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Your Water. Perfected.
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Pokrywa zb. soli

Dlaczego potrzebuję zmiękczacza wody?

Autom. wykrywanie
poziomu soli
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3/4’’ SDV

• Zdrowie

i

piękno.

Twoja skóra
i włosy zachowają naturalną gładkość,
elastyczność i blask. Zmiękczacze wody
są polecane zwłaszcza w przypadku skóry
wrażliwej.

• Bardziej miękkie pranie. Twarda
woda sprawia, że pranie jest szorstkie
i sztywne. Zachowaj kolory Twoich tkanin
na dłużej i ciesz się czystymi, miękkimi
w dotyku ubraniami.

• Smaczniejsza

kawa

i

herbata.

Napoje przygotowywane z miękkiej wody
mają bogatszy smak i aromat.

• Łatwiejsze

czyszczenie. Koniec z

• Mniejsze zużycie energii. Unikniesz
osadów z kamienia w Twoim kotle, pralce,
zmywarce lub ekspresie do kawy. Zachowasz
dzięki temu optymalną wydajność sprzętów
AGD i unikniesz ich przedwczesnej wymiany.

• Ochrona

instalacji

wodnej.

Przezroczysta i zdejmowana
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Elektronika

Zabezpieczona w specjalnej obudowie

Wysokość całkowita

55,5 cm

68 cm

88 cm

114 cm

Zb. złoża:
145 cm

88 cm

114 cm

Wysokość zb. soli

34,5 cm

47 cm

61 cm

87 cm

93 cm

61 cm

87 cm

Odległość
bypass-podłoga

41 cm

53,5 cm

70,5 cm

130 cm

70,5 cm

100 cm

97 cm

100 cm

Szerokość

32,5 cm

35,5 cm

Zb. złoża:
34,5 cm
Zb. soli:
40,5 cm

35,5 cm

Głębokość

43 cm

51 cm

Zb. złoża:
36 cm
Zb. soli:
41,5 cm

51 cm

Zasilanie

Transformator : 240 Volt (AC) do 28 Volt, 50 Hz (AC)

Osadzający się kamień kotłowy zatyka rury,
dysze w słuchawkach prysznicowych oraz
krany, co powoduje obniżenie przepływu
i ciśnienia wody.

• Mniejsze

zużycie

detergentów.

TWÓJ DEALER

Zużyjesz do 50%* mniej detergentów, mydła
i szamponów, uzyskując te same efekty! Nie
tylko zaoszczędzisz pieniądze, ale również
zadbasz o środowisko naturalne!

eVOLUTI ON
Lepsze. Inteligentniejsze. Wyjątkowe.
Udoskonaliliśmy to, co było w naszej technologii
najlepsze, aby dać Ci komfort, na który zasługujesz.
eVOLUTION to najinteligentniejsze zmiękczacze wody na
rynku. Zaprojektowaliśmy je tak, aby były jeszcze bardziej
niezawodne, samowystarczalne i maksymalnie bezpieczne.
Dla Ciebie, Twojej rodziny i Twojego domu.

osadami z kamienia na naczyniach oraz
armaturze w kuchni i łazience.
*Źródło: Batelle Report 2011

500
POWER

1’’ SDV

Algorytm

Twarda woda zawiera nadmiar minerałów takich jak wapń, magnez i żelazo. To powoduje wiele
problemów, m.in. osady z kamienia, obniżoną efektywność urządzeń grzewczych, krótszą żywotność
sprzętów AGD mających kontakt z wodą oraz mniejszą wydajność detergentów.
Zmiękczacze e VOLU T ION od EcoWater rozwiązują te problemy, usuwając z wody nadmiar wapnia
i magnezu.

400
BOOST

Your Water. Perfected.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i unikalnej technologii

Korzystaj z tego, co najlepsze w naszej technologii!

EcoWater eVOLUTION Refiner: optymalne 2 w 1!

Rozbudowana gama zmiękczaczy eVO LU TION od EcoWater daje Ci dowolność w wyborze urządzenia
dostosowanego w 100% do potrzeb Twojej rodziny i domu.

Gama modeli najnowszej generacji - Compact, Boost i Power

Montując u siebie refiner eVO LUT I O N od EcoWater,
przekonasz się, że można mieć jeszcze więcej, niż tylko
miękką wodę.
Zintegrowany filtr z węglem aktywnym usuwa
nieprzyjemny smak i zapach wody z kranu, w czasie,
kiedy złoże jonowymienne zmiękcza Twoją wodę!
Koniec z dźwiganiem ciężkich i drogich butelek z
wodą! Koniec z wymianą wkładów filtracyjnych kilka
razy w roku!

Inteligentna technologia zmiękczania wody

Zaprojektowane tak, aby swoimi wymiarami i wydajnością spełniały Twoje oczekiwania.
Wyposażone w specjalnie udoskonalone zawory, ograniczające spadki ciśnienia
i zwiększające przepływ wody. Ekskluzywny design i wykonanie z materiałów wysokiej
jakości sprawią, że będziesz dumny z posiadania urządzenia EcoWater w Twoim domu.

Wraz ze zmiękczaczem EcoWater opartym na unikalnej,
inteligentnej technologii zmiękczania wody,
zyskujesz najbardziej ekonomiczne rozwiązanie
dostępne na rynku, zarówno pod względem
wydajności soli jak
i zużycia wody: do
75% niższe roczne
koszty eksploatacji
w porównaniu z
tradycyjnym zmiękczaczem!
Twoja inwestycja zwróci się
błyskawicznie. Dla najlepszej inwestycji, jaką jest
rodzina.

Inteligentny

Inteligentne sterowanie objętościowe
Twój zmiękczacz, sterowany przez zaawansowane
oprogramowanie, będzie optymalizował swoje
ustawienia do Twojego aktualnego zużycia wody.

Intuicyjny

Graficzny wyświetlacz o wysokim kontraście
z rozbudowanym menu
Dostarcza cennych informacji dotyczących
wydajności zmiękczacza, zużycia wody i soli
oraz poszczególnych cykli regeneracji.

Opatentowane i trwałe technologie

Zmiękczacze EcoWater zawierają minimalną
ilość części i zbudowane są niemal w całości z
materiałów odpornych na korozję, aby uniknąć ich
szybkiego zużycia. Opatentowane technologie, takie
jak zawory pokryte teflonem i proces regeneracji
złoża z przeciwprądowym solankowaniem
zapewniają Ci maksymalną wydajność
i niezawodność. Dla Twojego spokoju
i oszczędności.

Wygodny

Automatyczne wykrywanie poziomu soli oraz
oświetlenie zbiornika soli (*)
Czujnik automatycznie mierzy i przekazuje do
sterownika poziom soli w zbiorniku w czasie
rzeczywistym. Po podniesieniu pokrywy,
w zbiorniku soli zapala się światło. Modele
Compact mają zdejmowaną pokrywę,
a Boost i 500 Power - wolnoopadającą.

Kompleksowa obsługa

EcoWater Systems jest światowym liderem na rynku domowych
zmiękczaczy wody. Dostarcza również rozwiązania z zakresu
uzdatniania wody dla firm i przemysłu. Od ponad 90 lat oferuje
innowacyjne technologie, wysokiej jakości produkty i najwyższej
klasy serwis. EcoWater Systems jest członkiem Marmon Group,
holdingu należącego do Berkshire Hathaway.

Zmiękczacze wody eVO LUT I O N są wyposażone w moduł
Wi-Fi, dzięki czemu możesz monitorować Twoje
urządzenie i zużycie wody na smartfonie, tablecie
lub komputerze praktycznie z dowolnego miejsca,
również poza domem.

(*) Powyższa lista jest
redukowanie zanieczyniepełna i orientacyjna. Faktyczne usu
wanie/
szczeń zależy od
węgla aktywnego,
wielu czynników
czasu kontaktu, itd).poziomu zanieszczyszczenia, pH, tempera(typu
tury,
przeprowadzeniu test Dokładne dane można uzyskać dop
iero po
ów laboratoryjnych.

Bezpieczeństwo i interaktywność

Intuicyjny interfejs prezentuje bieżące ważne
informacje dotyczące pracy urządzenia, takie jak:
za ile dni zabraknie soli w zbiorniku - Planowana regeneracja - Zużycie wody - Ile litrów wody może
jeszcze zmiękczyć urządzenie przed regeneracją - Ilość usuniętego kamienia. W razie potrzeby
możesz uruchomić regenerację i zmienić ustawienia z dowolnego miejsca!

Komunikacja

Hydrolink Plus® ostrzega Ciebie i/lub Twojego dealera, wysyłając sms lub email (tylko jeśli chcesz),
kiedy poziom soli jest niski i trzeba jej dosypać oraz kiedy urządzenie wykryje potencjalne problemy,
takie jak ciągły przepływ wody przekraczający limit Twojego normalnego zużycia. Alarmy można
skonfigurować według własnych preferencji poprzez interfejs.

Wydajny

Koncentrujemy się na potrzebach naszych Klientów,
z którymi budujemy długotrwałe relacje. Oferujemy
kompletną usługę. Od doboru optymalnych urządzeń po
profesjonalny montaż i opiekę serwisową. Dla Twojego
komfortu.

Jeden z największych producentów

Zmiękczacze z

Niektóre zanieczyszczen
ia
redukowane lub usuwan
e przez
węgiel aktywny (*):
Chlor
Wielkocząsteczkowe sub
stancje
organiczne
Ozon
Tetrachlorek węgla
Tetrachloroetylen
Toluen
Trichloroetan
Chlorki winylu
Eter tert-butylo-metylo
wy
Pestycydy
Fenol
Herbicydy
Benzen
Solwenty
Ksyleny
Niektóre metale ciężkie
Arsen (ograniczone iloś
ci)
plus ok. 50 lotnych
substancji
organicznych (VOC)

Podsypka z żwiru kwarcowego poprawia
przepływ wody przez butlę ze złożem w
wyższych urządzeniach (Power i Boost) oraz
pozwala jeszcze efektywniej wykorzystać
pojemność jonowymienną złoża.

Bezpieczny

Suchy zbiornik soli
Pomiędzy regeneracjami zbiornik soli pozostaje suchy, aby nie
tworzyły się złogi solne, mogące zagrażać prawidłowej pracy
urządzenia i aby ograniczyć ryzyko namnażania się bakterii.

(*) W modelu 600 Power dostępne od 2017.

(**) Połączenie bezprzewodowe jest uzależnione od kompatybilności Twojej prywatnej sieci Wi-Fi. Możliwy brak połączenia w
przypadku używania publicznych sieci Wi-Fi. Zmiękczacze e VO LUT I O N doskonale działają również bez połączenia z Wi-Fi.

