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The Mighty 8-Plate Anti-
Oxidizer

The Ultimate Home Use 
Model - Platinum

The Ultimate Home Use 
Model

Enagic's most powerful 
model!

The Energy Saver

Kangen® 8 เป็นรุน่ทีผ่ลติน ้ำคงัเกน้
ทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรตำ้นอนุมูล
อสิระสูงสุด- มแีผ่นเพลตท ำดว้ย

platinum-dipped titanium จ ำนวน
มำกถงึ 8 แผ่น!  ท ำใหม้พีืน้ทีผ่วิ
มำกขึน้ในกำรเกดิปฏกิิรยิำ

electrolysis 

ถูกใชใ้น 82 ประเทศทัว่โลก  
LeveLuk SD501 Platinum พูดได ้5 

ภำษำ!

English 
German 
French 
Italian 

Spanish

LeveLuk SD501 รุน่ทีข่ำยดทีีสุ่ด
ของ Enagic เป็นผูน้ ำใน

อุตสำหกรรมดำ้น continuous 
ionized electrolysis water 

generator system  ดว้ยหอ้งเครือ่ง
electrolysis ทีแ่ข็งแรงทีสุ่ด, 

หน้ำจอ LCD ขนำดใหญ่ และระบบ

เสยีงเตอืน

Leveluk Super 501 เหมำะส ำหรบั
กำรใชง้ำนหนกั  ไม่ม ีwater 

ionizer ไหนในทอ้งตลำดทีจ่ะมำ
เปรยีบเทยีบได ้ ประกอบดว้ยแผ่น
เพลต 7 และ 5 แผ่น, ระบบสำยน ้ำคู่

, built-in tank ส ำหรบัใส่ 
electrolysis enhancer, และระบบ

ควบคมุควำมดนัน ้ำ  รุน่นีเ้หมำะกบั
ครอบครวัขนำดใหญ่!

JRII ม ี3 เพลต จงึใชพ้ลงังำนน้อย
แตย่งัสำมำรถผลติน ้ำ strong acid 
และ strong Kangen ได ้  รุน่นี้

เหมำะกบัครอบครวั 2-3 คน

http://www.hydrovoltage.com/


จ ำนวนแผ่นเพลต: 8
ภำษำ : 8 – แสดงผลทางหนา้จอ & มี

เสยีงบอก

Level Selections :
• Kangen Water® / 3 ระดบั

(ประมาณ pH 8.5-9.5)
• Clean water (pH 7)
• Acidic water (ประมาณ pH 5.5-

6.5)
• Strong Acidic water (ประมาณ pH 

2.4-2.7)
• Strong Kangen water (ประมาณ

pH 11.0)
Water source connection : 1-way 
diverter (TAP/ION) connects to the 
end of faucet
Power Supply : 100-240V AC 50/6-
Hz 2.6 - 1.1A Worldwide Multi-
Voltage Power Supply, with 
Interchangeable Plug Capability

จ ำนวนแผ่นเพลต: 7
ภำษำ : 5 (English, German, French, 
Italian, Spanish)
Level Selections :
• Kangen Water® / 3 ระดบั

(ประมาณ pH 8.5-9.5)
• Clean water (pH 7)
• Acidic water (ประมาณ pH 5.5-

6.5)
• Strong Acidic water (ประมาณ pH 

2.4-2.7)
• Strong Kangen water (ประมาณ

pH 11.0)
Water source connection : 1-way 
diverter (TAP/ION) connects to the 
end of faucet
Power Supply : AC 120V, 60Hz 3.2A 
(USA)  AC220 - 240V 50Hz/60Hz 
1.6A (Europe / parts of Asia)

จ ำนวนแผ่นเพลต: 7
ภำษำ : 1 (English)
Level Selections :
• Kangen Water® / 3 ระดบั

(ประมาณ pH 8.5-9.5)
• Clean water (pH 7)
• Acidic water (ประมาณ pH 5.5-

6.5)
• Strong Acidic water (ประมาณ pH 

2.4-2.7)
• Strong Kangen water (ประมาณ

pH 11.0)
Water source connection : 1-way 
diverter (TAP/ION) connects to the 
end of faucet
Power Supply : AC 120V, 60Hz 3.2A 
(USA)  AC220 - 240V 50Hz/60Hz 
1.6A (Europe / parts of Asia)

จ ำนวนแผ่นเพลต: 7 และ 5
ภำษำ : 1 (English)
Level Selections :
• Kangen Water® / 3 ระดบั

(ประมาณ pH 8.5-9.5)
• Clean water (pH 7)
• Acidic water (ประมาณ pH 5.5-

6.5)
• Strong Acidic water (ประมาณ pH 

2.4-2.7)
• Strong Kangen water (ประมาณ

pH 11.3-12.0)
Water source connection : Regular 
connection by hose with a nut 
attached, built-in magnetic valve 
for water supply
Power Supply : AC 120V, 60Hz 
(diphyletic power unit)

จ ำนวนแผ่นเพลต: 3
ภำษำ : 1 (English)
Level Selections :
• Kangen Water® / 3 ระดบั

(ประมาณ pH 8.5-9.5)
• Clean water (pH 7)
• Acidic water (ประมาณ pH 5.5-

6.5)
• Strong Acidic water (ประมาณ pH 

2.4-2.7)
• Strong Kangen water (ประมาณ

pH 11.0)
Water source connection : 1-way 
diverter (TAP/ION) connects to the 
end of faucet
Power Supply : AC 120V, 60Hz 3.2A 
(USA)  AC220 - 240V 50Hz/60Hz 
1.6A (Europe / parts of Asia)



Power Consumption :
ประหยดัพลงังาน - Low Input, High 
Output ประมาณ 230W (under 
maximum electrolysis function)
ระบบ : Continuous Ionized 
Electrolysis Water Generator 
System (with built-in flow rate 
sensor)
อตัรำกำรผลติ (ลติร/นาท)ี
Kangen Water®: 4.5-7.6 Acidic 
water: 1.5-2.6 Strong Acidic water: 
0.6-1.1
Electrolysis Capability (continuous 
use) :
ประมาณ 30 นาท ีทีอ่ณุหภมูปิกติ

วธิลีำ้งเครือ่ง : ระบบลา้งเคร ือ่ง
อตัโนมตั ิ10 วนิาท ีและมวีธิกีารลา้งแบบ
E-Cleaning ตามค าแนะน าบนหนา้จอ
น ้ำทีใ่ชเ้ขำ้เครือ่ง และแรงดนัน ้ำ : 
น า้สะอาดทีด่ืม่ได:้ dynamic range in 
50kpa - 500kpa
Electrolysis Enhancer : Forced 
dissolving type additive system (ใน
การดดูน า้เกลอื 1 คร ัง้ ผลติน า้ Strong 
Acidic ไดป้ระมาณ 3.8- 4.9 ลติร

Enhancer Refilling :
มเีสยีงบอกเตอืน และขึน้ทีห่นา้จอ LCD
ระบบควำมปลอดภยั : 
Current limiter/Voltage 
Stabilizer/Thermal Protection
Electrode Material :
Platinum coated Titanium

Power Consumption :
ประมาณ 230W (under maximum 
electrolysis function)
ระบบ : Continuous Ionized 
Electrolysis Water Generator 
System (with built-in flow rate 
sensor)
อตัรำกำรผลติ (ลติร/นาท)ี
Kangen Water®: 2.6-4.2 Strong 
Acidic water: 0.8-1.1
Electrolysis Capability (continuous 
use) :
ประมาณ 30 นาท ีทีอ่ณุหภมูปิกติ

วธิลีำ้งเครือ่ง : ระบบลา้งเคร ือ่ง
อตัโนมตัิ (ควบคมุโดย 
microcomputer)
น ้ำทีใ่ชเ้ขำ้เครือ่ง และแรงดนัน ้ำ : 
น า้สะอาดทีด่ืม่ได:้ dynamic range in 
100kpa - 150kpa
Electrolysis Enhancer : Forced 
dissolving type additive system (ใน
การดดูน า้เกลอื 1 คร ัง้ ผลติน า้ Strong 
Acidic ไดป้ระมาณ 3.8- 4.9 ลติร

Enhancer Refilling :
มเีสยีงบอกเตอืน และขึน้ทีห่นา้จอ LCD
ระบบควำมปลอดภยั : 
Current limiter/Voltage 
Stabilizer/Thermal Protection
Electrode Material :
Platinum coated Titanium

Power Consumption :
ประมาณ 230W (under maximum 
electrolysis function)
ระบบ : Continuous Ionized 
Electrolysis Water Generator 
System (with built-in flow rate 
sensor)
อตัรำกำรผลติ (ลติร/นาท)ี
Kangen Water®: 2.6-4.2 Strong 
Acidic water: 0.8-1.1
Electrolysis Capability (continuous 
use) :
ประมาณ 30 นาท ีทีอ่ณุหภมูปิกติ

วธิลีำ้งเครือ่ง : ระบบลา้งเคร ือ่ง
อตัโนมตัิ (ควบคมุโดย 
microcomputer)
น ้ำทีใ่ชเ้ขำ้เครือ่ง และแรงดนัน ้ำ : 
น า้สะอาดทีด่ืม่ได:้ dynamic range in 
100kpa - 150kpa
Electrolysis Enhancer : Forced 
dissolving type additive system (ใน
การดดูน า้เกลอื 1 คร ัง้ ผลติน า้ Strong 
Acidic ไดป้ระมาณ 3.8- 4.9 ลติร

Enhancer Refilling :
มเีสยีงบอกเตอืน และขึน้ทีห่นา้จอ LCD
ระบบควำมปลอดภยั : 
Current limiter/Voltage 
Stabilizer/Thermal Protection
Electrode Material :
Platinum coated Titanium

Power Consumption :
ประมาณ 200W
ระบบ : Continuous Ionized 
Electrolysis Water Generator 
System (diphyletic electrolysis 
vessel)
อตัรำกำรผลติ (ลติร/นาท)ี
Kangen Water®: 4.9-7.9 (ทอ่บนขวา)
Acidic water: 1.9-2.6 (ทอ่ลา่งสขีาว)
Strong Acidic Water: 1.5 (ทอ่บน
ซา้ย)  Strong Kangen Water: 1.1 
(ทอ่ลา่งสเีทา)

Electrolysis Capability (continuous 
use) : ประมาณ 80 นาที
วธิลีำ้งเครือ่ง : ระบบลา้งเคร ือ่ง
อตัโนมตัิ และระบบ manual
น ้ำทีใ่ชเ้ขำ้เครือ่ง และแรงดนัน ้ำ : 
น า้สะอาดทีด่ืม่ได:้ 0.05-0.5 MPa
Electrolysis Enhancer : Adding 
method by salt water pump
Enhancer Refilling : ระบบเตอืน
ลว่งหนา้ โดยมไีฟกระพรบิกอ่นที่

น า้เกลอืจะหมด ระบบจะหยดุท างาน
ทนัททีีน่ า้เกลอืหมด

ระบบควำมปลอดภยั : Current 
limiter - Voltage stabilizer 
(switching power supply) Fuse 
125V 5A Thermal protector Short 
circuit breaker (Sensitivity 15mA) 
ระบบป้องกนัน า้รอ้น

Electrode Material :
Platinum coated Titanium

Power Consumption : มากสดุ
ประมาณ 120W (under maximum 
electrolysis function)
ระบบ : Continuous Ionized 
Electrolysis Water Generator 
System (with built-in flow rate 
sensor)
อตัรำกำรผลติ (ลติร/นาท)ี
Kangen Water®: 1.5-2.6 Strong 
Acidic water: 0.4-0.8
Electrolysis Capability (continuous 
use) :
ประมาณ 30 นาท ีทีอ่ณุหภมูปิกติ

วธิลีำ้งเครือ่ง : ระบบลา้งเคร ือ่ง
อตัโนมตัิ (ควบคมุโดย 
microcomputer)
น ้ำทีใ่ชเ้ขำ้เครือ่ง และแรงดนัน ้ำ : 
น า้สะอาดทีด่ืม่ได:้ dynamic range in 
100kpa - 150kpa
Electrolysis Enhancer : Solution 
additive pump system
Enhancer Refilling :
มเีสยีงรอ้ง และขึน้ทีห่นา้จอ LCD
ระบบควำมปลอดภยั : 
Current limiter/Voltage 
Stabilizer/Thermal Protection
Electrode Material :
Platinum coated Titanium



ไสก้รอง : Granulated Antibacterial 
Activated Charcoal, Calcium Sulfite 
and Mechanical Filter
ปรมิำณน ้ำทีก่รองได ้: 6,000 ลติร 
Removal rate / JISS3201 Test: 80%
ควำมสำมำรถในกำรก ำจดัคลอรนี 
: >95% 

สสำรทีก่ ำจดัออกไม่ได ้: Metallic 
ions and/or salinity present in 
original tap water
เปลีย่นไสก้รองเมือ่ : ระบบ Smart 
Filter Sensor – ไม่ตอ้งกดปุ่ ม Reset! 
เปลีย่นไสก้รองเมือ่ใชน้ า้ครบ 6,000 
ลติร (ขึน้กบัคณุภาพของน า้ประปา

ดว้ย)
อะไหล่หรอือุปกรณท์ีต่อ้งซือ้ซ ำ้ : 
F8 High grade water filter 3,959 
บาท

Electrolysis enhancer: 1 ขวด 117 
บาท

Cleaning powder 1,070 บาท/24 
ซอง
ขนำด : 13.6 x 11.0 x 5.8 (inch)
279 (W) x 345 (H) x 147 (D) (mm)
น ้ำหนกัรวม (wet) : 6.3 กก.
รำคำ : 174,410 บาท

ไสก้รอง : Granulated Antibacterial 
Activated Charcoal, Calcium Sulfite 
and Mechanical Filter
ปรมิำณน ้ำทีก่รองได ้: 6,000 ลติร 
Removal rate / JISS3201 Test: 80%
ควำมสำมำรถในกำรก ำจดัคลอรนี 
: >95% 

สสำรทีก่ ำจดัออกไม่ได ้: Metallic 
ions and/or salinity present in 
original tap water
เปลีย่นไสก้รองเมือ่ : ใชน้ า้ครบ 
6,000 ลติร (ขึน้กบัคณุภาพของ

น า้ประปาดว้ย)
อะไหล่หรอือุปกรณท์ีต่อ้งซือ้ซ ำ้ : 
High grade water filter 3,638 บาท
Electrolysis enhancer: 1 ขวด 117 
บาท

Cleaning powder 1,070 บาท/24
ซอง
ขนำด : 10.39 x 13.31 x 6.73 (inch)
264 (W) x 338 (H) x 171 (D) mm
น ้ำหนกัรวม (wet) : 6.3 กก.
รำคำ : 144,200 บาท

ไสก้รอง : Granulated Antibacterial 
Activated Charcoal, Calcium Sulfite 
and Mechanical Filter
ปรมิำณน ้ำทีก่รองได ้: 6,000 ลติร 
Removal rate / JISS3201 Test: 80%
ควำมสำมำรถในกำรก ำจดัคลอรนี 
: >95% 

สสำรทีก่ ำจดัออกไม่ได ้: Metallic 
ions and/or salinity present in 
original tap water
เปลีย่นไสก้รองเมือ่ : ใชน้ า้ครบ 
6,000 ลติร (ขึน้กบัคณุภาพของ

น า้ประปาดว้ย)
อะไหล่หรอือุปกรณท์ีต่อ้งซือ้ซ ำ้ : 
High grade water filter 3,638 บาท
Electrolysis enhancer: 1 ขวด 117 
บาท

Cleaning powder 1,070 บาท/24
ซอง
ขนำด : 10.39 x 13.31 x 6.73 (inch)
264 (W) x 338 (H) x 171 (D) mm
น ้ำหนกัรวม (wet) : 6.3 กก.
รำคำ : 130,600 บาท

ไสก้รอง : Granulated Antibacterial 
Activated Charcoal, Calcium Sulfite 
and Mechanical Filter
ปรมิำณน ้ำทีก่รองได ้: 6,000 ลติร 
Removal rate / JISS3201 Test: 80%
ควำมสำมำรถในกำรก ำจดัคลอรนี 
: >95% 

สสำรทีก่ ำจดัออกไม่ได ้: Metallic 
ions and/or salinity present in 
original tap water
เปลีย่นไสก้รองเมือ่ : ใชน้ า้ครบ 
6,000 ลติร (ขึน้กบัคณุภาพของ

น า้ประปาดว้ย)
อะไหล่หรอือุปกรณท์ีต่อ้งซือ้ซ ำ้ : 
High grade water filter 3,638 บาท
เกลอื ส าหรบัท า Electrolysis 
enhancer:
Cleaning powder 1,070 บาท/24
ซอง
ขนำด : 13.88 x 15.13 x 11.44 
(inch)
353 (W) x 384 (H) x 291 (D) mm
น ้ำหนกัรวม (wet) : 10.2 กก.
รำคำ : 187,500 บาท

ไสก้รอง : Granulated Antibacterial 
Activated Charcoal, Calcium Sulfite 
and Mechanical Filter
ปรมิำณน ้ำทีก่รองได ้: 6,000 ลติร 
Removal rate / JISS3201 Test: 80%
ควำมสำมำรถในกำรก ำจดัคลอรนี 
: >95% 

สสำรทีก่ ำจดัออกไม่ได ้: Metallic 
ions and/or salinity present in 
original tap water
เปลีย่นไสก้รองเมือ่ : ใชน้ า้ครบ 
6,000 ลติร (ขึน้กบัคณุภาพของ

น า้ประปาดว้ย)
อะไหล่หรอือุปกรณท์ีต่อ้งซือ้ซ ำ้ : 
High grade water filter 3,638 บาท
Electrolysis enhancer: 1 ขวด 117 
บาท

Cleaning powder 1,070 บาท/24
ซอง
ขนำด : 10.39 x 13.31 x 6.73 (inch)
264 (W) x 338 (H) x 171 (D) mm
น ้ำหนกัรวม (wet) : 6.3 กก.
รำคำ : 73,600 บาท


