Pb1

KX MATRIKX Pb1 ไส้ ก รองน�้ ำ ถ่ า นกั ม มั น ต์ ช นิ ด อั ด แท่ ง ที่
ออกแบบมาพิเศษด้วยการวิจัย และพัฒนาให้สามารถดักจับโลหะหนัก
ตะกั่วทั้งที่ละลายในน�้ำ และไม่สามารถละลายในน�้ำได้ กรองเชื้อโรค กรอง
กลิ่น และคลอรีนได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะและประโยชน์
• การกรองแบบละเอียดถึง 0.5 ไมครอน
• กรองโลหะหนักตะกั่วได้ถึง 9,450 ลิตร ที่อัตราการไหล 2.8
ลิตรต่อนาที
• กรองโลหะหนักตะกั่วได้ตามมาตรฐานน�้ำดื่มสากล
NSF/ANSI Standard 53
• กรองเชื้อโรคได้ตามมาตรฐานน�ำ้ ดื่มสากล
NSF/ANSI Standard 53
• สามารถกรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ และคลอรีนได้
ขนาดไส้กรอง CTO และ Pb1 มีจำ� หน่ายทั้งขนาด 10” และ 20”
ขนาดบรรจุ 20 ชิ้น ต่อกล่อง

KX MATRIKX Pb1, an activated carbon filter specially
designed through research and development, is certainly
capable of seizing both dissolvable and non-dissolvable lead
in water, germs, odors, and chlorine.
Feature and Benefit
• 0.5 micron filtration
• Lead filtering up to 9,450 litre at a flow rate of 2.8 litre
per minute
• Lead filtering in compliance with the international
standard of drinking water, NSF/ANSI Standard 53
• Microbes filtering in compliance with the international
standard of drinking water, NSF/ANSI Standard 53
• Odors and chlorine filtering
CTO and Pb1 filters are available in 10” and 20” sizes
Packaging : 20 pieces per box

ไส้กรองน�้ำคุณภาพ

Quality Water Filter

ไส้กรองน�้ำคุณภาพมาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับ และมีการ
ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในงานกรองน�ำ้ ครัวเรือน และอุตสาหกรรม

The international quality standard water filters are
accepted and widely used in the residential and industrial water
treatment systems.

ไส้กรองน�้ำ Polypropylene ที่มีความละเอียดถึง 1, 5, 10
ไมครอน สามารถกรองตะกอนสารแขวนลอย และฝุ่นต่างๆ ที่ปนเปื้อนมา
ในน�้ำได้เป็นอย่างดี ให้น�้ำใสสะอาดยิ่งขึ้น
• Sediment Cartridge Filter (PP Pure Sorb) 1, 5, 10
ไมครอน 10”
ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น ต่อกล่อง
• Sediment Cartridge Filter (PP Pure Sorb) 1, 5, 10
ไมครอน 20”
ขนาดบรรจุ 25 ชิ้น ต่อกล่อง

Polypropylene can effectively filter 1, 5, 10 micron
contaminated suspension and sediment. Treated water is
clear and clean.
• Sediment cartridge filter (PP Pure Sorb) 1, 5, 10
micron 10”
Packaging : 50 pieces per box
• Sediment cartridge filter (PP Pure Sorb) 1, 5, 10
micron 20”
Packaging : 25 pieces per box
ไส้กรองน�้ำกรองฝุ่นผงตะกอน
Sediment Polypropylene Filter

