eXPERT
Iron 700
A szűrőtöltet típusa
Szennyezőanyag
eltávolítás maximum
mennyisége

Miért van szükségem vastalanítóra?
A saját kútvíz gyakran sok vasat és mangánt tartalmaz. A jelenlétük rozsdás elszíneződéseket és a víz ízének
romlását okozza. A foltokat és lerakódásokat nehéz eltávolítani és a vízvezeték csövekben baktériumok
szaporodnak el.
A kútvíz másik problémája a benne található kénhidrogén. Záptojásra emlékeztető kellemetlen szagát már kis
koncentrációban is érezni lehet.
Az EcoWater szűrők megoldják ezeket és egyéb problémákat, a vízből eltávolítva a nemkívánatos anyagokat.

• Egészségvédelem.

A saját kút vize
általában nem teljesíti az ivóvízminőségi
követelményeket, ezért fontos, hogy azt előbb
be kell vizsgáltatni és ha szükséges, kezelni.
Ügyeljen a tiszta és biztonságos vízre a saját
és szerettei egészségéért.

• Tiszta mosás. A víz túlzott mennyiségű

• A
csaptelepek
és
szaniterek
könnyebb tisztítása. Vége a rozsdás színű

eltömíti a csapokat és elősegíti a vasbaktériumok
elszaporodását, ami a csővezeték elzáródásához
és tönkremeneteléhez vezet.

foltok nehéz eltávolításának a konyhában és a
fürdőszobában.

• A háztartási berendezések hosszabb
élettartama.Elkerülheti a mosógép,
a mosogatógép és a kávéfőző gyakori
javításait. A vas- és a mangánlerakódások már
nem fogják eltömíteni és tönkretenni ezeket
a berendezéseket.

vastartalma
a
frissen
mosott
ruhákon
sárgásbarna foltokat hagy. Őrizze meg
tovább kedvenc ruháit jó állapotban és
élvezze a mosott ruhák hibátlan fehérségét.

eXPERT
Oxy 700

eXPERT
Oxy 700+

Az EcoWater hivatalos partnere által
kiválasztott szűrőanyag

Zeolit

Az alkalmazott töltetanyagtól függ

Maximum 10 mg/l
Fe (a bakteriális és
szerves kötésű vas
kivételével)

Minimum tápvíz
mennyiség,
visszamosáshoz és
öblítéshez

26 l/perc

37 l/perc

Áramlási sebesség

Az alkalmazott
töltetanyagtól függ

34 - 56 l/perc

Maximális bemenő
víznyomás

8,6 bar

5,5 bar

Vízhőmérséklet

4 - 49°C

Vízcsatlakozás

1 ¼’’

Elektromos csatlakozás
Magasság

Your Water. Perfected.

Transzformátor: 240 - 28 V / 50 Hz (AC)
158 cm

Bypass magasság a
padlótól

140,3 cm

Szélesség

34,5 cm

Mélység

36 cm

• A vízvezeték védelme. A lerakódó vas

eXP ERT
Az Ön forgalmazója

Okos. Funkcionális. WiFi kapcsolatos szűrők.
Az EcoWater vastalanító szűrők új generációja, partnereink
tudásával és professzionalizmusával együtt biztosítja a kényelmet
és biztonságot amire Ön rászolgál. Az eXPERT egy intelligens
szűrőcsalád, melyet speciálisan a saját kúttal rendelkező
lakossági felhasználók számára terveztünk.

• Ízletesebb italok és ételek. Fémes íz
és kellemetlen kénhidrogén szag nélküli tiszta
csapvizet kaphat. Érezze a kávé, tea és más
ételek, italok teljes ízét és aromáját.

Your Water. Perfected.

Bizzon a profikban

Ismerje meg berendezéseink erősségeit

Professzionális és hozzáértő szolgáltatás

Újgenerációs EcoWater eXPERT - Iron 700, Oxy 700 és Oxy 700+

Az eXPERT vastalanító szűrőket kizárólag az EcoWater hivatalos partnereinél lehet beszerezni.
Ők válogatott specialisták a vízkezelés területén, akik megfelelően képzettek a termék
kiválasztásban, összeszerelésben valamint a berendezés garanciális és garanciaidőn túli
karbantartásában az ország teljes területén.
Minden saját vízellátás más, egyedi megközelítést, széles ismereteket,
tapasztalatot igényel, ezért ajánljuk Önnek ezt a komplex szolgáltatást.
Az Ön kényelméért és biztonságáért.

Univerzális eszközök a specialisták
kezében

Intelligens szűrők WiFi-vel!

Úgy lettek tervezve, hogy hatékonyság, kényelem és biztonság szempontjából teljesítsék az Ön elvárásait. Az
exkluzív dizájn és a csúcsminőségű anyagok eredményeként büszke lesz arra, hogy egy EcoWater berendezés
van az otthonában.

Az eXPERT vastalanítók WiFi modullal felszereltek, aminek köszönhetően ellenőrizheti berendezését
és a vízfelhasználást okostelefonon, tableten vagy számítógépen bárhonnan, akár otthonától
távol is.

Biztonság és interaktivitás

Az intuitív kijelzés mutatja a berendezés működésével kapcsolatos fontos információkat, mint például a
kezelt víz mennyisége, vagy az áramlási sebesség. Szükség esetén bárhonnan elindíthatja a regenerálást és
megváltoztathatja a beállításokat!

Kényelmes

WiFi modul
Az Ön vastalanítója egy teljesen karbantartás mentes berendezés, WiFi
modullal szerelve, aminek köszönhetően bárhonnan, akár otthonától
távolról is felügyelni tudja.

Az Ön beleegyezésével az EcoWater szervizesének lehet távoli hozzáférése a berendezés diagnosztikai
információihoz, aminek köszönhetően ellenőrizheti a szűrő megfelelő működését. Ellenőrizheti, hogy a
készülék beállításai megfelelőek és a szűrő valóban jól dolgozik-e. Ez jelentősen megnöveli az Ön kényelmét
és csökkenti a felesleges karbantartási látogatások költségét.

Víz felügyelet

Az eXPERT három széleskörben felhasználható
szűrőből álló berendezéscsalád, melyet
úgy terveztek, hogy megbirkózzon a
saját vízellátásnál jelentkező legtöbb
problémával.

Általában a saját kúttal rendelkezők nem tudják,
hogy mennyi vizet használnak el, miközben ez
az információ nagyon hasznos lehet, pl. hogy
tudják, mikor kell üríteni a gyűjtőt. Minden
EcoWater eXPERT szűrő pontosan méri az átfolyó
víz mennyiségét, és ezeket az adatokat tárolja a
memóriájában. Okostelefonjának képernyőjén
bármikor ellenőrizheti, hogy mennyi vizet használ
naponta, hetente, havonta és évente.

Intuitív

A nagy kontrasztú grafikus kijelző,
ellátja a berendezés működéséről, a
vízfelhasználásról valamint az öblítési
ciklusokról értékes információkkal.

Az eXPERT Oxy 700 valamint az eXPERT Iron 700 szűrők
előnye a sokoldalúságuk és a konkrét
igényekhez alkalmazhatóságuk. Szűrőtöltet
nélkül készülnek, így a helyi EcoWater
Partner választhatja ki az Ön vizének
és az adott alkalmazásnak legjobban
megfelelő szűrési technológiát.

Kommunikáció

A beépített Hydrolink Plus® modul figyelmezteti
Önt és/vagy a kereskedőjét sms-ben vagy
e-mailben (csak ha beállítja), amikor a berendezés
potenciális problémát észlel, mint például egy
működési hiba, vagy az Ön szokásos felhasználását
meghaladó folyamatos vízfogyasztás. A riasztások
konfigurálhatóak az Ön igényei szerint az intuitív
felhasználói panelen keresztül.

Hatékony

A felső elosztó speciális kialakítása*
meghosszabbítja a víz érintkezését a
levegővel, ami javítja a vastalanítási
folyamat hatékonyságát.

A technológia megkönnyíti az
életet

Az eXPERT termékcsalád harmadik szűrőjét különösen ajánlják
specialistáink. Az eXPERT OXY 700+ aktív zeolit réteggel gyárilag ellátott,
ami érintkezve a levegőztetett vízzel hatékonyan oxidálja, majd
eltávolítja a vasat, a mangánt és a kénhidrogént, vagyis a saját
kutak leggyakrabban felmerülő problémáit.
Ezzel a megoldással nincs szükség külső levegőztető
berendezésekre, valamint problémás vegyszerek használatára, ami
megkönnyíti a beszerelést és nem teszi ki Önt többletköltségeknek.

Biztonságos

A szűrőtöltet tisztításához kizárólag víz is
elégséges. Nem szükséges költséges, az
emberre és a környezetre is káros vegyi
anyagokat használni.
eXPERT Iron

eXPERT Oxy

Esztétikus

Exkluzív dizájn
A szűrő minden alkatrésze, az elektronikát is beleértve, egy stílusos
házba vannak építve, ami véd a külső tényezőktől, mint a por vagy más
szennyeződések.
(*) az eXPERT Oxy 700 és az eXPERT Oxy 700+ modelleket érinti

(**) A vezeték nélküli kapcsolat függ az Ön saját WiFi hálózatának kompatibilitásától. Nyilvános WiFi hálózatról nem lehet kapcsolódni.
Az eXPERT szűrők tökéletesen működnek WiFi kapcsolat nélkül is, bármilyen teljesítménycsökkenés nélkül.

