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TỔNG QUAN

• Tiêu chuẩn

• Ứng dụng
NƯỚC SIÊU SẠCH

• Giới thiệu

• Tổng quát sản phẩm
Rephile

• Dòng để bàn

• Dòng máy trạm

Máy lọc nước siêu
sạch

• Công nghệ hiện đại

• Giá thành đầu tư và vận hành
Ưu điểm

• Hướng dẫn chọn máy lọc nước siêu
sạch phù hợp

TIPS

TỔNG QUAN



NƯỚC SIÊU SẠCH LÀ GÌ?

1, Nước siêu sạch là nước đã được xử lý qua nhiều công đoạn phức tạp để loại bỏ gần

như hoàn toàn các chất khác.

2, Phân loại: theo tiêu chuẩn ASTM hoặc theo TCVN 4851:1989 như bảng bên dưới:

Tên chỉ tiêu Mức các chỉ tiêu

Loại 1 Loại 2 Loại 3

1. Độ pH ở 25°C phạm vi bao hàm Không áp dụng Không áp dụng 5,0 đến 7,5

2. Độ dẫn điện ở 25°C tính bằng mS/m, không lớn hơn 0,01 0,1 0,5

3. Chất oxy hoá. Hàm lượng oxy(O) tính bằng mg/l không lớn 

hơn…

Không áp dụng 0.08 0.4

4. Độ hấp thụ ở 254 nm và chiều dày 1 cm, tính 

bằng đơn vị hấp thụ, không lớn hơn…

0,001 0.01 Không quy định

5. Hàm lượng cặn sau khi bay hơi ở 110°C tính 

bằng mg/kg không lớn hơn…

Không áp dụng 1 2

6. Hàm lượng silicdioxit (SiO2) tính bằng mg/l, không lớn 

hơn…

0.1 0,02 Không quy định



 3, Ứng dụng: Nước siêu sạch là thành phần quan trọng trong lĩnh vực y tế bệnh viện, trong nghiên cứu khoa học, thí

nghiệm và trong sản xuất vật liệu bán dẫn.



TỔNG QUAN REPHILE

1, Giới thiệu: 

 Rephile là Hãng sản xuất máy lọc nước siêu sạch của Mỹ (Boston) với nhiều nhà máy hiện đại đặt tại Trung Quốc

 Sản phẩm có mặt trên 100 quốc gia, văn phòng đại diện đã có đủ tại các châu lục

 Phương châm: Sản phẩm máy lọc nước siêu sạch chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn ASTM, CLSI và CA với giá rẻ nhất

Nhà máy 1 Nhà máy 2



2, Các dòng sản phẩm chính của Rephile

 Máy lọc nước siêu sạch

 Vật tư thay thế cho hệ thống lọc nước Millipore – Đức

 Màng lọc, syringe lọc



MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH

 Genie Purist: Sản xuất nước siêu sạch loại I từ

nước tinh khiết (nước loại 3, nước RO, EDI, 

nước cất). Công suất 1-1.5 lít/giờ

 Purist Pro: Sản xuất nước siêu sạch loại I từ

nước tinh khiết (nước loại 3, nước RO, EDI, 

nước cất). Công suất 2 lít giờ

1, Sản xuất nước siêu sạch loại I (type I) – Dòng để bàn



 Genie G: Sản xuất nước loại 1 + Nước loại II (nước

EDI – Nước khử Ion). Công suất tối đa 15 lít/giờ

 Genie U: Sản xuất nước loại 1 + Nước loại III 

(nước RO – Nước thẩm thấu ngược). Công suất

tối đa 32 lít/giờ



2, Sản xuất nước siêu sạch loại I (type I) – Dòng máy trạm

 Super Genie G: Sản xuất nước loại 1 + Nước loại II 

(nước EDI – Nước khử Ion). Công suất tối đa 125 

lít/giờ

 Super Genie U: Sản xuất nước loại 1 + Nước loại II 

(nước RO – Nước thẩm thấu ngược). Công suất tối

đa 300 lít/giờ



3, Sản xuất nước siêu sạch loại II (type II, EDI) và nước loại III (type III, RO)– Dòng để bàn

 Genie E: Sản xuất nước loại II, nước EDI  Genie R: Sản xuất nước loại III, nước RO



4, Sản xuất nước siêu sạch loại II (type II, EDI) và nước loại III (type III, RO)– Dòng đặt sàn, dòng máy trạm

 Super Genie E: Sản xuất nước loại II, nước EDI  Super Genie R: Sản xuất nước loại III, nước RO



ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM REPHILE

1, Công nghệ:

 Công nghệ “1+N” Mode: Cho phép hệ thống kết nối với nhiều bộ dispenser.

 Tự động bù trừ nhiệt độ cho phép đầu ra ổn định chất lượng và hiệu quả cao

 Tự động vệ sinh, làm sạch cột lọc

 Màn hình cảm ứng

 Tháo lắp, vận hành đơn giản

2, Giá thành

- Giá thiết bị và phụ kiện thay thế giá

Cạnh tranh nhất thị trường

- Chất lượng cam kết tương đương



TIPS 

Hướng dẫn chọn sản phẩm máy lọc nước siêu sạch phù hợp nhất:

 Loại nước siêu sạch mà bạn sử dụng là gì (loại 1, 2, 3) ?

 Nguồn nước đầu vào của bạn là nước gì (nước RO, nước cất, nước EDI)?

 Lượng nước mà bạn sử dụng mỗi ngày/mỗi ca làm việc là bao nhiêu?

 Vị trí đặt thiết bị của bạn là chỗ nào?

 Kinh phí bạn dự trù là bao nhiêu?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết!

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT GIA ĐỊNH

Phòng Kinh Doanh

0986655594 – Mr Bắc.

thanvanbac@giadico.com
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