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Your Water. Perfected.

100
COMPACT
Ventil

Načo by mi bol zmäkčovač vody?

200
COMPACT

300
BOOST

3/4’’ SDV

• Zdravie a krása. Vaše vlasy a pleť si

• Nižšia spotreba energie. Zabráňte

udržia svoju prirodzenú hebkosť, vlhkosť
a lesk. Zvlášť užitočné v prípade citlivej
pokožky.

usadzovaniu sa vodného kameňa na
vykurovacích telesách Vášho bojlera,
umývačky riadu, práčky alebo kávovaru.
Zachovajte optimálnu účinnosť Vašich
elektrospotrebičov.

• Zmäkčenie Vášho oblečenia a
bielizne. Vaša bielizeň je kvôli tvrdej
vode tvrdá a nepríjemná. Zachovajte lesk
Vašich farebných textílií a vychutnávajte
si žiarivosť a mäkkosť bielej bielizne oveľa
dlhšie.

Veko zásobníka na soľ

Číre, odnímateľné

Autom. detekcia
množstva soli





• Chutnejšia káva a čaj. V mäkkej a
očistenej vode sa uvoľní oveľa viac chutí.

• Čistenie

bude

jednoduchšie.

Žiadne škvrny na Vašom skle, príboroch,
kuchynskom riade, prípadne na povrchoch
v kuchyni a v kúpeľni.
*Podľa správy Battelle Report 2011

Vašej

vodoinštalácie.

Vodný kameň upcháva rúry, sprchové
hlavice, vodovodné batérie, čím následne
obmedzuje prietok vody a spôsobuje
pokles tlaku.
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Tlmený záves




REFINER
BOOST

REFINER
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Nový algoritmus Formula 1
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Systém PWA

Pripojený k boxu

Celková výška

55,5 cm

68 cm

88 cm

114 cm

Nádrž na
živicu:
145 cm

88 cm

114 cm

Výška nádrže na soľ

34,5 cm

47 cm

61 cm

87 cm

93 cm

61 cm

87 cm

Výška bypassu nad
podlahou

41 cm

53,5 cm

70,5 cm

130 cm

70,5 cm

100 cm

Šírka

Hĺbka

• Ochrana

500
POWER

1’’ SDV

Algoritmus

Tvrdá voda obsahuje väčšie množstvo minerálov, napríklad vápnika, horčíka a železa. To je príčinou
viacerých problémov, vrátane usadzovania sa vodného kameňa, skrátenej životnosti a nižšej účinnosti
spotrebičov, ako aj nižšej účinnosti mydiel a čistiacich prostriedkov.
Zmäkčovač vody EcoWater eVOLU TION umožňuje tieto problémy vyriešiť tým, že odstraňuje nadmerné
množstvo vápnika a horčíka z vody.

400
BOOST

32,5 cm

43 cm

Zdroj napätia

97 cm

100 cm

35,5 cm

Nádrž na
živicu:
34,5 cm
Nádrž na soľ:
40,5 cm

35,5 cm

51 cm

Nádrž na
živicu:
36 cm
Nádrž na soľ:
41,5 cm

51 cm

Transformátor: z 240 V (AC) na 28 V, 50 Hz (AC)

VÁŠ PREDAJCA

• Nižšia
spotreba
čistiacich
Spotreba
čistiacich
prostriedkov.

eVOLUTI ON
Lepšia. Inteligentnejšia. Výnimočná.
Našu najlepšiu technológiu sme vo vývoji posunuli
ešte ďalej, aby sme Vám a Vašej rodine mohli ponúknuť
pohodlie, ktoré si zaslúžite. Doteraz najinteligentnejšie
zmäkčovače vody eVOLUTION boli navrhnuté tak, aby
poskytovali sebestačnú, bezpečnú a spoľahlivú podporu
Vašej domácnosti.

prostriedkov, mydiel a šampónov nižšia až
o 50%*, pri rovnakom výslednom efekte!
Vyššia šetrnosť voči životnému prostrediu!

Your Water. Perfected.

Dôverujte jednému z najväčších výrobcov na svete

Užite si to najlepšie z našich technológií!

EcoWater eVOLUTION Refiner: perfektný 2 v 1!

Rad zmäkčovačov vody EcoWater eVO LU T I ON Vám ponúka najlepší výber spotrebičov, plne
prispôsobených potrebám Vašej rodiny.

Dobre navrhnutý rad modelov typu Compact, Boost a Power

Vďaka zariadeniu na rafinovanie vody EcoWater
eVO LUT I O N môžete využiť výhody plynúce z najlepšej
technológie na úpravu vody.
Integrovaný filter s aktívnym uhlíkom odstraňuje
nepríjemnú chuť a zápach vody z vodovodu, zatiaľ
čo iónovýmenná živica vodu zmäkčuje! Koniec s
prenášaním ťažkých a drahých fliaš s vodou! Koniec s
menením filtračných náplní niekoľ kokrát za tok!

Inteligentná vodná technológia

Vďaka unikátnej inteligentnej technológii zmäkčovania
vody firmy EcoWater získate najhospodárnejšie
riešenie dostupné na trhu, a to tak z hľadiska
účinnosti soli, ako aj z hľadiska
spotreby vody: ročné
prevádzkové náklady
až o 75% nižšie
v porovnaní s
tradičným zmäkčovacím
systémom! Vaša investícia
sa Vám vráti takmer okamžite
Pre najlepšiu investíciu.

Modely Compact, Power a Boost, navrhnuté tak, aby splynuli s prostredím, a aby
poskytovali požadovanú kapacitu a prietok, sú vybavené špeciálnymi ventilmi, ktoré
umožňujú obmedziť pokles tlaku a zlepšiť prietok vody. Navyše, vďaka vzhľadu a dojmu
plynúcemu z vysoko kvalitných materiálov a dizajnu budete právom hrdí na to, že máte
vo svojej domácnosti práve zariadenie EcoWater.

Inteligentný

Inteligentná regulácia objemu
Vás zmäkčovač riadi inteligentný softvér, vďaka
ktorému sám automaticky vyberie optimálne
nastavenia, v závislosti od Vašej aktuálnej spotreby
vody.

Intuitívny

Vysoko kontrastný grafický displej s rozšíreným
rozsahom zobrazovaných informácií
Poskytuje cenné informácie, napr. o
zostávajúcej
iónovýmennej
kapacity,
množstve soľanky, spotrebe vody, funkciách
zmäkčovača a o regeneračnom cykle.

Patentované a odolné technológie

Zmäkčovače vody EcoWater využívajú len
minimálne množstvo pohyblivých častí a takmer
výhradne len nekorodujúce materiály. Vďaka
tomu je možné zabrániť treniu a opotrebovaniu
jednotlivých častí. Napríklad patentované
Teflónom potiahnuté ventily a regeneračný
proces s plákaním v protiprúde Vám
poskytnú maximálnu účinnosť a
spoľahlivosť. Pre Váš pokoj na duši.

Pohodlný

Automatická detekcia množstva soli a osvetlenie
nádrže (*)
Množstvo soli sa pre Vaše optimálne
pohodlie meria a nastavuje / automaticky
pomocou snímača pracujúceho v reálnom
čase. Vždy po otvorení veka sa zapne svetlo
a osvieti nádrž so soľou. Kompaktné modely
sú vybavené odnímateľným vekom, zatiaľ
čo modely Boost a 500 Power majú veko
nádrže so soľou s tlmeným závesom.

Komplexné služby pre Vaše maximálne pohodlie

Firma EcoWater Systems je lídrom na svetovom trhu zmäkčovačov vody pre domácnosti.
V našej ponuke nájdete riešenia vhodné tak pre komerčné, ako aj priemyselné aplikácie.
EcoWater ponúka svoje inovatívne technológie, produkty vysokej kvality a najkvalitnejšie služby
už 90 rokov. Firma je členskou spoločnosťou skupiny The Marmon Group, finančne stabilnej
dcérskej spoločnosti firmy Berkshire Hathaway Company.

Zmäkčovače eVO LUT I O N sú vybavené technológiou WiFi, vďaka ktorej môžete sledovať Váš systém a Vašu
spotrebu vody prostredníctvom smartfónu, tabletu
alebo na počítači, nech ste prakticky kdekoľvek.

Bezpečnosť a interaktivita

chlór
veľ ké organické moleku
ly
ozón
trihalometány
tetrachlórmetán
tetrachlóretylén
toluén
trichlóretán
vinylchlorid
metyl tert-butyl éter
pesticídy
fenol
herbicídy
benzén
rozpúšťadlá
xylény
vybrané ťažké kovy (do
určitého
stupňa)
arzén (do určitého stup
ňa)
asi 50 prchavých organic
kých
látok (VOC)

(*) len orientačný
poskytnutých výrobcazoznam vyhotovený na základe info
Systems a na základe mi aktívneho uhlíka, spoločnosťou Eco rmácií
Water
výsledkov vyhľadávan
odstraňovanie / zníženie
ia
obsahu nečistôt závi v internete. Skutočné
faktorov (teplota, dob
sí od veľ kého množstv
a
kon
taktu, pH, stupeň zne
a
byť potvrdené výhradn
čistenia, atď.) a môže
e prostredníctvom labo
ratórnych skúšok.

Jednoduchý a bezpečný riadiaci panel s prístupom
online poskytuje zhrnutie najdôležitejších informácií
o zariadení, napríklad:
počet dní zostávajúcich do úplného vyprázdnenia nádrže so soľou - harmonogram naplánovaných
cyklov - spotrebu vody - denná spotrebu vody - množstvo vody k dispozícii v litroch. Môžete spustiť
regeneráciu, prípadne zmeniť nastavenia. Nech ste kdekoľvek!

Informácia

Technológia Hydrolink Plus® Vás prostredníctvom SMS správy alebo emailu (len ak si to prajete!)
upozorní o malom množstve soli a o potrebe jej doplnenia, prípadne v situácii, ak zariadenie zistí
potenciálne problémy, napríklad nepretržitý prietok vody prevyšujúci prah Vašej normálnej spotreby.
Upozornenia je možné upraviť v závislosti od osobných preferencií prostredníctvom online riadiaceho
panelu.

Prevádzka

Zameriavame sa na dlhodobé vzťahy so zákazníkmi a zaisťujeme
všetko od prispôsobovania našich riešení Vašim konkrétnym
podmienkam až po poskytovanie profesionálnych inštalatérskych a
údržbárskych služieb. Pre Vaše pohodlie.

Jeden z najväčších výrobcov

zmäkčovače

Niektoré zlúčeniny ods
traňované
aktívnym uhlíkom (*):

Preplachované kryštálové lôžko zlepšuje
prietok vody nádržou so živicou v prípade
vyšších spotrebičov (modely Power a Boost)
\ a optimalizuje maximálne využitie
vysokokvalitnej iónovýmennej živice.

Bezpečný

Suchá nádrž na soľanku
Nádrž na soľ zostáva medzi regeneráciami suchá, aby sa zabránilo
vytváraniu soľných mostíkov, ktoré by inak ohrozovali správnu
činnosť zmäkčovača, a aby sa obmedzilo riziko rastu a rozširovania
baktérií.

(*) K dispozícii v roku 2017 v modeloch 600 Power

(**) Pripojenie závisí od kompatibility Vašej súkromnej siete Wi-Fi. Pripojenie prostredníctvom verejných sietí Wi-Fi nie je
možné. Zmäkčovače e VO LUT I O N však vynikajúco fungujú aj bez pripojenia k Wi-Fi sieti, bez akéhokoľvek rizika zníženého výkonu.

