
Žemiau pateiktas penkių pakopų „ZeroWater“ filtro palyginimas su įprastu neorganiniu cheminiu filtru, pagal
EPA (Environmental Protection Agency) pirminius geriamojo vandens standartus, ir teršalų, pagal EPA
antrinius geriamojo vandens standartus. Pateikti rezultatai pagrįsti 150 litrų vandens filtravimu, kuris yra
dvigubai didesnis nei nominalus suvartojimas, kad užtikrinti vartotojų saugumą.

METALAI

TERŠALAI

ZEROWATER FILTERAI BRITA MAXTRA
ZEROWATER VIDUTINIŠKAI VALO
95%

AVERAGE BRITA REDUCTION
68%

Stibis 97% 91%
Arsenas (+3) 83% 0%
Arsenas (+5) 93% 41%
Asbestas 97% 8%
Baris 98% 88%
Berilis 97% 70%
Kadmis 99.9% 79%
Chromas 3 81% 47%
Chromas 6 99.9% 23%
Varis 99% 99%
Kobaltas 99% 95%
Geležis 98% 99%
Švinas 97% 80%
Manganas 98% 52%
Gyvsidabris 96% 92%
Selenas 98% 0%
Sidabras 81% 52%
Talis 99% 93%
Uranas 99% 90%
Cinkas 98% 99%

NEORGANINIAI

TERŠALAI

ZEROWATER FILTRAI BRITA MAXTRA
ZEROWATER VIDUTINIŠKAI VALO
68%

BRITA VIDUTINIŠKAI VALO
33%

Chloras 95% 95%
Cianidas 31% 0%
Fluoras 41% 17%
Nitratai 74% 0%
Nitritai 81% 28%
Berilis 55% 81%

KAIP TIKRINAMI ZEROWATER FILTRAI?

Nepriklausomoje laboratorijoje atliktų tyrimų rezultatai yra pagrįsti NSF/ANSI teršalų filtravimo per prietaisus
tyrimų protokolais, kurie išvardinti Nacionaliniuose pirminio geriamojo vandens standartuose.

Teršalai buvo testuojami esant vidutiniam vandens srauto koncentracijos lygiui, nustatytam pagal skirtingų
teršalų tipų bandymų protokolus. Tyrimo rezultatai gauti po atlikto 150 litrų filtravimo, o tai yra dvigubai
didesnis nei numatytas suvartojimo kiekis, užtikrinantis vartotojų saugumą.

Šie rezultatai gauti apskaičiuojant dviejų pH (6,5pH ir 8,5pH) vidurkį. * Nurodo NSF sertifikate nustatytus
teršalų sumažinimo procentus ZeroWater filtre. Šie rezultatai yra apskaičiuojami iš dviejų pH (6,5pH ir
8,5pH) vidurkio. Bandymas atliktas filtrų kokybės tikrinimo laboratorijoje “Quality Filter Testing Laboratory“
LLC, įsikūrusioje Wilmington, Vokietijoje. „Quality Filter Testing Laboratory“ LLC yra nepriklausoma ISO
17025 laboratorija, sertifikuota WQA ir IAPMO, tikrinanti vandens filtrus pagal NSF/ANSI 42, 53, 58, 401,
473, P231 standartus.



Tyrimo rezultatai pagrįsti pagal NSF/ANSI filtravimo prietaisų standartus, kuriuos atliko IAPMO pripažinta
nepriklausoma ISO 17025 laboratorija „Quality Filter Testing Laboratory“, LLC, įsikūrusi Williamstown, New
Jersey.

Buvo tiriami ZeroWater 5 etapų filtras su numatytu 75 litrų našumu ir 2 etapų standartinis Brita filtras, su
numatytu 150 litrų našumu. Bandymai buvo atliekami pagal gamintojų rekomenduojamą paros normą,
filtruojant 7,5 litro vandens per dieną. Pateikti rezultatai gauti vidutiniškai apskaičiuojant kiekvieno filtro
bandymo rezultatus, esant 6,5pH ir 8,5pH vandens lygiams.
Brita® yra registruotas Brita®, L.P prekės ženklas, kuris nėra susijęs su Zero Technologies, LLC.

Vandens paruošimas tyrimams.

Atliekant metalo dalelių filtravimo tyrimą, vanduo buvo ruošiamas į 20 litrų vandens pridedant reikiamą kiekį
reagentų, kad būtų gauta vandens koncentracija, nustatyta NSF/ANSI 42 ir 53 standartuose kiekvienam
metalu. Tie metalai, kurie neįtraukti į NSF/ANSI standartą, buvo paruošti 10 kartų viršijant to konkretaus
metalo koncentraciją, numatytą pagal EPA geriamojo vandens standarto limitą. Paruoštas tyrimui vanduo
buvo pilamas į abu filtrus vienu metu, pilant po 1 litrą 45 minutes, ir leidžiant 45 minutes pailsėti. Po 20 litrų
vandens perpylimo, filtruoto vandens mėginiai buvo paimti iš kiekvieno filtro ir ištirti dėl kiekvieno metalo,
naudojant EPA 200.8 metodą, išskyrus geležies tyrimui buvo naudojamas SM 3111-B metodas. Visų teršalų
pH buvo pakoreguotas iki 6,5 ir 8,5 lygių, ir abiejų rezultatų vidurkis buvo nurodytas kiekvieno metalo
tyrimuose.

Vanduo neorganinių ir nemetalų parametrų bandymui buvo paruoštas pridedant reikiamą kiekį reagento į 20
litrų vandens, kad kiekvienam parametrui būtų gauta NSF/ANSI 42 ir 53 standartuose nurodyta
koncentracija, išskyrus tuos parametrus, kurie nėra įtraukti į NSF/ANSI standartą. Šie parametrai buvo
paruošti 10 kartų viršijant to konkretaus parametro koncentraciją, numatytą pagal EPA geriamojo vandens
standarto ribą. Testuojamas vanduo buvo pilamas į abu filtrus vienu metu, pilant po 1 litrą, darant 45
minutės apkrovos/45 minučių poilsio laiko tarpus. Po 20 litrų perpylimo, iš kiekvieno filtro buvo paimtas
filtruoto vandens mėginys ir tiriamas kiekvienas parametras kartu su tiriamu vandeniu, naudojant atitinkamą
EPA metodą arba Standartinį vandens tyrimo metodą.

Santrauka.

Ištirti junginiai yra junginiai, kuriuos EPA įvardina kaip pirminius ir antrinius geriamojo vandens teršalus.
Ištirtieji junginiai taip pat yra išvardinti NSF/ANSI 53 ir 42 standartuose, kuriuose taip pat nurodomos taršos
mažinimo teiginių procedūros filtrų gamintojams. Šiame atliktame palyginimo tyrime naudojama procedūra
buvo grindžiama 2018 m. leidimo NSF/ANSI 42 ir 53 standartais. Šiame tyrime naudojami analizės metodai
yra EPA patvirtinti metodai geriamajam vandeniui tirti.


