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Water filter/Water softener



Thông số kỹ thuật
 Technical specification 

Các hạt nhựa cation được sử dụng để làm giảm nồng độ ion Ca và Mg (tác nhân gây nước 

cứng) trong  nước, làm mềm nước về tiêu chuẩn.

Cation plastic pellets are used to reduce the concentration of Ca and Mg ions (hard water agents) in 

the water, soften the water to the standard.

Lưu lượng (lít/ phút)

Thời hạn thay thế 

Áp suất đầu vào (bar)

Kết nối vào - ra

Inlet- outlet connections

135x570

8

0.6 - 4

1/2 "

Độ cứng nước sau lọc (mg/l)
 ≤ 50

Kích thước (mm)

MÃ SẢN PHẨM/MODEL MC 20WS

Hệ thống thiết bị nấu nướng vận hành không 

chính xác, không đạt được hiệu suất yêu cầu.

Các vấn đề gặp phải khi nước không được xử lý
                   Problems with untreated water

Chi phí tiêu thụ điện năng, nguyên, nhiên 

liệu lớn hơn.

Ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, có 

thể gây các bệnh liên quan đến niêm mạc 

của hệ tiêu hóa.

Các chất cặn bám trên thành thiết bị và 

trong đường ống làm giảm khả năng trao đổi 

nhiệt.

300x190x400

10.5

0.6 - 4

MC 10UV

1/2 "

390x190x660

13.3

MC 20UV

1/2 "

0.6 - 4

- -

Giảm các chất cặn bẩn có kích thước nhỏ tới  bằng màng mỏng PP.5 micron

Reduce sedimentation up to in size with PP filter5 microns 

Công nghệ lọc siêu sạch mang lại nguồn nước hoàn toàn không có vị Clo cũng như có tác 

dụng loại bỏ các tạp chất có trong nước.

The ultra-clean filtration technology provides a completely chlorine-free as well as removes 

impurities in the water.

Đạt tiêu chuẩn về việc giảm thiểu các chất cặn bẩn như Cryptosporidium và giardia.

 Optimal standard on minimizing residues like cryptosporidium and giardia.

Loại bỏ vi khuẩn Coliforms và Escherichia coli.

Eliminate coliforms and escherichia coli bacterias. 

Oxi hóa sắt, giảm lượng mangan và sunfua, chì trong nước.

Iron oxidation, reduce manganese, sulfur and lead in water.

Thông tin chung
General Information

Tên sản phẩm Bộ lọc nước + Diệt khuẩn
Water filter system + sterilize

Bộ lọc nước + Diệt khuẩn Bộ làm mềm nước

Tính năng của bộ làm mềm nước Master Clean 
Features of the Master Clean water softener

Nước đạt chuẩn cho các khu bếp/Purified water for the kitchen

Bộ lọc nước Master Clean phải trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt và tuân thủ 

theo tiêu chuẩn không chứa tạp chất, đảm bảo các tiêu chí về lý, hóa, vi sinh bằng 

cách lọc cặn của Bộ Y tế và tổng cục chất lượng đo lường về vệ sinh an toàn sức khỏe

Tính năng của bộ lọc nước Master Clean 
Features of the Master Clean water filter  

59 500 lít hoặc 3-5 tháng 

(Tùy theo chất lượng  của nguồn nước)

59 500 litres or 3-5 months 

( Depending on quality of the water source)

10 000 lít hoặc 6-8 tháng 

(Tùy theo chất lượng của nguồn nước)

10 000 litres or 6 - 8 months

 ( Depending on quality of the water resource)

Sản phẩm này đã được kiểm định chất lượng

This product has been quality tested

Bộ lọc nước + diệt khuẩn và bộ làm mềm nước Master Clean có đầy đủ các tính năng xử lý nước, được kết hợp hầu hết các cơ chế lọc tương ứng với các vật 

liệu lọc (lõi lọc/cột lọc)  mang đến giải pháp tối ưu cho người sử dụng. 

Water filter + sterilizer and Water softener have full features water treatment, which is fitted all of the filtration mechanisms that correspond to the filter material  

(cartridge / filter) give optimal solutions for the users.

Lưu ý:
Nguồn nước đầu vào là nước máy thành phố đạt tiêu chuẩn sinh hoạt 
theo quy định của Bộ Y tế.
Bảo hành: 
Vỏ thiết bị 1 năm.
Note:  The input water source is the water of city, meets standard of Ministry of Health.

Warenty: 1 year for equipment cover.

Đèn UV Có Có Không

240x160x600

8

0.6 - 4

1/2 "

 ≤ 50

MC 20WSC

Bộ làm mềm nước  + Lọc cacbon

Không

240x160x600

8

0.6 - 4

1/2 "

 ≤ 50

MC 20WSF

Bộ làm mềm nước+ Lọc 5micron

Không

Affecting user's health, may cause diseases 

related to the mucosa of the digestive system.

High cost of electricity & energy consumption.

Sedimentation on equipment surface and in pipes 

causes bad impact on heat transfer.

Kitchen equipment does not operate properly nor 

achieve efficiencies as require.

Name of equipment 

Dimensions ( mm)

Flow rates ( litre/ minute)

Inlet pressure ( bar)

Hardness ( mg/l)

UV lamp

Replacement time 

Water filter system + sterilize Water softener systems Water softener systems+ Carbon filter
Water softener systems

+ 5micron filter

yes yes no no no

Master Clean water filter systems  must undergo rigorous testing and following 

impurities standards, ensures the criteria physiology, chemistry, microbiology 

by  Ministry of Health and directorate for standards, metrology  on hygiene 

and health 
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1 The manufacturer and contractor in commercial kitchen and laundry equipment
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