ZeroWater PERFORMANCE DATA SHEET. FOR MODELS: ZD-013D, ZD-013W, ZD-018, ZP-001, ZP006, ZP-010,
ZS-008, ZD010RP, ZD-023-1, ZD-012RP, ZP-007RP, ZR-0810, ZR-0810G, ZBD-040, ZD-030RP, ZD-20RP,
ZS-011RP //IMPORTANT NOTICE:

เอกสารแสดงประสิทธิภาพการทํางานของ ZeroWater สําหรับสินค้ารหัส: ZD-013D, ZD-013W, ZD-018, ZP-001, ZP006,
ZP-010, ZS-008, ZD010RP, ZD-023-1, ZD-012RP, ZP-007RP, ZR-0810, ZR-0810G, ZBD-040, ZD-030RP, ZD-20RP,
ZS-011RP //ประกาศสําคัญ:
Read this Performance Data Sheet and compare the capabilities of this unit with your actual water treatment needs.It is
recommended that before purchasing a water treatment unit you have your water supply tested to determine your actual
water treatment needs. All contaminants reduced by this water treatment device are not necessarily in your water supply.
While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
เอกสารฉบับนี้แสดงประสิทธิภาพการทํางานและเปรียบเทียบความสามารถของสินค้าในการกรองนํ้า เราขอแนะนําให้ทดสอบคุณภาพของ
นํ้าประปาก่อนซื้ออุปกรณ์กรองนํ้า เพื่อดูว่านํ้าประปาของคุณควรใช้อุปกรณ์กรองนํ้าชนิดใดจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สิ่งเจือปนที่ถูกกรอง
ออกมาในแต่ละครั้งนั้นอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะนํ้าขณะนั้น ผลการทดสอบของนํ้าจากห้องทดลองที่ถูกควบคุมสภาพแวดล้อม อาจ
มีความแตกต่างกับผลการทดสอบในสภาวะปกติ
This system has been tested according to NSF/ ANSI 42 and NSF/ANSI 53 for reduction of the substances as listed
below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less
than or equal to the permissible limit water leaving the system, as speciﬁed in the relevant standard.

ระบบกรองนํ้านี้ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน NSF/ ANSI 42 และ NSF/ANSI 53 ในการลดสิ่งเจือปนที่อยู่ในรายการด้านล่าง ระบบ
กรองนํ้านี้สามารถลดสิ่งเจือปนในนํ้าจนถึงระดับที่ตํ่ากว่าหรือเท่ากับมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้น

Rated service life is 20 gallons in the USA. It is recommended to change the ﬁlter with replacement element
ZR-001/ZF-201 at this point. Service ﬂow rate 2.0 gallons per day. Operating temperature is 40-90°F. This water
treatment device is intended only for use with potable water. Do not use water that is microbiologically unsafe or of
unknown quality without proper disinfection before or after the system.

ไส้กรองรุ่น ZR-001/ZF201 มีอัตราการไหลของนํ้าผ่านตัวกรองได้ 2 แกลลอนต่อวัน และสามารถกรองได้ 20 แกลลอนตลอดอายุการใช้
งาน ตามที่ได้ทดสอบในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นประสิทธิภาพในการทํางานจะลดลง อุณหภูมิของนํ้าที่เหมาะสมในการกรองผ่านตัว
กรองคือ 40-90°F อุปกรณ์บําบัดนํ้านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับนํ้าที่สามารถดื่มได้เท่านั้น ไม่แนะนําให้กรองนํ้าที่ไม่รู้ท่ีมาและอาจมีการปน
เปื้ อนของสารจุลินทรีย์ที่เป็ นอันตราย หรือนํ้าที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม
Caution: It is recommended that you have your water supply tested before using any water treatment unit, you have
your water supply tested to determine your actual water treatment needs. All contaminants; reduced by this water
treatment device are not necessarily in your water supply. While testing water performed under standard laboratory
conditions actual performance may vary.
คําเตือน: ขอแนะนําให้ท่านทดสอบนํ้าจากแหล่งนํ้าของท่านก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เพื่อกําหนดให้แน่ชัดว่าระบบปรับปรุง
คุณภาพนํ้าระบบใดที่มีความจําเป็ นกับนํ้าในแหล่งนํ้าของท่าน นํ้าจากแหล่งนํ้าของท่านอาจไม่มีสารปนเปื้ อนทั้งหลายที่อุปกรณ์ปรับปรุง
คุณภาพนํ้าเครื่องนี้สามารถลดปริมาณลงได้ แม้ว่าการทดสอบนํ้านั้นจะได้ทําภายใต้สภาวะมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
แต่สมรรถนะในการทํางานตามความเป็ นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
This system has been tested and certiﬁed by NSF International under
NSF/ANSI Standards 53 and 42 for the reduction of substan

ระบบกรองนํ้าได้รับการทดสอบและผ่านการรับรองจาก NSF International ว่าสามารถกําจัดรสและกลิ่นของ
คลอรีนได้ตามมาตรฐาน NSF/ANSI 42 และสามารถกําจัดตะกั่ว เฮกซะวาเลนต์โครเมียม
และปรอทได้ตามมาตรฐาน NSF/ANSI 53
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