
Вашият доставчик

eXPERT  
Iron 700 

(ETF2300PF12)

eXPERT  
Oxy 700 

(ETF2300EIV12)

eXPERT  
Oxy 700+ 

(ETF2300AIV12)

Вид легло Избор на леглото от оторизиран партньор 
EcoWater Легло от зеолит

Лимит на количеството 
на отстраняваните 
замърсявания

Зависи от използваното легло

Макс. 10 mg Fe/l 
(с изключение на 

водата, съдържаща 
органични примеси и 

бактерии) 

Минимална скорост на 
потока при промиване 26 l/min 37 l/min

Дебит Зависи от 
използваното легло 34-56 l/min

Максимално работно 
налягане 8,6 bar 5,5 bar

Допустими температурни 
диапазони на входящата 
вода

4 - 49°C

Диаметър на свързването 1 ¼’’

Захранване Трансформатор: 240 V (AC) до 28 V, 50 Hz (AC)

Обща височина 158 cm

Разстояние байпас - под 140,3 cm

Ширина 34,5 cm

Дълбочина 36 cm

Защо ми е необходим филтър за обезжелезяване на вода?
Водата от собствен водоизточник, най-често съдържа твърде много желязо и манган. Тяхното присъствие 
предизвиква червеникавокафяв цвят и влошен вкуса на водата, трудни за премахване петна и утайки, развитие на 
бактерии в тръбопроводите на водната инсталация. Друг проблем в кладенчовата вода е наличието на сероводород. 
Неприятната му миризма, наподобяваща развалени яйца, се долавя дори при ниски концентрации. Филтрите 
EcoWater решават тези и други проблеми, като отстраняват от водата излишъка от нежелани съединения.

• Защита на здравето. Водата от домашните 
кладенци обикновено не отговаря на 
стандартите за качество на питейната вода, 
ето защо важно е първо тя да се изследва и 
ако е необходимо - пречисти. Погрижете се за 
чиста и здравословна вода за Вас и любимите 
Ви хора. 

• По-лесно почистване на батериите и 
санитарното оборудване. Вече няма да 
се чудите, как да премахнете петната от ръжда 
в кухнята и банята.

• Дълъг експлоатационен период на 
бялата техника. Ще избегнете честите 
ремонти на перални, миялни и кафе-машини. 
Утайките от желязо и манган вече няма да 
запушват и унищожават тези устройства. 

• Чисто пране. Водата с излишък от желязо 
оставя върху прясно изпраните тъкани жълто-
кафяви петна. Съхранявайте любимите си 
дрехи в добро състояние и се насладете 
на девствената белота на Вашето пране. 

• Защита на водната инсталация. Утайките 
от желязо запушват крановете и подпомагат 
растежа на желязосъдържащите бактерии, които 
се наслояват и унищожават тръбопроводите.

• По-вкусна храна и напитки. Можете да се 
насладите на чиста вода от чешмата без метален 
вкус и лош мирис на сероводород. Почувствайте 
плътния вкус и аромат на кафето, чая и други 
напитки и храни.

e X P E RT

Your Water. Perfected.

Your Water. Perfected.

Интелигентни. Функционални. Филтри с WiFi.
Новото поколение обезжелезяващи филтри EcoWater съчетани 
със знанията и професионализма на нашите партньори ще Ви 
осигурят комфорт и безопасност, която заслужавате. eXPERT  е линия 
интелигентни филтри, които са специално предназначени за 
домакинства със собствен водоизточник.



Интелигентни филтри с Wi-Fi!

Обезжелезяващите филтри са оборудвани с WiFi модул, благодарение на което можете да 
наблюдавате Вашия уред и консумация на вода на своя смартфон, таблет или компютър отвсякъде, 
дори и извън дома. 

Безопасност и интерактивност
Интуитивният интерфейс представя съществени информации за функционирането на устройството, като 
например: количеството на пречистената вода и дебита на потока. Ако установите съответната нужда, можете 
да стартирате изплакване и промяна на настройките отвсякъде!

С Ваше разрешение, сервизният техник на EcoWater има отдалечен достъп до информацията за диагностика 
на устройството, така че той осъществява непрекъснат контрол върху изправната експлоатация на филтъра. 
По всяко време може да провери, дали параметрите на устройството са подходящи и дали филтърът работи 
правилно. Това значително увеличава Вашия комфорт и намалява разходите за ненужни посещения за сервизно 
обслужване.

Мониторинг на водата
Обикновено, потребителите на индивидуални 
водохващания не са наясно относно количеството на 
консумираната вода. А всъщност, тази информация 
може да бъде много полезна, напр. за да знаете, кога 
трябва да изпразните септичната яма. Всеки филтър 
eXPERT на EcoWater отчита точното количество вода, 
която тече през него и тези данни се съхраняват в 
паметта му. На екрана на Вашия смартфон, по всяко 
време, можете да проверите колко вода ежедневно, 
ежеседмично, месечно и годишно сте консумирали.

Комуникация
Вграденият модул Hydrolink Plus® предупреждава 
Вас и/или Вашия дилър чрез изпращане на SMS 
или електронна поща (само ако желаете), когато 
устройството засича потенциални проблеми, като 
непрекъснат поток на вода, превишаващ нормалното 
Ви потребление или появата на грешки в системата. 
Алармите могат да се конфигурират в зависимост от 
Вашите собствени предпочитания, чрез интуитивен 
потребителски панел.

(**) Безжичната връзка зависи от съвместимостта с Вашата лична Wi-Fi мрежа. Възможна е липса на връзка при използване на публични 
Wi-Fi мрежи. Филтрите eXPERT работят идеално и без връзка с Wi-Fi.

Доверете се на професионалистите

Обслужване с най-високо качество
Обезжелезяващите филтри eXPERT могат да бъдат закупени единствено в магазините на 
нашити оторизирани партньори EcoWater. Те са избрани експерти в областта на пречистване 
на водата и осигуряват професионален избор на продукти и професионален гаранционен и 
извънгаранционен сервиз на оборудването в цялата страна. 

Предлагаме Ви комплексно обслужване, тъй като всеки собствен 
водоизточник е различен и изисква индивидуален подход, а така също 
широки познания и опитни специалисти. За Вашия комфорт и сигурност.

Универсален инструмент в ръцете на 
професионалисти
eXPERT е серия устройства, състояща се от 
три филтри с широко приложение. Те са 
проектирани да се справят с повечето 
проблеми възникващи във водата от 
собствени водоизточници. 

Предимствата на филтрите eXPERT Oxy 700 и 
eXPERT Iron 700 са тяхната универсалност и 
адаптивност към конкретните условия. Те се 
произвеждат без легло, затова Партньорът 
EcoWater има възможност да подбере 
технология, която идеално подхожда за 
Вашата вода и водна инсталация.

Технологии, които правят живота по-лесен 
Третият филтър от серията eXPERT е устройство, особено препоръчвано 
от нашите специалисти. eXPERT Oxy 700+ е фабрично оборудван с активен 
слой от зеолит, който в контакт с наситената с въздух вода ефективно 
премахва желязото, мангана и сероводорода - най-често срещаните 
проблеми с водата от домашните кладенци.

Такова решение премахва нуждата от външни устройства за аериране 
и допълнителна употреба на химикали, което улеснява монтажа и не 
Ви създава допълнителни разходи.

Запознайте се с най-силните страни на нашите устройства

Новото поколение обезжелезяващи филтри EcoWater eXPERT - Iron 700, Oxy 700 и Oxy 700+ 
Създадени, за да отговорят на Вашите очаквания по отношение на ефикасност, комфорт и безопасност. 
Изключителният дизайн и изпълнението с висококачествени материали ще Ви накара да се гордеете с устройството 
EcoWater в дома си.

Интуитивен
Графичен дисплей с висок контраст 
осигурява ценна информация относно 
функционирането на уреда, консумацията 
на вода и конкретните цикли на изплакване.

Ефективен
Специалният дизайн на горния 
дистрибутор* удължава контакта на 
водата с въздуха, а оттам и подобрява 
ефективността на процеса на отстраняване 
на желязото.

Безопасен
Адаптиран за филтърни легла, промивани 
само с вода
Отпада необходимостта от скъпи и вредни 
за човека и околната среда химически 
препарати.

Естетичен
Атрактивен дизайн 
Всички компоненти, включително електрониката са поместени в стилен 
корпус, който ги предпазва от неблагоприятни външни фактори, като 
например прах и мръсотия.

(*)Отнася се за моделите eXPERT Oxy 700 и eXPERT OXY 700+

eXPERT Iron eXPERT Oxy

Удобен
Модул Wi-Fi
Вашето устройство за премахване на желязо не изисква никаква поддръжка, 
оборудвано е с WiFi модул, така че можете да го наблюдавате от всяка точка, 
дори и извън дома.


