
Important
The English instruction leaflets, user guides or any other documents that come 
in the product package are only applicable to the United States. Such documents 
do not apply to the product purchased in Thailand. Please refer to the Zero Water 
Thailand instruction, user guides or any other documents in Thai / English 
language for the relevant information for Thai users.

คู่มือหรือเอกสารใด ๆ ท่ีเป็นภาษาอังกฤษท่ีมาพร้อมกับกล่องผลิตภัณฑ์ จะใช้แค่กับผลิตภัณฑ์ท่ี
ซ้ือขายในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่าน้ัน เอกสารดังกล่าวจะไม่นํามาใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือในประเทศไทย 
สําหรับผู้ใช้ในประเทศไทยโปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการใช้ คู่มือการใช้ หรือเอกสารอ่ืนใดสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ZeroWaterท่ีซ้ือในประเทศไทย ในเอกสารท่ีเปน็ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษซ่ึงมีรายละเอียด
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดสําหรับประเทศไทย

These test results were achieved during testing to U.S. NSF/ANSI standards conducted 
by an independent laboratory in the United States which is accredited in accordance 
with National Environmental Laboratory Accreditation Conference (NELAC) standards, 
and which is registered with the US Environmental Protection Agency (EPA).

ผลการทดสอบน้ีได้มาจากการทดสอบมาตรฐานNSF/ANSIท่ีทดสอบโดยห้องทดลองอิสระใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงได้รับการรับรองตามมาตราฐานของ National Environmental Laboratory 
Accreditation Conference และ ได้รับการจดทะเบียนกับสํานักงานปกป้องส่ิงแวดล้อมสหรัฐ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา

Contact us-ติดต่อเราได้ท่ี
Email: admin@zerowaterthailand.com

Follow us:

Purchase here - ส่ังผลิตภัณฑ์ได้ที่

Roong Koo Co., Ltd., 

No. 399 Interchange Building, 24th 

Floor, Room 10, Sukhumvit Road, 

Klongtoey-Nua Sub-district, 

Wattana District, Bangkok

บริษัท รุ้งคู่ จํากัด 
ท่ีอยู่เลขท่ี  399 อาคารอินเตอร์ชนม์ 
ช้ันท่ี 24 ห้อง 10 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร

กําจัดสารแขวนลอยท่ีทําให้น้ํามีความขุ่น เช่น ฝุ่นและสนิม

ภาชนะกรองน้ําท่ีผ่านการรับรองจาก NSF 
ว่าสามารถลดตะก่ัว และโลหะหนักชนิดอ่ืน ๆ เช่น โครเมียม 6

ระบบกรองน้ําแบบ 5 ช้ันของ ZeroWater มีประสิทธิภาพในการ
กําจัดส่ิงเจือปนสูงกว่าระบบการกรองน้ําแบบ 2 ช้ันท่ัวไป

กําจัด TDS (สารปนเปื้ อน) ได้ถึง 99.6%

กําจัดส่ิงเจือปนได้ถึง 18000 มก.

ให้น้ําท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ เทียบเท่ากับน้ําด่ืมบรรจุขวด

กําจัดสารแขวนลอยอ่ืน ๆ

กําจัดสารปนเป้ือนอินทรีย์ ได้แก่ ยาปราบศัตรูพืช ยาปราบวัชพืช 
ปรอท คลอรีน คลอรามีน และยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

กําจัดสารประกอบอนินทรีย์ เช่น โลหะ อโลหะ 
และสารปนเปื้ อนกัมมันตรังสี

กําจัดสารแขวนลอยท่ีตกค้าง โดยสารกรองเรซินยังคงอยู่

ส่ิงท่ีทําให้ ZEROWATER มีความแตกต่าง

ระบบการกรองข้ันสูงแบบ 5 ช้ัน

เทคโนโลยี
ระบบการกรองข้ันสูงแบบ 5 ช้ันของ 
ZeroWater มีความแตกต่างจากการ
กรอง 2 ช้ันด้วยถ่านกัมมันต์แบบท่ัว ๆ ไป

ระบบการกรองที่ทํางานอย่างหนัก
เทคโนโลยีการกรอง 5 ช้ัน อาจทําให้คุณ
ใช้เวลากรองน้ํานานมากข้ึน เน่ืองจากระบบ
กรองมีการทํางานอย่างหนัก เพ่ือกําจัดส่ิง
เจือปนออกจากน้ําประปาท่ีคุณใช้

การดูแลรักษา
ความถ่ีในการเปล่ียนไส้กรอง ZeroWater 
ข้ึนอยู่กับคุณภาพของน้ําประปาท่ีคุณใช้ 

คุณภาพนํ้า
แม้ว่าระบบการกรองน้ําประปาแบบ 5 ช้ัน
จะมีราคาสูง แต่ก็คุ้มค่ากับการได้น้ํา
ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ

กําจัดส่ิงเจือปนได้ถึง 18,000 มก.

เม่ือไส้กรองเส่ือมประสิทธภาพ คุณจะ
สังเกตได้ว่าน้ํามีกล่ินเปร้ียวหรือได้กล่ิน
ของไส้กรอง แม้ว่าจะปลอดภัย แต่ก็ควร
เปล่ียนไส้กรองและหยุดใช้ไส้กรองน้ัน

ส่ิงที่ทําให้ ZeroWater แตกต่าง

Silver tumbler

 769 ml

แก้ว Tumbler 
ขนาด 769 มิลลิลิตร

2.8 Litres Water 

Filter Pitcher

เหยือกกรองน้ํา
ขนาด 2.8 ลิตร

5.4 Litres Water 
Filter Jug

เหยือกกรองน้ําแบบกด
ขนาด 5.4 ลิตร

9.4 Litres glass water 

filter Dispenser
ถังกรองน้ํา

ขนาด 9.4 ลิตร

ZeroWater กําจัดสารแขวนลอยในน้ําด่ืมได้อย่างหมดจดเพ่ือให้ได้น้ําด่ืมท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ

INSIST ON ZERO!

ADVANCED FILTRATION SYSTEMS

วัดค่าสารปนเป้ือนได้ 0 เพ่ือ
น้ําด่ืมบริสุทธ์ิ

ZERO DISSOLVED SOLIDS - 

FOR THE PUREST TASTING WATER



What is 

TDS?

Lead Chromium

Only ZeroWater 

Leaves 000 Total 
Dissolved Solids

สารปนเป้ือน

โครเมียมสารตะก่ัว

เกลือแร่
เกลือแร่

ปรอท

สารอินทรีย์

สารปนเป้ือน
คืออะไร?

There is nothing 
better than drinking 

the purest tasting water

ด่ืมอะไรก็ไม่รู้สึกดี
เท่ากับด่ืมน้ําท่ีสะอาด

บริสุทธ์ิจริง ๆ

Mercury

Organic Compoundsโลหะหนัก
Heavy Metals


