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Капак на съда за сол

Защо ми е необходим омекотител за вода?

Автоматично
отчитане на ниво
на сол

Твърдата вода се отличава с повишени нива на минерали като калций, магнезий и желязо. Това води до
различни проблеми като образуване на котлен камък, намаляване на експлоатационния период на уредите,
ефективността на измиване на сапуните и почистващите и перилни средства.
Омекотителят EcoWater eVOLU TION разрешава тези проблеми чрез премахване на излишния калций и
магнезий от водата.

• Здраве и красота. Косата и кожата

и върху повърхностите в кухнята и банята.

Ви възвръщат естествената си гладкост,
хидратация и блясък. Особено благоприятно
за чувствителна кожа.

• По-ниска консумация на енергия.

• Омекотява Вашите дрехи и спално
бельо. Твърдата вода прави прането
твърдо и грубо. Запазете блясъка на Вашите
цветни дрехи и се наслаждавайте подълго на техните ярки цветове и мекота на
тъканите.

• По-вкусно кафе и чай. Меката и
пречистена вода освобождава
нюанси на ароматите.

• Почистването

става

повече

по-лесно.

Без бели петна по Вашите стъклени,
керамични и метални прибори за хранене
*Според доклада на Бател 2011

Предотвратява образуването на котлен камък
върху нагревателните елементи на Вашия
бойлер, миялна машина, пералня или кафе
машина. Запазва оптималната ефективност
на Вашите уреди.

• Защита
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Електроника

Прикрепена към кутията

Обща височина

55,5 cm

68 cm

88 cm

114 cm

Съд за смола:
145 cm

88 cm

114 cm

Височина на съда
за сол

34,5 cm

47 cm

61 cm

87 cm

93 cm

61 cm

87 cm

41 cm

53,5 cm

70,5 cm

130 cm

70,5 cm

100 cm

Височина между пода
и байпаса

97 cm

100 cm

Широчина

32,5 cm

35,5 cm

Съд за смола:
34,5 cm
Съд за сол:
40,5 cm

35,5 cm

Дълбочина

43 cm

51 cm

Съд за смола:
36 cm
Съд за сол:
41,5 cm

51 cm

Електрозахранване

Трансформатор: 240 Volt (AC) - 28 V, 50 Hz (AC)

водопровод.

Котленият камък запушва тръбите, душовете
и крановете като по този начин намалява
водния поток и причинява спад на налягането.

ВАШИЯТ ТЪРГОВЕЦ

eVOLUTI ON
По-добър. По-интелигентен. Изключителен.
Разработихме най-добрата възможна технологията за Вас
и Вашето семейство, за Ви предложим удобството, което
заслужавате. Най-умните, създавани някога омекотители
за вода, eVOLUTION са проектирани да бъдат самодостатъчни,
сигурни и да предоставят надеждна защита във Вашия дом.

• По-малко
потребление
на
детергенти. До 50%* по-малко перилни
и миещи препарати, сапуни и шампоани, за
да получите същия резултат! Благоприятно
въздействие върху околната среда!

Your Water. Perfected.

Доверете се на един от най-големите световни
производители
Серията омекотители EcoWater eVO LU TIO N Ви предлага най-добрия избор на
уреди, напълно съобразени с нуждите на Вашето семейство.

Смарт технология за вода

Насладете се на най-доброто от нашата технология!

EcoWater eVOLUTION Refiner: перфектен 2 в 1

Отлично проектираната серия продукти Compact, Boost и Power

С пречиствателя EcoWater eVO LUT I O N Вие имате достъп
донай-добрите технологии за пречистване на вода.
Интегрираният с активен въглен филтър премахва лошите
вкусове и миризми от чешмяната вода, а йонообменната
смола омекотява водата! Никога повече няма да носите
тежки и скъпи бутилки с вода!
Никога повече подмяна на филтърните патрони няколко
пъти в годината!

Създадени с подходящ размер, отговарящ на помещението и необходимия капацитет
и дебит на водата, моделите Compact, Power и Boost са оборудвани със специални вентили
за ограничаване спада на налягането и подобряване на дебита. Освен това, външният вид,
висококачествените материали и дизайн ще ви накарат да се гордеете, че притежавате
EcoWater.

С уникалната смарт технология за омекотяване
на вода на EcoWater Вие ще получите найикономичните решения,
достъпни на пазара,
както по отношение на
ефективността на солта,
така и за консумацията
на вода: до 75% по-малко
текущи разходи на година в
сравнение с традиционните системи за омекотяване!
Вашата инвестиция ще се възвърне възможно найбързо. Това е най-доброто решение.

Умен

Интелигентен волуметричен контрол
Вашият омекотител се управлява от интелигентен
софтуер и ще се адаптира автоматично към оптималните
настройки на база действителна консумация на вода.

Интуитивен

Дисплей с висок графичен контраст с разширено
показване на информация
Предоставя ценна информация относно
оставащия капацитет за омекотяване,
сол, употреба на вода, функциониране на
омекотителя и регенерационния цикъл.

Патентована технология за дълготрайна
употреба

Удобен

За да се избегне износване, омекотителите
EcoWater са оборудвани единствено с необходимия
минимум движещи се части, почти изцяло
изработени от некорозивни материали.
Например вентилите с пантентовано
покритие Teflon™ и процеса на
регенерация на осоляване на потока
Ви предоставят максимална ефективност
и надеждност. За Вашето спокойствие.

Автоматично измерване на нивото на сол
и мигащ индикатор (*)
Нивото на сол, се измерва и настройва
автоматично от сензор в реално време
за оптимално удобство. Индикаторът ще
засвети при отваряне на капака на съда за
сол. Моделите Compact са оборудвани с
подвижен капак, а капаците на Boost и 500
Power са на демпферирани панти.

Ние сме съсредоточени върху дългосрочни взаимоотношения
с клиентите и правим всичко възможно нашите решения да
отговарят на Вашите специфични нужди, за да Ви предоставим
професионален монтаж и поддръжка. За Вашия комфорт.

EcoWater Systems e лидер на световния пазар за битови
омекотители, като също предлагаме решения за търговията и
промишлеността. EcoWater предлага иновативни технологии,
качествени продукти и превъзходно обслужване в продължение на
90 години. EcoWater Systems е член на групата Marmon, финансово
стабилен филиал на Berkshire Hathaway.

Омекотителите eVO LUT I O N са подобрени чрез Wi-Fi
технология, която дава възможност да наблюдавате
Вашата система и използването на вода чрез смартфон,
таблет или компютър от всякъде.

Сигурност и интерактивност

(*) това е само пример
от доставчиците на ен списък въз основа на информация, предост
авена
Реалното намаление активен въглен на EcoWater и интернет
фактори (температура,/ отстраняване на замърсителите зависи оттърсене.
врем
ред
ица
е
за
контакт, рН,
и може да се потвърд
и само чрез лабораторнниво на замърсяване, и т.н.)
и тестове.

Просто и сигурно онлайн табло предоставя
информация за уреда с един поглед, като например:
Брой дни до изчерпване на солта – График на циклите - Използване на вода Водата, използвана днес - Оставащо количество омекотена вода в литри.
Можете да започнете регенерация и да коригирате настройките си отвсякъде!

Информация

Hydrolink Plus® ще Ви изпрати SMS или съобщение на електронната поща (само ако желаете!), когато
нивото на солта е ниско и трябва да се допълни. При завишен воден поток над нормалното ползване ще
бъдете информирани. Сигналите могат да бъдат персонализирани според личните предпочитания чрез
онлайн таблото.

Функционалност

Комплексна услуга за Вашия пълен комфорт

Един от най-големите световни производители

Омекотители

Някои от елементите, чие
то
количество се намалява
с
помощта на активния въгл
ен (*):
Хлор
Големи органични молекул
и
Озон
Трихалометан
Въглероден тетрахлори
д
Тетрахлоретилен
Толуол
Трихлоретан
Винил хлориди
Метил третичен бутил
етер (МТБЕ)
Пестициди
Фенол
Хербициди
Бензол
Разтворители
Ксилени
Някои тежки метали (огр
аничено
количество)
Арсен (ограничено кол
ичество)
Около 50 летливи органич
ни
химикали (VOC)

Кварцът в основата подобрява притока на
вода през съда за смола на по-високите
уреди (модели Power и Boost) и оптимизира
цялостното
използване
на
обменния
капацитет на висококачествената смола.

Безопасен

Сух съд за осоляване
Съдът за сол остава сух между регенерациите, като се избягва
създаването на солеви мостове, които могат да застрашат доброто
функциониране на омекотителя, и освен това ограничава риска от
развитието на бактерии.
(*) Ще се предлага с модел 600 Power през 2017

(**) Свързване в зависимост от съвместимостта с Вашата Wi-Fi мрежа. Не е възможно свързване чрез публични Wi-Fi мрежи.
Омекотителите e VO LUT I O N работят отлично без загуба на производителност и при липса на Wi-Fi връзка.

