PORÓWNANIE SPECYFIKACJI 20 JONIZATORÓW WODY
www.sklep.water-star.pl

RODZAJ

PRODUCENT
(KRAJ
PRODUKCJI)

MODEL

LICZBA
TYP ELEKTROD
ELEKTROD

POWIERZCH
NIA
ELEKTROD
[cm2]

Typ / Moc
zasilacza
(Watt)

WYMIARY
[cm.]
LICZBA
wysokość/dł WKŁADÓW
ugość/głębo FILTRUJĄCYCH
kość

ŻYWOTNOŚĆ
WKŁADÓW [L]

CENA WKŁADU
NA WYMIANĘ
[zł.]

BTM-3000

BIONTECH
(Korea Płd.)

2

Pełne: tytan
pokryty platyną
o warstwie 0,6
mikrona

300

90 W

27x25x18

nie dotyczy

- Produkcja 2 litrów wody alkalicznej i 2 litrów wody kwaśnej podczas
jednej jonizacji
- Obydwie elektrody pełne, tytanowe pokryte platyną
- Stała membrana - brak kosztów eksploatacyjnych
- Czas jonizacji - ustawiany w zakresie od 1 do 30 minut
- Dwa pojemniki do przechowywania wody
- Tester kropelkowy pH w zestawie
- Możliwość dozowania soli do jonizacji dla obniżenia pH wody kwaśnej

pH: 5 - 9,5 (2,5-11,5 po
dodaniu soli)
ORP: +900 do -700 mV
zależne od wybranego czasu
jonizacji

nie dotyczy

- Produkcja 2,2 litra wody alkalicznej i 0,7L wody kwaśnej podczas jednej
jonizacji
- Wybór pH wody w zakresie 7,4 do 8,6 (przy produkcji 2,2 litra wody
alkalicznej) lub 8,8 do 11,4 (przy produkcji jednorazowo 0,7 L wody
alkalicznej)
- Wymienne membrany - 3 membrany w zestawie z jonizatorem.
Przybliżony okres eksploatacji jednej membrany od 10 do 30 jonizacji
(zależny od twardości wody). Koszt kompletu 10 membran - 59 zł.
- Elektroda srebrna - produkcja wody srebrnej (jedyny jonizator na rynku
z taką opcją)
- Wyświetlacz LCD - polskie menu, funkcja sygnalizacji wymiany
memmbrany

pH: 2 - 11,5
ORP: +1200 do -800 mV
zależne od jednorazowej
objętości wody w naczyniu i
zastosowanej wody.

nie dotyczy

- Produkcja 1,1 L litra wody alkalicznej i 0,4 L wody kwaśnej podczas
jednej jonizacji
- Wybór czasu jonizacji wody (czas dobierany do żądanego pH na
podstawie tabeli podanej w instrukcji obsługi)
- Wymienne membrany - 3 membrany w zestawie z jonizatorem.
Przybliżony okres eksploatacji jednej membrany od 10 do 30 jonizacji
(zależny od twardości wody). Koszt kompletu 10 membran - 59 zł.
- Elektroda srebrna - produkcja wody srebrnej
- Panel dotykowy i wyświetlacz prezentujacy wybrany czas jonizacji

pH: 2 - 11,5
ORP: +1000 do -700 mV
zależne od wybranego czasu
jonizacji

NALEWOWY

Aquator Silver

Burbuliukas
(Litwa)

2

Pełne: Anoda tytan pokryty
stopem irydu i
rutenu
Katoda - stal
chirurgiczna

2

Pełne: Anoda tytan pokryty
stopem irydu i
rutenu
Katoda - stal
chirurgiczna

~250

300 W

19x20x16

OPIS/CECHY SZCZEGÓLNE

ZAKRES pH/ORP
CENA
parametry są zależne od wody
(nie uwzględnia
wejściowej i ciśnienia
bieżących
przepływu wody przez
promocji) *
jonizator

1 699 zł

1627 zł
1 499 zł (model
bez elektrody
srebrnej)

aQuator Mini.

Burbuliukas
(Litwa)

~200

100 W

16x20x15

BTM-207D

BIONTECH
(Korea Płd.)

7

Pełne: tytan
pokryty platyną

1536

Transformat
orowy / 180
W

24x36x14

1

6000 (okło 1
roku przy
zużyciu 10 l
wody dziennie)

229 zł

- 7 trybów pracy: 4 poziomy wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz czysta
woda filtrowana bez jonizacji.
- Wyświetlacz prezentujacy pH, przepływ, stopień zużycia wkładu
fitrujacego (w litrach).
- Bazujący na jednym wkładzie 7 stopniowy system filtracji z membraną
ultrafiltracyjną (dokładność do 0,1 mikrona).
- Pokrętło sterujące ciśnieniem przepływu - umożliwoenie ustawienia
niższego przepływu i zwiększenie parametrów jonizacji.
- Funkcja samoczyszczeia.
- W zestawie: wylewka do wody kwaśnej, tester kropelkowy pH, 2
przyłącza (do podłączenia do baterii kranowej oraz do podłączenia pod
blatem)
- Atest KFDA

1 099 zł

pH: 3,5 - 10,5
ORP: +700 do -700 mV
zależne od ustawionego
ciśnienia przepływu

997 zł
(model -bez
elektrody
srebrnej)

4 900 zł

EHM-729

EHM LTD
(Chiny)

5

Siatkowe: tytan
pokryty platyną

600

SMPS / 90 W

26x17x11

1

6000 (okło 1
roku przy
zużyciu 10 l
wody dziennie)

150 zł

- 7 trybów pracy: 4 poziomy wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz czysta
woda filtrowana bez jonizacji.
- Panel dotykowy
- Zaawansowany wyświetlacz LCD prezentujacy bieżące paametry wody:
ORP, pH, przepływ w l/min, temperaturę, stopień zużycia wkładu
fitrujacego (w litrach).
-2 stopniowy system filtracji (filtracja mechaniczna i wegiel aktywny)
- kompaktowe rozmiary
- W zestawie: uniwersalne przyłącze do baterii kranowej
- Funkcja samoczyszczeia przeciwbiegunowego
- Zalecana instalacja prefiltra i baterii zasilającej wodą

pH: 5 - 9
ORP: +600 do -450 mV
zależne od ustawionego
ciśnienia przepływu

2 580 zł

229 zł

- 8 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz
czysta woda filtrowana bez jonizacji.
- Zaawansowany, bazujący na 2 wkładach 14 stopniowy system filtracji z
membraną ultrafiltracyjną (dokładność do 0,1 mikrona).
- Wyświetlacz prezentujacy pH, przepływ, stopień zużycia wkładów
filtrujących.
- Sterowanie ciśnieniem wody i siłą jonizacji za pomocą pokrętła.
- Atest KFDA

pH: 4 - 10
ORP: +700 do -700 mV
zależne od ustawionego
ciśnienia przepływu

5 800 zł

239 zł

- 8 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz
czysta woda filtrowana bez jonizacji
- zaawansowany system filtracji -2 niezależne filtry - węglowy i
membranow - 16 stopni filtracji BIOSTONE
'-Certyfikaty: Koreańskiego Ministerstwa Żywności Leków (KFDA), ISO
9001 oraz 14001, CE
- 5 lat gwarancji na ogniwa

pH: 4 - 9,5
ORP: +700 do -500 mV
zależne od ustawionego
ciśnienia przepływu

3 690 zł

pH: 3,5 - 11
ORP: +700 do -700 mV
zależne od ustawionego
ciśnienia przepływu

6 200 zł

pH: 5 - 10
ORP: +700 do -600 mV
zależne od ustawionego
ciśnienia przepływu

3990 zł
(w zestawie 2
wkłady filtra na
zapas)

pH: 4 - 11
ORP: +800 do -700 mV
zależne od ustawionego
ciśnienia przepływu

4990 zł
(w zestawie 2
wkłady filtra na
zapas)

pH: 4 - 11
ORP: +900 do -700 mV

5 900 zł

pH: 4 - 10,5
ORP: +900 do -700 mV

5 900 zł

BTM-505N

BIONTECH
(Korea Płd.)

7

Pełne: tytan
pokryty
platyną

7

Pełne: tytan
pokryty
platyną

1568

Transformat
orowy / 180
W

37x32x14

2

3000 - 1 wkład
wstępny 6000 2 wkład

EN 7P

PRZEPŁYWOWY - NABLATOWY

NEXUS
(Korea Płd.)

1230

SMPS /
150W

34x33x14

2

6000 L każdy z
wkładów

BTM-101S

BIONTECH
(Korea Płd.)

9

Pełne: tytan
pokryty
platyną

7

Pełneperforowane:
tytan pokryty
platyną

1150

SMPS /
450W

9

Pełneperforowane:
tytan pokryty
platyną

1350

SMPS /
450W

9

Pełneperforowane:
tytan pokryty
platyną

2016

Transformat
orowy / 180
W

2

3000 - 1 wkład
wstępny 6000 2 wkład

35x33x15

2

3000 - 1 wkład
wstępny 6000 2 wkład

195 zł

35x33x15

2

3000 - 1 wkład
wstępny 6000 2 wkład

195 zł

37x32x14

229 zł

- 8 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz
czysta woda filtrowana bez jonizacji.
- Zaawansowany, 16 stopniowy sytem filtracji (filtracja mechaniczna,
węgiel aktywny, srebro aktywowane, granulat ceremiczny). 2 wkłady
filtracyjne
- Zasilacz SMPS
- Nowoczesny wygląd
- Kontrola poziomu zanieczyszczenia elektrod i funkcja automatycznego
płukania

PRIME 701-S

Prime Water
(Korea Płd.)

PRIME 901-S

Prime Water
(Korea Płd.)

- Programowalne poziomy uzyskiwanego pH
- 8 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz
czysta woda filtrowana bez jonizacji.
- Czytelny, duży wyświetlacz i panel dotykowy (prezentuje rodzaj
programu, zużycie wkładów filtra w litrach, pH, stężenie wodoru H2,
komunikaty głosowe w j. angielskim).
- Uzyskiwane duże stężenia wodoru aktywnego (do 1800 ppm/l)
- Zaawansowany, 16 stopniowy sytem filtracji . 2 wkłady
- Zasilacz SMPS o dużej mocy 450W- Możliwość konwersji do wersji
podblatowej po dodaniu baterii Prime Faucet.
- Nowoczesna technologia - modele zapriojektowane w 2015 r.
- Funkcja automatycznego czyszczenia (2 rodzaje czyszczenia).
- Certufikat urządzeń klasy medycznej.
- Certyfikat polski Państwowego Zakładu Higieny "Produkt z atestem" jako jedyne jonizatory w Polsce
- Certufikat BPA FREE
- Atest KFDA

EOS JAY

EOS HiTech
(Korea Płd.)

1300

SMPS /
500W

37x34x15

2

1 wkład - 4000 L
2 wkład 8000L

259 zł
1 wkład

- Duża moc urządzenia - 500 W
- 10 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 4 wody kwaśnej oraz
czysta woda filtrowana bez jonizacji.
- Kolorowy, dotykowy wyświetlacz multifunkcyjny ( prezentuje pH, ORP
przepływ, stopień zużycia wkładów filtrujących).
- Zaawansowany, bazujący na 2 wkładach system filtracji z membraną
ultrafiltracji,
- Sterowanie ciśnieniem wody i siłą jonizacji za pomocą pokrętła.

259 zł
1 wkład

- Duża moc urządzenia - 400 W
- 9 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 3 wody kwaśnej oraz
czysta woda filtrowana bez jonizacji.
- Zaawansowany, 16 stopniowy sytem filtracji (filtracja mechaniczna,
węgiel aktywny, srebro aktywowane, granulat ceremiczny). 2 wkłady
filtracyjne
- Zasilacz SMPS
- Nowoczesny wygląd
- Kontrola poziomu zanieczyszczenia elektrod i funkcja automatycznego
płukania

GRACE

EOS HiTech
(Korea Płd.)

9

Pełneperforowane:
tytan pokryty
platyną

1300

SMPS /
320W

34x34x15

2

1 wkład - 4000 L
2 wkład 8000L

MIRACLE MAX PLUS

Chanson
(Taiwan)

7

Pełne: tytan
pokryty
platyną

1580

SMPS /
185W

23x29x15

1

9000 (okło 1,5
roku przy
zużyciu 10 l
wody dziennie)

1

9000 (okło 1,5
roku przy
zużyciu 10 l
wody dziennie)

359 zł

- Ekskluzywny, model nablatowy z subtelną stylistyką
- Niewielkie rozmiary
- Wyswietlacz dotykowy - prezentacja poziomu ORP, pH, zużycia filtra,
przepływu, wybranego trybu pracy, TDS
- 8 trybów pracy: 4 poziomy wody alkalicznej, 3 wody kwaśnej oraz czysta
woda filtrowana bez jonizacji.
- Port na minerały - sól himalajska, turmalin
- System filtracji na wkladzie węglowym i srebrze

359 zł

- Ekskluzywny, profesjonalny model nablatowy z subtelną stylistyką
- Najwyższe parametry jonizacji, dzięki 9 płytom o duzej powierzchni
- Wyswietlacz dotykowy - prezentacja poziomu ORP, pH, zużycia filtra,
przepływu, wybranego trybu pracy, TDS
- 8 trybów pracy: 4 poziomy wody alkalicznej, 3 wody kwaśnej oraz czysta
woda filtrowana bez jonizacji.
- Port na minerały - sól himalajska, turmalin
- System filtracji na wkladzie węglowym i srebrze

195 zł
1 wkład

- 5 trybów pracy: 4 poziomy wody alkalicznej oraz czysta woda filtrowana
bez jonizacji.
- Zaawansowany, bazujący na 2 wkladach wkładzie 14 stopniowy system
filtracji z membraną ultrafiltracyjną (dokładność do 0,1 mikrona).
- Elektroniczna bateria wody z panelem dotykowym
- Stopień zużycia wkładów filtracyjnych prezentowany w postaci cyfr na
wyświetlaczu siedmiosegmentowym.
- Automatyczne czyszczenie co około 10 litrów pobranej wody
- Atest KFDA

pH: 4 - 10,5
ORP: +600 do -800 mV
zależne od ustawionego
ciśnienia przepływu

3 790 zł

- Elektroniczny wyswietlacz - prezentacja poziomu pH, zużycia filtrów,
wybranego trybu pracy, przepływu w L/min.
- Funkcja "turbo" - najsilniejsza jonizacja uruchamiana 1 przyciskiem
- 9 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 3 wody kwaśnej oraz
czysta woda filtrowana bez jonizacji.
- Zaawansowany, 16 stopniowy sytem filtracji (filtracja mechaniczna,
węgiel aktywny, srebro aktywowane, granulat ceremiczny). Wklady
zabezpieczone elektronicznym chipem.
- Automatyczny, zaawansowany system kontroli zanieczyszczenia płyt oraz
płukania

pH: 3,5 - 10,5
ORP: +700 do -700 mV
zależne od ustawionego
ciśnienia przepływu

5 990 zł

pH: 5 - 10
ORP: +700 do -600 mV
zależne od ustawionego
ciśnienia przepływu

4990 zł
(w zestawie 2
wkłady filtra na
zapas)

pH: 4 - 11,5
ORP: +800 do -750 mV
zależne od ustawionego
ciśnienia przepływu

6990 zł
(w zestawie 2
wkłady filtra na
zapas)

pH: 3 - 11,8
ORP: +800 do -850 mV
zależne od ustawionego
ciśnienia przepływu

9900 zł
(w zestawie 2
wkłady filtra na
zapas)

REVOLUTION

Chanson
(Taiwan)

9

Pełne: tytan
pokryty
platyną

7

Pełne: tytan
pokryty
platyną o
warstwie 0,6
mikrona

2041

SMPS /
185W

23x29x15

BTM 105D

BIONTECH
(Korea Płd.)

1568

Transformat
orowy / 180
W

40x32x14
Bateria:
26x15x7

2

3000 - 1 wkład
wstępny 6000 2 wkład

REVELATION II

EOS HiTech
(Korea Płd.)

9

Pełne
perforowane:
tytan pokryty
platyną

1300

SMPS /
320W

35x34x15
Bateria:
26x18x6

2

1 wkład - 3000 L
2 wkład 6000L

230 zł
1 wkład

7

Pełneperforowane:
tytan pokryty
platyną

1150

SMPS /
450W

35x33x15

2

3000 - 1 wkład
wstępny 6000 2 wkład

195 zł

11

Pełneperforowane:
tytan pokryty
platyną

1650

SMPS /
450W

35x33x15

2

3000 - 1 wkład
wstępny 6000 2 wkład

195 zł

13

Pełneperforowane:
tytan pokryty
platyną

1950

SMPS /
450W

35x33x15

2

3000 - 1 wkład
wstępny 6000 2 wkład

195 zł

pH: 4 - 10
ORP: +800 do -800 mV
po dodaniu minerałów można
osiągnąć zwiększenie
parametrów

pH: 3 - 11 (z użyciem soli w
porcie na minerały)
ORP: +900 do -800 mV

10 100 zł

13 400 zł

PRZEPŁYWOWY - PODBLATOWY

PRIME 701-S

Prime Water
(Korea Płd.)

PRIME 1101-S

Prime Water
(Korea Płd.)

PRIME 1301-S

Prime Water
(Korea Płd.)

MIRACLE MAX ROYALE

Chanson
(Taiwan)

7

Pełne: tytan
pokryty
platyną

1588

32x26x17
Bateria:
24x19

1

9000 (okło 1,5
roku przy
zużyciu 10 l
wody dziennie)

360 zł

- Programowalne poziomy uzyskiwanego pH
- 8 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz
czysta woda filtrowana bez jonizacji.
- Trwała bateria wykonana ze szczotkowanej stali INOX z panalem
dotykowym (funkcje: uruchamianie urządzenia, wybór programu pracy,
wskazanie stanu zużycia wkładów filtra na baterii oraz odgrywanie
komunikatów głosowych).
- Czytelny, duży wyświetlacz i panel dotykowy (prezentuje rodzaj
programu, zużycie wkładów filtra w litrach, pH, stężenie wodoru H2,
komunikaty głosowe w j. angielskim).
- Uzyskiwane duże stężenia wodoru aktywnego (do 1800 ppm/l)
- Zaawansowany, 16 stopniowy sytem filtracji . 2 wkłady
- Zasilacz SMPS o dużej mocy 450W- Możliwość konwersji do wersji
podblatowej po dodaniu baterii Prime Faucet.
- Nowoczesna technologia - modele zapriojektowane w 2015 r.
- Funkcja automatycznego czyszczenia (2 rodzaje czyszczenia).
- Certufikat urządzeń klasy medycznej.
- Certyfikat polski Państwowego Zakładu Higieny "Produkt z atestem" jako jedyne jonizatory w Polsce
- Certufikat BPA FREE
- Atest KFDA
- Prime 1301S - pierwszy na świecie model jonizatora wyposażony w aż
13 plyt jonizujących.

- Ekskluzywny model z wielokolorowym panelem LCD
- Wyswietlacz dotykowy - prezentacja poziomu ORP, pH, zużycia filtra,
przepływu, wybranego trybu pracy
- Bateria ze stali nierdzewnej - przewody wody wykonane z
komponentów wolnych od BPA
- 7 trybów pracy: 4 poziomy wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz czysta
woda filtrowana bez jonizacji.
- Port na minerały
- Odrzut wody kwaśnej bezpośrednio do kanalizacji - pojedynczy strumień
wody z wylewki (nie dwa jak w innych jonizatorach)

* Ceny wg stanu na październik 2018 r. - nie uwzględnia bieżących promocji.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powyższe zestawienie nie stanowi oferty handlowej. Dane wg specyfikacji urzadzeń dostępnych na stronach producentów. Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów w podawanych specyfikacjach.
Pełna oferta i specyfikacja jonizatorów na stronach sklepu: www.sklep.water-star.pl

pH:4,5-10 ( 3 - 11 po dodaniu
soli)
ORP: +800 do -600 mV

13 400 zł

