Apă tratată cu inteligenţă...

Apa ...
În aparenţă, există din abundenţă,
nu întotdeauna și așa cum ne-o dorim...
Vrem să o bem, să ne spălam pe corp,
pe faţă, părul. Ne curăţăm hainele, spălăm
copiii... cam tot ce înseamnă mediul în
care trăim acasă...
Dar, rareori acordăm importanţă efectelor
pe care le poate avea asupra
existenţei noastre!
Opriţi-vă o secundă și haideţi să vedem,
dacă echipamentele noastre vă pot
oferi mai multă siguranţă,
confort, liniște și...

Apă tratată cu inteligență...

… APĂ TRATATĂ ÎN TOATĂ CASA !
... Apă dedurizată pentru centrala termica
și cazan, baie și bucătărie, mașini de spălat
... Funcționare automată, ușor de montat
... Singurul consumabil este sarea pastilată
pentru regenerarea mediului de filtrare
... sarea se adaugă și nu trebuie scoasă sau
înlocuită, ci doar completată, în timp
... sarea se consumă numai dacă există
consum de apă tratată
... Mediul de filtrare poate fi folosit între 5
și 10 ani fără a fi schimbat
… PROTECȚIE ȘI ECONOMII !
… 2 ani Garanție !

10 motive pentru care ați cumpăra un
dedurizator EcoWater:
1. Obiectele sanitare nu mai sunt pătate de calcar.
2. Utilizați mai puțin detergent pentru spălat rufe.
3. Aparatura electrocasnică are durată mai mare de viață
și costuri mai reduse de întreținere.
4. Factura dvs. de energie se poate reduce cu până la 10%.
5. Starea pielii dvs. se va imbunătăți considerabil.
6. Părul dvs. va fi mătăsos, deoarece apa e acum curată și
fără impurități care consuma inutil șamponul.
7. Rufele sunt moi si curate cu un consum redus de
detergent pentru spălare.
8. Mașina dvs. spălată cu apă dedurizată e mai curată, mai
protejată și mai strălucitoare.
9. Timpul dvs. poate fi destinat activităților plăcute,
deoarece e mai simplu să faceți curat cu apă dedurizată.
10. În plus față de toate aceste beneficii dedurizatorul dvs.
își va recupera singur investiția pe care ați făcut-o, chiar
din economiile pe care vi le aduce utilizându-l, într-un
interval de 2-4 ani.
Și... vă mai dezvăluim un motiv pentru care ați alege
EcoWater... Aceste dedurizatoare sunt cu până la 32%
mai economice in funcționare decât alte dedurizatoare.

Dedurizatoare EcoWater
Modele ESM 9, 11, 15, 18, 25, 42

Vană de comandă rotativă cu by-pass intern pe perioada regenerării
(nu permite accesul soluției de saramură către traseul de apă al utilizatorului,
doar către drenaj, eliminând complet riscul apariției saramurii în apa tratată).
Material sintetic alimentar, non coroziv, cu conexiuni rapide cu bride, ușor de
intervenit în caz de nevoie, fără risc de coroziune.
Optional se poate livra By-pass 01CE - permite izolarea completă a aparatului.
Control electronic cu microprocesor
(regenerare automată a echipamentului,
memoria microprocesorului cuprinde
date despre consumul Dvs. de apă,
duritatea apei de alimentare și
pragul de saturație al rășinii - exclusivitate
pentru echipamentele
EcoWater).
Vas de rășină multistrat - brevetat
- rezistență extraordinară la presiune
- nu există risc de coroziune sau ruginire
- material agrementat pentru uz alimentar.
Strat de rășină cationică de uz alimentar
identificată de placa electronică.

Pachet promoțional - Eco Basic 11
Componența:
 Filtru de sedimente, centrifugal cu purjare manuală, model NW25,
pentru înlăturarea impurităților mecanice de până la 25μm finețe de filtrare,
cu robinet de purjare, cheie, suport de prindere și un set de 5 manșoane de
schimb incluse în pachet.
 Dedurizator EcoWater model ESM11 cu by-pass 01-CE, transformator pentru
alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la
drenaj și 10 testere de determinare a durității apei tratate incluse în pachet.

RECOMANDARE:
Familii cu 2-3 persoane.
Duritatea apei de alimentare maximum 19oG (echivalent 34oF).
Apa limpede, fară conținut de fier sau mangan.

Caracteristici principale dedurizator:
Dimensiuni de gabarit = 44 x 33 x 67 (cm)
Conexiuni intrare / ieșire 1”
Capacitate de tratare (°F x m³) = 65
Debit nominal = 900 (litri/h)

Cod produs: EWBS11
Preț, euro/buc., cu TVA: 1 015 €

Pachet promoțional Eco Standard – EWS 11 PROMO
Componența:
 Filtru pentru toată casa ETF Junior, cu filtrare de sedimente până la 15 – 20 µm
și înlăturarea mirosului de clor, gustului și colorației din apă.
Se regenerează automat după un număr de zile prestabilit (programabil) și nu
necesită operațiuni de mentenanță.
Media duratei de viață a mediului filtrant este de 12 până la 15 ani, funcție de
calitatea apei brute.
 Dedurizator EcoWater model ESM11 cu by-pass 01-CE, transformator pentru
alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la
drenaj și 10 testere de determinare a durității apei tratate incluse în pachet.

RECOMANDARE:
Familii cu 2-3 persoane.
Duritatea apei de alimentare
maximum 19oG (echivalent 34oF).
Apa cu conținut de impurități mecanice,
culoare, clor, gust, miros
și fară conținut de compuși
cu sulf, fier sau mangan.
Caracteristici principale dedurizator:
Capacitate de tratare (°F x m³) = 65
Debit nominal = 900 (litri/h)
Dimensiuni de gabarit sistem:
L x l x H = 108 x 33 x 86 (cm)
Conexiuni intrare / ieșire 1”

Cod produs: EWS11
Preț, euro/buc., cu TVA: 1 165 €

Pachet promoțional - Eco Basic 15
Componența:
 Filtru de sedimente, centrifugal cu purjare manuală, model NW25,
pentru înlăturarea impurităților mecanice de până la 25μm finețe de filtrare,
cu robinet de purjare, cheie, suport de prindere și un set de 5 manșoane de
schimb incluse în pachet.
 Dedurizator EcoWater model ESM15 cu by-pass 01-CE, transformator pentru
alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la
drenaj și 10 testere de determinare a durității apei tratate incluse în pachet.

RECOMANDARE:
Familii cu 2-4 persoane.
Duritatea apei de alimentare maximum 29oG (echivalent 52oF).
Apa limpede, fară conținut de fier sau mangan.

Caracteristici principale dedurizator:
Dimensiuni de gabarit = 44 x 33 x 84 (cm)
Conexiuni intrare / iesire 1”
Capacitate de tratare (°F x m³) = 113
Debit = 1 380 (litri/h)

Cod produs: EWBS15
Preț, euro/buc., cu TVA: 1 180 €

Pachet promoțional Eco Standard – EWS 15 PROMO
Componența:
 Filtru pentru toată casa ETF Junior, cu filtrare de sedimente până la 15 – 20 µm
și înlăturarea mirosului de clor, gustului și colorației din apă.
Se regenerează automat după un număr de zile prestabilit (programabil) și nu
necesită operațiuni de mentenanță.
Media duratei de viață a mediului filtrant este de 12 până la 15 ani, funcție de
calitatea apei brute.
 Dedurizator EcoWater model ESM15 cu by-pass 01-CE, transformator pentru
alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la
drenaj și 10 testere de determinare a durității apei tratate incluse în pachet.

RECOMANDARE:
Familii cu 2-4 persoane.
Duritatea apei de alimentare
maximum 29oG (echivalent 52oF).
Apa cu conținut de impurități mecanice,
culoare, clor, gust, miros
și fară conținut de compuși
cu sulf, fier sau mangan.
Caracteristici principale dedurizator:
Capacitate de tratare (°F x m³) = 113
Debit nominal = 1 380 (litri/h)
Dimensiuni de gabarit sistem:
L x l x H = 108 x 33 x 86 (cm)
Conexiuni intrare / ieșire 1”

Cod produs: EWS15
Preț, euro/buc., cu TVA: 1 308 €

Pachet promoțional - Eco Basic 18
Componența:
 Filtru de sedimente, centrifugal cu purjare manuală, model NW25,
pentru înlăturarea impurităților mecanice de până la 25μm finețe de filtrare,
cu robinet de purjare, cheie, suport de prindere și un set de 5 manșoane de
schimb incluse în pachet.
 Dedurizator EcoWater model ESM18 cu by-pass 01-CE, transformator pentru
alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la
drenaj și 10 testere de determinare a durității apei tratate incluse în pachet.

RECOMANDARE:
Familii cu 2-5 persoane.
Duritatea apei de alimentare maximum 40oG (echivalent 72oF).
Apa limpede, fară conținut de fier sau mangan.

Caracteristici principale dedurizator:
Dimensiuni de gabarit = 50 x 36 x 116 (cm)
Conexiuni intrare / iesire 1”
Capacitate de tratare (°F x m³) = 133
Debit = 1 800 (litri/h)

Cod produs: EWBS18
Preț, euro/buc., cu TVA: 1 279 €

Pachet promoțional Eco Standard – EWS 18 PROMO
Componența:
 Filtru pentru toată casa ETF Junior, cu filtrare de sedimente până la 15 – 20 µm
și înlăturarea mirosului de clor, gustului și colorației din apă.
Se regenerează automat după un număr de zile prestabilit (programabil) și nu
necesită operațiuni de mentenanță.
Media duratei de viață a mediului filtrant este de 12 până la 15 ani, funcție de
calitatea apei brute.
 Dedurizator EcoWater model ESM18 cu by-pass 01-CE, transformator pentru
alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la
drenaj și 10 testere de determinare a durității apei tratate incluse în pachet.

RECOMANDARE:
Familii cu 2-5 persoane.
Duritatea apei de alimentare
maximum 40oG (echivalent 72oF).
Apa cu conținut de impurități mecanice,
culoare, clor, gust, miros
și fară conținut de compuși
cu sulf, fier sau mangan.
Caracteristici principale dedurizator:
Capacitate de tratare (°F x m³) = 133
Debit nominal = 1 800 (litri/h)
Dimensiuni de gabarit sistem:
L x l x H = 100 x 50 x 116 (cm)
Conexiuni intrare / ieșire 1”

Cod produs: EWS18
Preț, euro/buc., cu TVA: 1 395 €

Pachet promoțional - Eco Basic 25
Componența:
 Filtru de sedimente, centrifugal cu purjare manuală, model NW25,
pentru înlăturarea impurităților mecanice de până la 25μm finețe de filtrare,
cu robinet de purjare, cheie, suport de prindere și un set de 5 manșoane de
schimb incluse în pachet.
 Dedurizator EcoWater model ESM25 cu by-pass 01-CE, transformator pentru
alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la
drenaj și 10 testere de determinare a durității apei tratate incluse în pachet.

RECOMANDARE:
Familii cu 2-6 persoane.
Duritatea apei de alimentare maximum 58oG (echivalent 104oF).
Apa limpede, fară conținut de fier sau mangan.

Caracteristici principale dedurizator:
Dimensiuni de gabarit = 50 x 36 x 116 (cm)
Conexiuni intrare / iesire 1”
Capacitate de tratare (°F x m³) = 172
Debit = 2 100 (litri/h)

Cod produs: EWBS25
Preț, euro/buc., cu TVA: 1 380 €

Pachet promoțional Eco Standard – EWS 25 PROMO
Componența:
 Filtru pentru toată casa ETF Junior, cu filtrare de sedimente până la 15 – 20 µm
și înlăturarea mirosului de clor, gustului și colorației din apă.
Se regenerează automat după un număr de zile prestabilit (programabil) și nu
necesită operațiuni de mentenanță.
Media duratei de viață a mediului filtrant este de 12 până la 15 ani, funcție de
calitatea apei brute.
 Dedurizator EcoWater model ESM25 cu by-pass 01-CE, transformator pentru
alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la
drenaj și 10 testere de determinare a durității apei tratate incluse în pachet.

RECOMANDARE:
Familii cu 2-6 persoane.
Duritatea apei de alimentare
Maximum 58oG (echivalent 104oF).
Apa cu conținut de impurități mecanice,
culoare, clor, gust, miros
și fară conținut de compuși
cu sulf, fier sau mangan.
Caracteristici principale dedurizator:
Capacitate de tratare (°F x m³) = 172
Debit nominal = 2 100 (litri/h)
Dimensiuni de gabarit sistem:
L x l x H = 100 x 50 x 116 (cm)
Conexiuni intrare / ieșire 1”

Cod produs: EWS25
Preț, euro/buc., cu TVA: 1 483 €

Pachete promoționale - Eco Luxe
Componență Kit Eco Luxe:
Sistem de osmoză inversă model EcoWater Ro Slim 375E (model electronic) cu
HERO module și Remote Monitor incluse, cu posibilitate de urmărire a
funcționării dedurizatorului și sistemului de osmoză inversă.
Caracteristici principale sistem de osmoză:
Sistemul permite utilizatorului să beneficieze
de o apă de foarte bună calitate.
Printre compușii îndepărtați din apă sunt:
arseniu, bariu, cadmiu, crom (Cr3+/Cr6+), cupru,
plumb, nitrați, nitriți, radiu, seleniu, amoniu,
bicarbonați, bromuri, clor liber, cloruri, magneziu,
sodiu, sulfați, tanin, zinc, aluminiu, turbiditate,
gust neplăcut și miros, microorganisme etc.

Condiții de funcționare:
- temperatura apei de alimentare:
- presiunea la intrarea in instalatie:
- domeniul de pH al apei de alimentare:
- continut max. de fier (Fe2+/Fe3+) in apa de alimentare:
- continut max. de mangan (Mn2+) in apa de alimentare:
- duritatea max. oG la un pH de 6,9 al apei de alimentare:
- continut max. de saruri total dizolvate (TDS) la intrare:
-concentratia max. de clor liber (Cl2) la intrare:

min.5/max.38 [oC]
min.2,8/max.7 [bar]
4÷10
0,2 [mg/l]
0,1 [mg/l]
10 [oG]
2000 [mg/l NaCl]
0 [mg/l]

Cod
produs

Denumire

Componență

Preț,
euro/buc.,
cu TVA

EWLX11

Eco Luxe 11

EWS11 PROMO + kit Eco Luxe

1 844 €

EWLX15

Eco Luxe 15

EWS15 PROMO + kit Eco Luxe

1 987 €

EWLX18

Eco Luxe 18

EWS18 PROMO + kit Eco Luxe

2 074 €

EWLX25

Eco Luxe 25

EWS25 PROMO + kit Eco Luxe

2 162 €

Filtru Multi-Media pentru acasă:
ETF JUNIOR
 Filtru pentru toată casa (Point Of Entry)
 Filtrează sedimente până la 15 - 20μm
 Înlătură mirosul de clor, gustul și culoarea din apă
 Se regenerează automat după un număr de zile prestabilit
(programabil).
 Nu necesită operaţiuni de mentenanţă
 Media duratei de viaţă a mediului filtrant este de 12 până la 15 ani,
funcţie de calitatea apei brute.

Apă limpede și curată pentru întreaga casă,
disponibila când faceți duș, când spălați rufele,
când vă spălați pe dinți, când vă spălați pe mâini …
Apă limpede și curată pentru întreaga casă,
în orice moment al zilei!
TM

Tehnologia Filtersense la dispoziția Dvs.
Sistemul Central de Tratare a apei
produs de Ecowater după o tehnologie proprie
de ultim moment,
se instalează
la intrarea apei
în casa Dvs.

Debit maxim

2180 l/h

Consum de apă la regenerare
(recomandat cel putin o data la 7 zile)

30 ÷ 35 l

Capacitate maximă de tratare

5670 m3

Dimensiuni de gabarit

86 x 34 x 26 cm

Cod produs: 7296327
Preț, euro/buc., cu TVA: 579 €

The Central Water Filtration Systems

Science Behind Better Water TM

