108 คาถาม – คาตอบ
สิง่ ที่ควรรูเ้ กี่ยวกับเครือ่ งกรองน้ าSaft รุ่น Power Health
1) คาถาม : เครื่องกรองน้ า 6 ขั้นตอน คืออะไร
คาตอบ : คือนวัตกรรมใหม่ที่รวมข้อดีทุกประเภท ของระบบกรองน้ า และสารกรองน้ าบรรจุไว้ในเครื่องเดียว
2) คาถาม : เครื่องกรองน้ า 6 ขั้นตอน มีการทางานอย่างไร
คาตอบ : มีระบบการทางานคือ
1. Pre-Filter (ได้รับการรับรอง NSF 61) ไส้กรอง PP 10 ไมครอน ช่ วยกรองตะกอนและสาร
แขวนลอยขนาดใหญ่จากน้ าดิบก่อนกรอง ก่อนน้ าจะเข้าสู่เครื่ องกรองน้ า ช่ วยป้องกันไส้กรองกรณี
น้ าขุ่นผิดปกติ เช่ น ปิ ดซ่อมท่ อ ช่ วยปรับแรงดันน้ าให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมในการกรองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ไส้กรองหินแร่ เคลื อบเงิ น (ได้รับอนุ สิท ธิ บัตร) เพิ่ มแร่ ธ าตุ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อร่ างกาย อาทิ
แคลเซียม แมกนี เซียม และปรับสมดุลน้ า ตลอดจนช่วยป้องกัน และยับยั้งการเกิดแบคทีเรีย
3. ชั้นสารกรอง KDF 55 (ได้รบั การรับรอง NSF 42, 61) เป็ นเทคโนโลยีสารกรองใหม่ล่าสุด ช่วย
กรองสารเคมี คลอรีน โลหะหนัก ลดการเกิดตะกรันน้ า และแบคทีเรีย
4. ชั้นกรอง Activated Carbon I (ได้รับการรับรอง NSF 61) สารกรองคาร์บอนคุ ณภาพสูงจาก
ต่างประเทศช่วยกรองรส กลิ่น สี สารอินทรีย ์ และสารตกค้างต่างๆ ที่ปนเปื้ อนมากับน้ ารวมทั้งสาร
คลอรีน โลหะหนัก เคมี เกษตร เคมีอุตสาหกรรม และอาคารบ้านเรือน
5. ชั้นกรอง Activated Carbon I (ได้รับการรับรอง NSF 61) สารกรองคาร์บอนคุ ณภาพสูงจาก
ต่างประเทศ ช่วยกรองรส กลิ่น สี สารอินทรีย ์ และสารตกค้างต่างๆ ที่ปนเปื้ อนมากับน้ ารวมทั้งสาร
คลอรีน โลหะหนัก เคมีเกษตร เคมีอุตสาหกรรม และอาคารบ้านเรือน (ในรอบที่ 2)
6. ชั้นกรอง SIAC : Silver Impregnated Activated Carbon (มาตรฐาน US Food Chemicals
Codex) สารกรองคาร์บอนเคลือบเงินคุณภาพสูงจากต่ างประเทศ ช่ วยป้องกัน และยั บยั้งการเกิด
แบคทีเรียในน้ าได้อย่างดี
3) คาถาม : ต้องการให้เปรียบเทียบเครือ่ งกรองน้ าประเภทต่างๆ
คาตอบ : ข้อเปรียบเทียบสามารถแยกเป็ นประเภทได้ดงั นี้
3.1) เครื่องกรองน้ าแบบท่อคู่
เครื่องกรองน้ าท่อคู-่ คาร์บอน-เรซิ่น
- กรองในอัตราที่เร็วเกินไป ทาให้คุณภาพน้ าตา่
กว่า
- ไม่สามารถกรองแบคทีเรีย และเชื้ อโรคได้
- ติดตั้งได้แบบเดียว

เครื่องกรองน้ า Power Health
- กรองน้ าได้ในอัตราที่เหมาะสม ทาให้กรองได้
สะอาด
มีคุณภาพกว่า
- สามารถกรองแบคทีเรีย และเชื้ อโรคได้
- ติดตั้งง่าย หลายรูปแบบ และสวยงามน่ าใช้
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3.2) ข้อเสียเครื่องกรองน้ าต่างประเทศ
เครื่องกรองน้ าแบบเซรามิค
- ราคาค่อนข้างแพง เพราะต้องเสียภาษีนาเข้าสูง
- ประเภทที่มีไส้เซรามิคมักตันเร็ว และน้ าไหลช้า บางอันน้ าไหลเร็วมักจะมีรูโต
- มักใส่สิ่งที่เกินความจาเป็ น โดยเฉพาะกรวดทราย นอกเหนื อจากวิชาการทัว่ ไป
- เมื่อชารุดอะไหล่หายาก และราคาแพงมาก หรือไม่มีอะไหล่จาหน่ าย
- ไม่มีบริการหลังการขาย มักขายทิ้ ง ไม่รบั ผิดชอบ
- คุณภาพตา่ เพราะต้องลดต้นทุนเพื่อเอาชนะการเพิ่มของราคาเนื่ องจากภาษี นาเข้าสูง
- คาร์บอน และสารกรองอื่น มักผลิตจากประเทศนั้นๆ ซึง่ ไม่สามารถเปรียบเทียบกับเครื่องกรองน้ า
P-5
ซึ่งเป็ นสารกรองของประเทศที่เลือกสรรในคุณภาพแล้ว
- ไม่มีการวิเคราะห์น้ าเพื่อยืนยันคุณภาพ
- ใช้ของต่างประเทศ ทาให้เสียดุลการค้า
- ไม่มีการรับประกันระยะยาวเหมือนที่ผลิตในเมืองไทย
- ไม่เหมาะกับสภาพน้ าในเมืองไทย
3.3) เครื่องกรองน้ าประเภทคาร์บอนอัดแท่ง
เครื่องกรองน้ าคาร์บอนอัดแท่ง และฆ่าเชื้ อ เครื่องกรองน้ า Power Health ฆ่าเชื้ อโรคด้วย
ด้วยแสง UV
สารคาร์บอนเคลือบเงิน และ KDF-55
- การอัดให้คาร์บอนเป็ นแท่งต้องใช้สาร BINDER - Activated Carbon มีการดูดซับที่สูงมาก ซึง่
เป็ น
สามารถกรองน้ าได้มากกว่า
การลดความสามารถในการดูดซับสารพิษลง - สารกรอง KDF-55 และคาร์บอนเคลือบเงิน
ไปกว่า
สามารถ
50% และกรองได้น้อยกว่า
กรองเชื้ อโรค และแบคทีเรียได้
- การติดตั้งทาได้ยากมากเพราะต้องติดตั้งทั้ง
- ไม่ใช้ไฟฟ้า ทาให้ง่ายต่อการติดตั้ง และ
ระบบ
ประหยัดเงิน
ประปาและไฟฟ้า
- ราคาตา่ แต่คุณภาพสูง ได้มาตรฐานน้ าดื่ม
- ราคาสูงมากเกินความจาเป็ น ทั้งที่กรองได้
- ราคาปี แรก 7,500 บาท กรองได้ 20,000
มาตรฐาน
ลิตร หรือ
น้ าดื่มเหมือนกัน
2 ปี ค่าใช้จา่ ยลิตรละ 0.38 บาท (ปี ที่1 และปี
- ราคาปี แรก 36,000 บาท กรองได้ 2,000
ที่2)
ลิตร
- ปี ที่ 3 เปลี่ยนสารกรองทั้งชุด 6 ขั้นตอน
หรือ 1 ปี ค่าใช้จ่ายลิตรละ 18 บาทกว่า
ค่าใช้จา่ ย จ่ายลิตรละ 0.14 บาท ซึง่ ประหยัด
อย่างมาก
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4) คาถาม : การซื้ อเครื่องกรองน้ า Power Health ที่ผลิตในเมืองไทยดีกว่ าซื้ อเครื่องกรองน้ าต่างประเทศ
อย่างไร
คาตอบ : 1.คุณภาพ – สามารถควบคุมคุณภาพให้เหมาะสมกับสภาพน้ าทัว่ ไปในประเทศ ไม่ตอ้ งใช้สารกรอง
แบบครอบจักรวาล ซึ่งไม่ให้ประโยชน์เต็มที่กบั ผูใ้ ช้
2. ราคา – มีราคาตา่ กว่าเมื่อเทียบกับเครื่องที่มีคุณภาพเดียวกัน หรื อคุณภาพของเราสูงกว่า
3. อะไหล่ – ไม่มีการหมดและไม่แพงเหมือนของต่างประเทศ
4. บริการหลังการขาย – ทาได้ต่อเนื่ องไม่มีปัญหาค่าบริการตา่
5. เงินทองไม่รวั ่ ไหล ทาให้เกิดการจ้างงานในต่างประเทศ และไม่เสียดุลการค้า
5) คาถาม : จุดเด่นของ เครื่องกรองน้ า Power Health มีอะไรบ้าง
คาตอบ : 1. คุณภาพสูงกว่าเครื่องกรองน้ าทัว่ ไป เนื่ องจากใช้คาร์บอนที่ดีที่สุดซึง่ มีค่าการดูดซับ (Iodine
Number) สูงถึง 1020
2. ผ่านการวิเคราะห์น้ ากรองแล้วจาก สถาบันในประเทศ 5 สถาบัน
3. ผลิตในประเทศไทย ช่วยให้ไม่เสียดุลการค้า
4. ต้นทุนในการผลิตน้ าตา่ กว่า
5. เหมาะกับสภาพน้ าของบ้านเรา
6. ราคายุติธรรม แต่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานน้ าดื่ม
7. ไม่ขาดแคลนอะไหล่ เพราะผลิตภายในประเทศไม่ตอ้ งนาเข้า และราคาถูก
8. มีบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่ อง
9. ได้รบั ใบรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008
6) คาถาม : น้ ากร่อยหรือน้ าเค็มนามากรองกับเครื่อง Power Health ได้หรือไม่
คาตอบ : ไม่ได้ เนื่ องจากน้ ากร่อยหรือน้ าเค็มต้องใช้การบาบัดหรือกรองโดยวิธีพิเศษเท่านั้น
7) คาถาม :
คาตอบ :

ทราบได้อย่างไรว่าเครื่องกรองน้ า Power Health กรองสารพิษและเชื้ อโรคได้
จากการส่งตัวอย่างน้ าที่ผ่านเครื่องไปตรวจวิเคราะห์ หาสารพิษ, สิ่งปนเปื้ อน, แบคทีเรีย, โลหะหนัก
ซึ่งผลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าดื่ม

8) คาถาม :
คาตอบ :

การนาน้ ากรองจากเครื่อง Power Health ไปต้ม หรือทาให้แข็ง แล้วมีตะกอนเกิดจากอะไร
น้ ากรองเป็ นน้ าที่ มีแร่ ธาตุ การต้มจนเดื อดจะทาให้เกิ ดตะกอนขุ่นขาว ซึ่งเกิ ดจากแร่ ธ าตุ ใน น้ า
แยกตัว ออกมา จากน้ าไม่เป็ นโทษแต่ ประการใด การนาน้ ากรองไปทา น้ าแข็ง คล้ายน้ าแข็งดิ บ
เนื่ องจากการจับตัวของแคลเซียม และแมกนี เซียมในน้ าเมื่อถึ งจุดเยือกแข็งไม่มีโทษแต่ ประการใด
เพราะร่างกายของคนเราไม่สามารถร้อน จนถึงจุดเดือด หรือเย็นจนถึงจุดเยือกแข็งได้

9) คาถาม :
คาตอบ :

น้ าที่มีสนิมเหล็ก เครื่อง Power Health กรองได้หรือไม่
ไม่ได้ เนื่ องจากน้ าที่มสี นิ มเหล็ก ส่วนใหญ่เป็ นน้ าบาดาล จะต้องได้รบั การบาบัดด้วยวิธีพิเศษ
เท่านั้น
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10) คาถาม : ปั ญหาผงตะกอนสีดาเมื่อเริ่มใช้เครื่อง Power Health เกิดจากอะไร
คาตอบ : ผงตะกอนสีดา ที่เกิดขึ้ นจากเครื่ องกรองน้ า หรื อไส้กรองยังใหม่อยู่อาจมีผงฝุ่ นสี ดา ของคาร์บอน
หลุดออกมา ซึ่งผงตะกอนเหล่านี้ มีจานวนมากในไส้กรอง สาหรับผงฝุ่นสีดานี้ จะไม่เป็ นอันตรายใดๆ
ให้กรองทิ้ งจนหมดตะกอนจึงใช้ดื่มได้ (แพทย์จะต้องใช้ผงคาร์บอนสีดาล้างท้องคนไข้ที่กินยาพิษเข้า
ไป)
11) คาถาม : น้ าจากเครื่องกรองน้ า Power Health ดีกว่าบรรจุขวดอย่างไร
คาตอบ : ประหยัดกว่ามากเช่น ซื้ อน้ าดื่มน้ าใช้ ปี ละ 10,000ลิตร ๆ ละ 5 บาท คิดเป็ นเงิ น 50,000 บาท
แต่ถา้ ใช้เครื่องกรองน้ า Power Health จะตกลิตรละ 38 สตางค์ คิดเป็ นเงิน 3,800 บาทเท่านั้นเอง
ซึ่งประหยัดได้ถึง 46,200 บาท และยังสามารถควบคุมคุณภาพของน้ าได้ดว้ ยตนเอง
12) คาถาม : เครื่อง Power Health กรองน้ าบาดาลได้หรือไม่
คาตอบ : กรองได้ในกรณีที่น้ านั้น ผ่านการบาบัดเบื้ องต้นและต้องใส่คลอรีน หากไม่ผ่านการบาบัดไม่ควรจะ
ใช้กรองถ้าไม่แน่ ใจ ควรนาน้ ามาวิเคราะห์ที่บริษัทฯ เสียก่อน
13) คาถาม : คุณสมบัติโดยรวมของเครื่องกรอง Power Health เป็ นอย่างไร
คาตอบ : คุณสมบัติและประโยชน์ คือ
1.กรองน้ าให้ได้มาตรฐาน
2. กรองเชื้ อโรคในน้ า
3. กรองสารปนเปื้ อนที่เป็ นพิษออกได้หมด
4. เพิ่มแร่ธาตุที่เป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ แคลเซียม แมกนี ซียม
5. ปรับสภาพน้ าให้เป็ นด่างอ่อนๆ ทาให้เข้ากับสภาพร่างกายได้
6. ทาให้น้ ารสชาติดี น่ าดื่ม
7. ใช้ปรุงอาหารและล้างผักได้สะอาดกว่า
8. ประหยัดเงินในการซื้ อน้ าดื่มอย่างมาก
9. ประหยัดเวลา สะดวกสบายในการใช้น้ า
14) คาถาม : เราจะเอาน้ ากรองจากเครื่อง Power Health ไปบรรจุขวดขายได้หรือไม่
คาตอบ : ไม่แนะนา เนื่ องจากในทางปฏิบตั ิ ปริมาณน้ าที่ได้จะไม่เหมาะกับการค้า เพราะได้ปริมาณน้อยจะ
เหมาะสาหรับเป็ นเครื่องไว้ใช้ตามบ้านมากกว่า และการกรองน้ าปริมาณมาก นั้นจะคาร์บอนลด
ประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว
15) คาถาม : ทาไมเครื่อง Power Health ใช้งานได้โดยไม่มีการล้างเครื่อง เพราะอะไร
คาตอบ : เพราะเครื่อง Power Health เป็ นการออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลา 2 ปี เพื่ อ
ลดปั ญหา การยุ่งยากเสียเวลาของลูกค้า แต่จะล้างเฉพาะระบบ Pre – Filter ซึ่งกรองละเอียดก่อน
เข้าเครื่อง จะช่วยยืดอายุ
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16) คาถาม :

สารกรองเคลือบเงินสามารถฆ่าเชื้ อแบคทีเรียได้หรือไม่อย่างไร
คาตอบ : เงินที่เคลือบสารกรองจะอยู่ในรูปของ ซิลเวอร์ไนเตท มีหน้าที่ยบั ยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียท์ ุก
ชนิ ด การทางานของมันก็ คือจุลินทรี ยจ์ ะไปอยู่ในรูพรุ นของมัน และไม่สามารถเจริ ญเติ บโต และ
แพร่พนั ธุต์ ่อไปได้

17) คาถาม : ราคาเปลี่ยนสารกรองรุ่น Power Health ราคาเท่าไร
คาตอบ : ราคา 2,700 โดยกรองได้ 20,000 ลิตร หรือ 2 ปี โดยเฉลี่ย 14 สตางค์ ต่อลิตรปั จจุบนั บริษัทได้
นาระบบ Pre Filter หรือกรองก่อนเข้าเครื่องเพื่อทาให้คุณภาพน้ าดื่มดียิ่งขึ้ นไปอีก
18) คาถาม : ถ้าไม่ได้ใช้เครื่อง Power Health ติดต่อกันหลายๆวันควรทาอย่างไร
คาตอบ : ควรล้างโดยการเปิ ดน้ าผ่านเครื่องประมาณ 3-5 นาที ก่อนใช้งานเพื่ อไล่ น้ าตกค้างในเครื่ องออก
และให้สารกรองทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามปกติ
19) คาถาม : อายุของไส้กรอง Power Health ใช้ได้นานแค่ไหน
คาตอบ : ประมาณ 20,000 ลิตร ของการกรองหรือ 2 ปี ของการใช้งาน แล้วแต่อย่างหนึ่ งอย่างใดถึงก่อน
20) คาถาม : เครื่อง Power Health ควรล้างไส้กรองเมื่อใด
คาตอบ : เครื่อง Power Health ถูกออกแบบไว้โดยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 2 ปี หรือ 20,000 ลิตร โดย
ไม่ตอ้ งล้างไส้กรอง แต่ ลูกค้าควรต้องถอดไส้กรอง Pre Filter ออกมาล้างเดื อนละครั้ง อย่างไรก็ดี
ไหากไส้กรองเกิดการอุดตันน้ าไม่ไหล สามารถแจ้งฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยช่ างผูบ้ ริ การ
จะอัดน้ าย้อนเข้าไปในไส้กรองเพื่อแก้ไข และลูกค้าไม่ควรถอดล้างไส้กรองเอง เพราะอาจเกิดความ
เสียหาย
21) คาถาม : เครื่อง Power Health กรองน้ าได้ชั ่วโมงละกี่ลิตร
คาตอบ : ประมาณ 240 ลิตร ในอัตราที่น้ าประปาไหลปกติ
22) คาถาม : เครื่องกรองน้ า Power Health มีน้ าหนัก และขนาดเท่าไร
คาตอบ : น้ าหนักรวมกล่อง 7 กิโลกรัมขนาดสูง 45.5 ซม. กว้าง 32.5 ซม. หนา 12 ซม.
23) คาถาม : ทาไมน้ าผ่านเครื่อง Power Health จึงเกิดตะไคร่น้ าเมื่อภาชนะที่ใส่น้ าถูกแสงแดดหรือที่มีแสง
สว่างหรือความร้อน
คาตอบ : เกิดจากากรกรองแล้วสะอาดปราศจากคลอรีน ในอากาศมีสปอร์ของตะไคร่น้ า เมื่อตกลงไปในน้ า
และ ถูกแสงแดด หรือแสงสว่าง หรือถูกความร้อนเป็ นเวลาหลายวัน สปอร์ของตะไคร่น้ าจะเกิดการ
เจริญเติบโตและ เป็ นคราบสีเขียว วิธีแก้ควรติดตั้งเครื่องในที่ ถูกแสงแดด หรื อไม่ควรวางภาชนะที่
ใส่น้ ากรองแล้วถูกแสงแดดหรือแสงสว่าง หรือความร้อน ในกรณีภาชนะใส่น้ าเกิดคราบตะไคร่น้ าให้
ใช้น้ าที่มีคลอรีนแช่ทิ้งไว้ 1-2 ชม. และล้างให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ควรใส่น้ าและเก็บทิ้ งไว้นานๆ
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24) คาถาม : เครือ่ งทดสอบน้ าแบบสองขาจุ่ม เป็ นการทดสอบอะไร
คาตอบ : เป็ นการทดสอบว่า น้ าใดเป็ นน้ ากลัน่ หรื อไม่ใช่ น้ ากลัน่ เท่ านั้น เหตุ ที่ ทดสอบน้ ากลัน่ แล้วไม่เกิ ด
ตะกอนขุ่น เนื่ องจากในน้ ากลัน่ ไม่มีแร่ธาตุ ไฟฟ้าจึงวิ่งจากขั้วหนึ่ งไปยังอีกขั้วหนึ่ งไม่ได้ การจุ่มในน้ า
ที่ไม่ใช่น้ ากลัน่ หรือกรองจากเครื่อง Power Health จะเกิดตะกอนขุ่นสี คล้ายสนิ มเหล็ ก เกิดจากใน
น้ ามีแร่ธาตุทาให้ไฟฟ้าขั้วบวกขั้วลบวิ่งหากัน ทาให้เกิดการช๊อตและแตกตัวของแม่เหล็ กอีเล็ คโตรด
ไม่ใช่ เกิดจากความสกปรก หรื อน้ านั้นไม่ได้มาตรฐานน้ าดื่ ม วิธีทดสอบนี้ ถื อว่านามาใช้กนั อย่าง
ผิดๆ เข้าข่ายหลอกลวง ข้อพิสูจน์ ความจริ ง คือนาเกลื อป่ น 1 ช้อนชา ใส่ ลงในแก้วน้ ากลัน่ คนให้
ละลาย น้ านั้ นจะไม่ใช่ น้ ากลัน่ อีกต่ อไป เพราะมีแร่ ธาตุ คราวนี้ ให้ใช้ 2 ขา จุ่มลงไปใหม่ ก็จะเกิ ด
ตะกอนขุ่นสีคล้ายสนิ มเหล็กเหมือนกันเหตุผลก็เช่นเดียวกันกับที่ กล่าวมาแล้ว การทดสอบลักษณะ
นี้ ไม่ใช่ขอ้ พิสูจน์ว่า น้ านั้นสะอาดได้มาตรฐานน้ าดื่มหรือไม่
25) คาถาม : การใช้น้ ายาทดสอบหินปูนแล้วเกิดสีม่วง เกิดจากอะไร และเป็ นสีฟ้าเกิดจากอะไร
คาตอบ : เกิดจากในน้ านั้นมีแร่ธาตุแคลเซียม แมกนี เซียม ที่ จาเป็ นต่ อร่ างกายจึงทาให้เกิดสี ม่วง ข้อพิ สูจน์
โดยการซื้ อน้ าแร่บรรจุขวดมาทดสอบดู ก็จะพบว่าเป็ นสีม่วงเหมือนกัน การทดสอบลักษณะนี้ ไม่ใช่
เป็ นข้อพิสูจน์ ว่าน้ านั้นสะอาดหรือไม่ ถ้าจะตรวจสอบว่าน้ านั้นสะอาดได้มาตรฐานหรื อไม่ ต้องส่ ง
ตัวอย่างน้ าไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
พอสมควร สาหรับในส่วนที่หยดน้ ายาลงไปแล้วเกิดสีฟ้า เกิดจากในน้ านั้นเป็ นน้ าอ่อน คือจะไม่มี
แร่ ธาตุ แคลเซียม, แมกนี เซียม ซึ่งเกิดจากการกรองเรซิ่นไปเปลี่ ยนประจุจากแคลเซียม , แมกนิ
เซียม เป็ นโซเดี ยมแทน การมีโซเดี ยมสูงในน้าอาจมีผลทางานต่ อหัวใจได้ น้ าจากเครื่ องกรองน้ า
Power Health เมื่อใช้นายาดังกล่าวหยดจะเกิดเป็ นสีม่วงเพราะมีแร่ธาตุแคลเซียมแมกนิ เซียว
26) คาถาม : ทาไมจึงนาน้ ากรองจากเครื่องกรองน้ า Power Health ใส่ในภาชนะที่เป็ นอลูมิเนียมแล้วเกิด
ตะกรอนสีขาว
คาตอบ : การเกิดเป็ นจุดขาวติดภาชนะที่เป็ นโลหะหรือเกิดตะกรันสีขาว สาเหตุ เพราะในน้ าที่ ผ่านการกรอง
มาแล้ว จะมีอ อกซิ เ จนในน้ า ซึ่ ง จะเป็ นตั วเร่ ง ในการเกิ ดปฏิ กิ ริ ย ากับ ตัว อลู มิเ นี ย มกลายเป็ น
อลูมิเนี ยมออกไซด์ ซึ่งไม่ควรใช้โลหะนี้ เป็ นภาชนะใส่น้ า สาหรับร่างกายของเรานั้นจะไม่มีปฏิกิริยา
ใดๆและไม่เป็ นอันตรายใดๆทั้งสิ้ น ดังนั้นจึงควรหลี กเลี่ ยงการนาภาชนะที่ เป็ นโลหะมาใส่ น้ าทิ้ งไว้
นานๆ ข้อพิสูจน์นาน้ าหยดลงบนเหล็กทิ้ งไว้ประมาณ 2-3 วัน จะเกิดเป็ นสนิ มทันที แสดงว่าน้ าทา
ปฏิกิริยากับโลหะได้
27) คาถาม : ทาไมน้ ากรองจากเครื่องกรองน้ า Power Health เมื่อใส่ภาชนะไว้นานพอควรจึงเกิดเมือกลื่นๆ
ที่ภาชนะนั้นๆ
คาตอบ : เป็ นธรรมชาติของน้ าโดยทัว่ ไป หากใส่ภาชนะตั้งทิ้ งไว้นานๆ จะเกิดมีเมือกลื่นๆ ข้างๆ ภาชนะที่ใส่
เพราะในอากาศมีแบคทีเรีย ซึ่งตกลงไปในน้ าก็จะเจริญเติบโต ทาให้เกิดเป็ นเมือกลื่นๆ ได้ขอ้ พิ สูจน์
เวลาเราถวายน้ าพระประมาณ 2-3 วัน ที่ขา้ งแก้วลองจับดูจะมีเมือกลื่ นๆ เกิดขึ้ นทันที สาหรับน้ า
กรองจากเครื่อง Power Health เป็ นน้ าที่กรองสะอาดเกิดขึ้ นได้เช่ นกันเพราะแบคที เรี ยสามารถตก
ลงไปในน้ าหลังกรองแล้วข้อแนะนา เมื่อกรองน้ าแล้วควรใส่ขวด หรื อภาชนะที่ สะอาดและปิ ดฝาให้
มิดชิดเพื่อป้องกันแบคทีเรียตกลง ไป และหมัน่ ล้างภาชนะที่ใส่น้ าเป็ นประจา
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28) คาถาม : การนาน้ าจากเครื่อง Power Health ไปใส่ตปู ้ ลาเลี้ ยงได้หรือไม่
คาตอบ : ใช้เลี้ ยงได้ แต่ควรศึกษาวิธีการเปลี่ยนน้ าในตูป้ ลาเสียก่อนให้เข้าใจเช่น ควรจะเปลี่ยนน้ าบางส่วน
ไม่ควร เปลี่ ยนทั้งตู้ การปล่ อยปลาลงตูจ้ ะต้องค่อยๆให้ปลาปรับสภาพเข้ากับน้ าใหม่ซึ่งเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเสียก่อน ถ้าเปลี่ ยนแปลงโดยทันที ปลาจะเกิดอาการช๊อคน้ าซึ่งอาจทาให้
ปลาไม่แข็งแรงตาย

29) คาถาม : ทาไมบางครั้งน้ ากรองจากเครื่อง Power Health จึงมีกลิ่น
คาตอบ : อาจเกิดจากหลายองค์ประกอบด้วยกันเช่น น้ าที่ใช้กรองน้ านั้นสกปรกมาก มีสานแขวนลอยมาก ทา
ให้การกรองลดประสิทธิภาพ ควรแจ้งฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ไปแก้ไข หรือเกิดจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง
โดยเฉพาะการ เปิ ดน้ าเข้าเครื่องทันทีซึ่งทากาวยังไม่แห้งสนิ ท หรือเกิดจากกลิ่นของสายยาง ทาให้
เกิดการดูดซับกลิ่นกาวไว้ในสารกรองทาให้เกิดกลิ่นตลอดเวลาเมื่อเปิ ดใช้น้ า กรณีนี้ควรเปลี่ยน
เครื่อง หรืออาจเกิดจากสารกรองหมดอายุ กรณีนี้ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 2 ปี หรือเมื่อใช้ไปแล้ว
20,000 ลิตร หากยังไม่หาย ควรแจ้ง ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-819-8888 กด 2
30) คาถาม : ทาไมเครื่อง Power Health จึงไม่มี อย.
คาตอบ : อย. คือ ส านั กงานคณะกรรมการคุ ม้ ครองอาหารและยา ซึ่ง จะออก เลขทะเบี ยน อย. ให้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอาหารและยาเท่านั้น ส่วนเครื่องกรองน้ าไม่เข้าข่ายที่ จะต้องไปจดทะเบียน อย. จึง
ไม่สามรถทาได้
31) คาถาม : การรับประกัน มีการรับประกันอย่างไรบ้าง
คาตอบ : 1. ตัวเครื่องรับประกันการใช้งาน 2 ปี
2. ไส้กรองรับประกัน 2 ปี หรือ 20,000 ลิตร แล้วแต่อย่างหนึ่ ง อย่าใดถึงก่อน
3. อุปกรณ์นอกเครื่องเช่น ก๊อก , สายยาง , วาล์ว , และอื่นๆ รับประกัน 1 ปี
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