
ตารางเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของเครือ่งท าน ้าอลัคาไลน ์IONTECH แตล่ะรุน่ 

                                                                                                                                 

รุน่สนิคา้ (Model) IT-656 IT-577 IT-588 
IT-750 (วางใตซ้งิค)์ 

Under sink 

 

  
 

 

ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
 (Price including VAT) 

39,900 51,900 59,900 55,000 

การรับประกันสนิคา้ 
(Warrantee) 

รับประกันตัวเครือ่ง 1 ปี และระบบอเิล็กโตรไลซสิ 2 ปี 
1-Year-warrantee & specially 2-Years-warrantee for electrolysis chamber 

หนา้จอ แผงควบคมุ วัสดตุัวเครือ่ง 
(Display & Control  Panel, Material) 

แอลซดี ีแบบปุ่ มกด  
พลาสตกิเอบเีอส 

 LCD Press-button  
ABS plastic body 

หนา้จอระบบสัมผัสขนาด 8” (รายแรกของโลก) 
ตัวเครือ่งผลติจากพลาสตกิเอบเีอส  

LCD Touch Screen 8” (1st in the world)   
ABS plastic body 

ไฟแอลอดีแีสดงผลทีหั่ว
กอ๊ก แบบปุ่ มกด เอบเีอส 

LED light indicator 
Press-button ABS 

จ านวนแผน่อเิล็กโตรไลซสิ 
(Quantity of electrolysis plates) 

5 แผน่ ใชน้าโนเทคโนยผีลติท าใหเ้พิม่พืน้ทีผ่วิ จงึไมจ่ าเป็นตอ้งใชแ้ผน่ธาตจุ านวนมาก 
5 plates produced by nanotechnology, not necessary to have more plates 

วัสดทุีใ่ชใ้นระบบอเิล็กโตรไลซสิ 
(Electrolysis Plate Materials) 

- แผน่ไททาเนยีม และแผน่พลาตนัิมเคลอืบบนแผน่ไททาเนยีม ผลติโดย บรษัิท โกเบ สตลี ประเทศญีปุ่่ น 
และแผน่เซรามกิไอออนเมมเบรน ผลติโดย บรษัิท ยัวซา่ ประเทศญีปุ่่ น 
- Platinum-Titanium Plate Manufactured by KOBE Steel, Japan and  Ceramic Ion Membrane 
Manufactured by YUASA, Japan 

แรงดันกระแสไฟฟ้า (Voltage) ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต ์ความถี ่50 เฮริทซ ์/ AC 220 V, 50 Hz 

พลังงานไฟฟ้าทีใ่ช ้
(Power Consumption) 

230 วัตต ์/ 230 W 

คา่ pH ทีผ่ลติได ้(pH Value) pH 4.0 ~ pH 11.0 (ขึน้อยูก่ับคณุภาพน ้าของแตล่ะพืน้ที ่/ based on source water quality) 

คา่ศักยภาพในการตอ่ตา้นอนุมลูอสิระ 
(ORP Value) 

สรา้งประจุไฟฟ้าลบสงูสดุได ้-850 มลิลโิวลต ์ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับคณุภาพน ้าของแตล่ะพืน้ที ่
 -850 mV (Max.) based on source water quality 

แรงดันน ้าเขา้เครือ่ง 
(Inlet Water Pressure) 

0.9 ~ 5.0 กโิลกรัม/ตารางเซนตเิมตร 
0.9 ~ 5.0 Kg/cm2  

วธิกีารท าอเิล็กโตรไลซสิ 
(Electrolysis Method) 

กระบวนการอเิล็กโตรไลซสิแบบต่อเนือ่ง (มมีเิตอรวั์ดการไหลของน ้าในตัวเครือ่ง) 
Continuous electrolysis (built-in flow meter) 

อัตราการไหลของน ้า 
(Water Flow Rate) 

- อัตราการไหลของน ้าในทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการท างาน 2 ลติร/นาท ี(แรงดัน 1 กก.ฟตุ/ตร.ซม.) 
- อัตราการไหลของน ้าในการท างานปกต ิ2-3 ลติร/นาท ี(แรงดัน 2 กก.ฟตุ/ตร.ซม.) 
- Ideal water processing: 2  liters/min. (based on inlet water pressure 1 kgf/cm2) 
- Normal water flow rate: 2-3 liters/min. (based on inlet water pressure 2 kgf/cm2) 

การแสดงผล 
(Display) 

แสดงคา่ pH, ORP, อัตราการไหลของน ้า, สถานะการท างาน (ลา้งเครือ่ง  
ท าน ้าบรสิทุธิ ์ท าน ้าดา่ง, ท าน ้ากรด) และอายขุองไสก้รองทีเ่หลอื  

pH, ORP,  water flow rate, working status (Clean, Pure, Alkaline, 
Acidic) and filter service life 

สฟ้ีาแทนความเป็นด่าง  
สแีดงแทนความเป็นกรด 
Blue->Alkaline water, 

Red->Acidic water 

การท าความสะอาดเครือ่ง 
(Cleaning) 

มรีะบบท าความสะอาดตัวเองอัตโนมัตทิกุครัง้หลังใชง้านเสร็จเป็นเวลา 10 วนิาท ีสามารถตัง้ใหเ้ครือ่งลา้ง
อัตโนมัตเิมือ่ใชค้รบ 10 ครัง้ หรอืตัง้เตอืนใหเ้รากดปมุลา้งเองเมือ่ใชน้ ้าถงึปรมิาณทีเ่ราก าหนดไว ้          

10 seconds automatic cleaning after each use. Manual set up for automatic cleaning after 10-
time use or warning at set water volume 

ระดับความเป็นกรด-ดา่ง 
(Electrolysis Levels) 

ความเป็นดา่ง 4 ระดับ น ้าบรสิทุธิ ์1 ระดับ ความเป็นกรด 2 ระดับ (ปรับตัง้คา่ pH ของกรด-ดา่งได)้ 
4 Alkaline levels (adjustable), 1 Neutral level and 2 Acidic levels (adjustable pH) 

วัสดไุสก้รอง 
(Filter Material) 

แอคทเิวทเต็ดคารบ์อน ผลติโดย บรษัิท Pentair ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดร้ับการรับรองจาก NSF 
Activated carbon fiber (ACF), manufactured in USA : NSF certified 

อายกุารใชง้านของไสก้รอง 
(Filter Service Life) 

6,000 - 12,000 ลติร (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับคณุภาพน ้าของแตล่ะพืน้ที ่โดยอายกุารใชง้านของไสก้รองถกู
ก าหนดคา่ไวไ้มค่วรเกนิ 6,000 ลติร ส าหรับการใชง้านในประเทศไทย) ผลติโดยบรษัิท เพน้ทแ์อร ์ประเทศ

สหรัฐอเมรกิาไดร้ับการรับรองมาตรฐานจาก NSF International 
*รุน่หนา้จอระบบสัมผัส ไสก้รองจะมหีน่วยความจ าในตัว สามารถบันทกึอายขุองไสก้รองน ้าทีเ่หลอืได ้ 
6,000 – 12,000 liters (Depends on source water quality. Service life of the filter is set up at 
6,000 liters for use in Thailand) Manufactured by PENTAIR, USA: NSF International certified 
*For LCD Touch Screen Model, the filter has a Code Chip to record the remaining service life 

ระบบความปลอดภัย 
(Safety Protection Device) 

มวีงจรป้องกันการใชก้ระแสไฟฟ้าเกนิ และเสยีงเตอืนขณะท าน ้าทีม่คีวามเป็นกรด (ไมค่วรดืม่น ้าทีเ่ป็นกรด) 
Current protection circuit & Alarm only if producing acidic water (Do not drink acidic water) 

ขนาดและน ้าหนักเครือ่ง 
(Dimension & Weight) 

310 x 220 x 125 มม. 
4.0 กก. (Kg) 

330 x 220 x 125 มม. 
4.1 กก. (Kg) 

310 x 210 x 125 มม. 
4.0 กก. (Kg) 

330 x 210 x 125 มม. 
4.0 กก. (Kg) 

บรษิทั อนิโนเวทฟี ฟิวเจอร ์จ ำกดั 
INNOVATIVE  FUTURE CO., LTD .             Tel: 09 4328 0666, 08 1941 8239, 08 9211 3888 
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