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Your Water. Perfected.

100
COMPACT
Vezérlőfej

Miért van szükségem vízlágyítóra?

• Egészség és szépségápolás. Őrizze
meg haja és bőre eredeti finomságát,
ruganyosságát és fényét. Rendkívül
előnyös érzékeny bőrűek számára.

• Kíméletes
a
ruhákkal
és
fehérneműkkel. A kemény víz hatására
a mosott ruha merev, durva tapintású
lesz. Őrizze meg színes ruháinak fényét és
élvezze tovább a világosabb és lágyabb
színeket.

• Kevesebb

energiafogyasztás.

Nincs többé vízkőlerakódás a vízforraló,
mosogatógép, mosógép vagy kávéfőző
fűtőszálain, így az eszközök megőrzik
hatékonyságukat.

• Vízvezetékrendszer

védelme.

• Ízletesebb kávé és tea. A lágy és

A
vízkő eltömíti a csöveket, zuhanyrózsákat
és csaptelepeket, ami a vízáramlás és a
víznyomás csökkenéséhez vezet.

megtisztított vízben jobban érezhetők az
aromák.

• Kevesebb mosószer. Akár 50%-al* is

• Könnyebb
többé

takarítás.

nyomot

a

víz

Nem hagy
az üvegen,

*Podle zprávy Battelle z roku 2011

400
BOOST

500
POWER

1’’ egytárcsás

600
POWER

Kabinet anyaga
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1’’ kéttárcsás
ABS

Só szint automatikus
érzékelése

evőeszközökön,
edényeken
vagy
a
konyhai
és
fürdőszobai
felületeken.

3/4’’ egytárcsás

300
BOOST

Perem anyaga

Sóbetöltő rész

A kemény víz nagy mennyiségben tartalmaz olyan ásványi anyagokat, mint a kalcium, magnézium és
a vas. Ezek számos problémát okozhatnak, többek között vízkőlerakódást, ami csökkenti az háztartási
gépek hatékonyságát és lerövidíti az élettartamukat, továbbá a szappanok és a mosószerek hatóereje
is kisebb lesz. Az EcoWater vízlágyító kivonja a vízből a fölösleges kalciumot és magnéziumot, így
használatával a fent említett gondok megelőzhetők.
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Gyantaoszlop:
145 cm

Gyantaoszlop:
160 cm
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70,5 cm

100 cm

PWA rendszer

Dobozba helyezve

Teljes magasság

55,5 cm

68 cm

88 cm

114 cm

Sóoldó tartály
magassága

34,5 cm

47 cm
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87 cm

41 cm

53,5 cm

70,5 cm

A padló és a bypass
közötti magasság
Szélesség

Mélység

97 cm

93 cm
100 cm

130 cm

145 cm

32,5 cm

35,5 cm

Gyantaoszlop:
34,5 cm
Sóoldó tartály:
40,5 cm

35,5 cm

43 cm

51 cm

Gyantaoszlop:
36 cm
Sóoldó tartály:
41,5 cm

51 cm

Áramellátás

240 – 24V / 50 Hz

Forgalmazó

eVOLUTI ON
Jobb. Okosabb. Kiemelkedőbb.
Továbbfejlesztettük a legjobb technológiánkat, hogy
biztosítsuk a megérdemelt kényelmet Önnek és családjának.
A jelenleg elérhető legintelligensebb eVOLUTION vízlágyítókat
úgy terveztük meg, hogy azok felügyeletmentes,
biztonságos és megbízható otthoni
segítségek legyenek.

kevesebb mosószer, szappan és sampon
is elegendő ugyanannak a hatásnak
az eléréséhez! Igazán környezetbarát
megoldás!

Your Water. Perfected.

Bízd magad a világ egyik legnagyobb gyártójára

Élvezze a legjobb technológiát!

Az EcoWater eVO LU TIO N vízlágyítók a legjobb megoldást nyújtják az egész család számára.

A gondosan megtervezett Compact, Boost és Power modellek
minden igényt kielégítenek

Okos technológia

Az EcoWater egyedüleálló okos vízlágyító technológiája
a piac leggazdaságosabb megoldását kínálja Önnek.
Készülékeink hatékonysága mind a só, mind a
vízfogyasztás tekintetében kiemelkedő: egy
hagyományos vízlágyítóhoz
képest évente akár 75%kal kevesebb költséget
termelnek!
A beruházás pillanatok
alatt megtérül. Hogy
a legjobb befektetést
hozzuk Önnek.

A Compact, Boost és Power modellek tervezése során különös figyelmet fordítottunk
arra, hogy az ideális mérethez a megfelelő teljesítmény és áramlási sebesség párosuljon:
ezt speciális nyomáscsökkenés-gátló és áramlási sebesség növelő szelepekkel értük
el. Ezen felül a kiváló minőségű anyagok felhasználásának és a rendkívül esztétikus
formatervezésnek köszönhetően az EcoWater méltó dísze lehet otthonának.

Okos

Intelligens mennyiségvezérlés
A vízlágyítót egy intelligens szoftver vezérli, mely
automatikusan az aktuális vízfogyasztáshoz igazítja
a készülék optimális beállításait.

Intuitív

Részletes információkat tartalmazó nagy
kontrasztú graﬁkus kijelző
A kijelző segítségével könnyen leolvashatók
a legfontosabb adatok, mint pl. a
fennmaradó kapacitás és só, vízfogyasztás,
továbbá a vízlágyító készülék működésére
és a regenerációs ciklusra vonatkozó
információk.

Szabadalmaztatott és kivételesen
tartós

Az EcoWater vízlágyítók minimális mennyiségű
mozgó elemet tartalmaznak és gyártásuk során
szinte kizárólag korróziómentes anyagokat
használunk, így kevésbé használódnak el vagy
rongálódnak meg. Az olyan szabadalmazott
eljárásoknak köszönhetően pedig, mint a
Teflon borítású tárcsák vagy az ellenáramú
sóléfelszívásos regenerálási folyamat,
biztosítjuk a termék maximális
hatékonyságát és megbízhatóságát.
Az Ön nyugalmáért.

Kényelmes

A só szintjének automatikus érzékelése
és tartály háttérvilágítás
A só szintjét egy valós idejű érzékelő
ellenőrzi, mely automatikusan beállítja
a legjobb teljesítményhez szükséges
paramétereket. A további kényelmet a
sótartály felnyitásakor felgyulladó világítás
biztosítja. A Compact modelleknek levehető
a fedele, míg a Boost és a Power modellek
felnyitható fedéllel rendelkeznek.

Összetett szolgáltatás a teljes kényelemért

Tevékenységünk során a hosszútávú ügyfélkapcsolatokra
összpontosítunk és teljes körű szolgáltatást nyújtunk,
személyre szabott megoldásoktól a szakszerű beszerelésig
és karbantartásig. Az Ön kényelméért.

Az EcoWater eVO LUT I O N vízfinomító segítségével a
legjobb vízkezelési technológiát veheti igénybe.
Az integrált szénszűrő eltávolítja az íz és szagrontó
anyagokat a vízből, míg az ioncserélő gyanta lágyítja
a vizet! Nem kell többé nehéz és drága vizesüvegeket
cipelnie! Nem kell évente többször észben tartani a
szűrőbetétek cseréjét!čně!

vízlágyító
Az eVO LUT I O N vízlágyítók a Wi-Fi technológia
segítségével most még könnyebbé teszik a
rendszer és a vízfogyasztás ellenőrzését, melyet
egy okostelefon, egy tablet vagy egy számítógép
segítségével gyakorlatilag bárhonnan nyomon
követhet.

Biztonság és Interaktivitás

Az aktívszén által megsz
űrt
egyes elemek (*):
klór
nagy szerves molekulák
ózon
trihalometánok
szén-tetraklorid
tetraklóretilén
toluol
triklóretán
vinil-klorid
metil-terc-butil-éter
rovarirtószerek
fenol
gyomirtók
benzol
oldószerek
xilolok
néhány nehézfém
(korlátozottan)
arzén (korlátozottan)
körülbelül 50 illékony
szerves
vegyület (VOC)
(*) Az aktív szén szolgált
atója és az EcoWater
információk valamint
Systems által meg
kizárólag tájékoztatóaz interneten végzett kutatások alapján adott
készült,
jelle
gű lista. A szennye
eltávolításának, illet
zőanyagok való
ve csökkenésének mér
függ (hőmérséklet, érin
téke számos tényező s
tkez
től
ési
idő,
pH szin
azt kizárólag laborató
riumi vizsgálat segítsé t, szennyezettség foka) és
gével lehet megállapíta
ni.

Egy egyszerű és biztonságos online kezelőfelület
villámgyors hozzáférést biztosít a berendezés
paramétereihez, mely lehetővé teszi a sókifogyásig hátralévő napok számának, a ciklus ütemtervének,
a vízhasználatnak, az aznapi vízhasználatnak és a rendelkezésre álló vízmennyiségnek a megjelenítését.
Bárhonnan beindíthatja a regenerálást és megváltoztathatja a beállításokat!

Információ

Hydrolink Plus® sms vagy e-mail segítségével (kizárólag amennyiben Ön azt kéri!) emlékeztetőt küld
Önnek, amikor a só szintje a beállított érték alá csökken és után kell tölteni. További figyelmeztetést
küldhet az olyan eseményekről, mint pl. az általános vízfogyasztási küszöb feletti fogyasztás észlelése.
A figyelmeztetéseket személyre szabhatja az online kezelőfelület segítségével.

Teljesítmény

Speciális kvarchomok alap a Boost és Power
berendezéseknél javítja a víz áramlást a
gyantaoszlopon és optimalizálja a magas
minőségű gyanta ioncserélő kapacitásának
teljes kihasználását.

Az egyik legnagyobb gyártó

Az EcoWater Systems a világ háztartási vízlágyító gyártóinak élvonalába tartozik,
de ajánlatunkban szerepelnek és ipari megoldások is. Az EcoWater több, mint 90
éve nyújt innovatív megoldásokat, minőségi termékeket és kiváló szolgáltatásokat
lakossági felhasználók millióinak világszerte. Az EcoWater Systems a Berkshire
Hathaway Company pénzügyileg stabil leányvállalata, a The Marmon Group
csoportnak tagja.

eVOLUTION vízﬁnomító: Mindenből a legjobbat!

Biztonságos

Száraz sóoldó tartály
A sóóldó tartály száraz marad a regenerálási ciklusok között, így
nem jönnek létre a vízlágyító működését zavaró sóhidak, és csökken
a baktériumok megtelepedésének kockázata.

(**) A kapcsolat az Ön személyes Wi-Fi hálózatától függ. Nyilvános Wi-Fi hálózat segítségével nem vehető fel a kapcsolat. Az
e VO LUT I O N vízlágyítók Wi-Fi kapcsolat nélkül is tökéletesen működnek, az a teljesítményükre nincs hatással.

