
e VO LU T I O N

Your Water. Perfected.

Mai Bine. Mai Inteligent. Excelent.
Am dezvoltat cea mai bună tehnologie şi mai mult pentru 
a-ţi oferi ţie şi familiei tale confortul pe care îl meritaţi. 
Cele mai inteligente dedurizatoare de apă. eVOLUTION 
sunt proiectate pentru a-ti oferi protectie, siguranta si 
incredere in toata casa.



Ai încredere Cel Mai Mare Producător din Lume

Dedurizatorul de apă EcoWater e VO LU T I O N  vă oferă cea mai bună alegere de aparate care sunt 
potrivite pentru nevoile familiei tale.

Tehnologia Smart Water
Folosind tehnologia unicat smart water pentru 
dedurizatoarele de apă EcoWater primeşti cea mai 
economică soluţie de pe piaţă, atât în ceea ce 
priveşte eficacitatea nivelului
de sare cât şi consumul 
de apă: costuri de 
operare cu până 
la 75% mai reduse 
anual comparativ cu 
sistemele tradiţionale de 
dedurizatoare de apă! Investiţia ta 
se va amortiza într-o clipă. Pentru cea mai bună 
investiţie.

Tehnologii Brevetate şi Durabile
Dedurizatoarele de apă EcoWater folosesc 
un număr minim de piese mobile şi sunt 
aproape exclusiv libere de materiale corozive 
pentru a evita uzura. De exemplu rotorul acoperit 
cu Teflon™ şi procesul de regenerare in 
contracurent îţi asigură eficienţa şi 
fiabilitatea maximă. Pentru liniştea ta.

Serviciu complex pentru confortul tău 
Ne concentrăm pe relaţii pe termen lung cu clienţii
şi gestionăm totul începând cu adaptarea soluţiilor
la nevoile tale concrete până la a asigura instalarea
profesională şi serviciile de mentenanţă.
Pentru confortul tău.

Unul dintre Cei Mai Mari Producători
EcoWater Systems este lider mondial pentru dedurizatoare 
rezidenţiale, dar oferă şi soluţii pentru uz comercial şi industrial. 
EcoWater asigură tehnologii inovatoare, produse de calitate 
şi servicii superioare de 90 de ani. EcoWater Systems este 
membră a companiei The Marmon Group, o filială solidă 
financiar a Companiei Berkshire Hathaway. 



Ai încredere Cel Mai Mare Producător din Lume

De ce am nevoie de un Dedurizator de Apă?

Apa dură conţine minerale în exces, precum calciu, magneziu şi fier. Acest lucru cauzează o gamă 
largă de probleme precum depuneri de calcar, durata redusă de viaţă şi funcţionalitatea scăzută a 
produselor electrocasnice, precum şi reducerea eficacităţii săpunurilor şi a detergenţilor.
Dedurizatorul EcoWater e VO LU T I O N  rezolvă aceste probleme reducând excesul de calciu şi magneziu 
din apă.

• Sănătate şi Frumuseţe. Părul şi pielea 
ta îşi menţin fineţea naturală, umiditatea 
şi strălucirea. Benefic în special pentru 
piele sensibilă.

• Mai moale pentru hainele şi 
aşternuturile tale. Apa dură îţi face 
hainele aspre şi dure. Poţi să păstrezi 
strălucirea ţesăturilor tale colorate şi să 
te bucuri de un alb mai strălucitor şi mai 
moale pentru mai mult timp.

• Cafea şi ceai mai gustoase. Apa mai 
moale şi purificată eliberează mai multă 
aromă.

• Curăţatul va fi mai uşor. Fără urme 
pe piesele de sticlă, veselă, vase şi 
suprafeţele din bucătărie şi baie.

• Consum mai redus de energie. 
Evită depunerile de calcar pe piesele de 
încălzire ale boilerului, maşinii de spălat 
vase, maşinii de spălat sau automatului 
de cafea. Menţine eficacitatea optimă a 
electrocasnicelor tale.

• Protecţie pentru instalaţiile sanitare. 
Depunerile de piatră blochează ţevile, 
duzele de duş şi robinetele reducând 
astfel fluxul de apă şi ducând la scăderea 
presiunii.

• Consum mai scăzut de detergenţi. 
Până la 50%* detergenţi, săpunuri şi 
şampoane mai puţin pentru acelaşi 
rezultat! De asemenea mai prietenos cu 
mediul!

*În conformitate cu Raportul Battelle 2011



Bucură-te de Cea Mai Bună Tehnologie a Noastră!

Gamă bine proiectată de Modele Compact, Boost şi Power 
Proiectate pentru a se potrivi în spaţiu şi a asigura capacitatea şi debitul dorite, 
modelele Compact, Power şi Boost sunt dotate cu vane specifice pentru a reduce 
scăderea de presiune şi a îmbunătăţi debitul. Şi mai mult decât atât aspectul şi 
senzaţia asigurate de materialele de calitate ridicată, precum şi designul te vor face 
să te mândreşti că ai EcoWater acasă.

Inteligentní
Control Volumetric Inteligent
Dedurizatorul tău este controlat prin smartphone
şi se va adapta automat la setările optime în funcţie
de consumul real de apă.

Intuitiv
Displayul cu contrast grafic ridicat va extinde
informaţia afişată
Asigură informaţii preţioase, de ex. 
cu privire la capacitatea rămasă de 
dedurizare, precum şi consumul de sare, 
apă, funcţionarea dedurizatorului şi ciclul 
de regenerare.

Comoditate
Detectarea automată a nivelului de sare
şi luminarea rezervorului (*)
Nivelul de sare este măsurat şi setat 
automat de un senzor în timp real pentru 
comoditate optimă. O lumină va ilumina 
rezervorul de sare atunci când capacul este 
deschis. Modele Compact sunt prevăzute 
cu un capac detaşabil, iar modelele Boost 
şi 500 Power au un capac cu amortizor 
pentru rezervorul de sare.

Performanţa
Stratul inferior de cuarţ spălat îmbunătăţeşte 
debitul de apă prin rezervorul de răşină
din aparatele mai înalte (modelele Power
şi Boost) şi optimizează utilizarea completă
a capacităţii de schimb a răşinii de înaltă 
calitate.

Siguranţa
Rezervor de sare uscată 
Rezervorul de sare rămâne uscat între regenerări, evitând crearea 
de punţi de sare care pot pune în pericol buna funcţionare a 
dedurizatorului de apă şi, mai mult decât atât, reduce riscul 
creşterii de bacterii.  

(*) Disponibil în modelul 600 Power în 2017.



Refiner EcoWater eVOLUTION: perfect 2 in 1!

Unele dintre elementele 
reduse de carbonul activ (*): 
Clor
Molecule organice mari
Ozon
Trihalometanii
Tetraclorură de carbon
Tetracloretilenă
Toluen
Tricloroetan
Cloruri de vinil
Metil terţ-butil eter
Pesticide
Fenol
Erbicide
Benzen
Solvenţi
Xileni
Unele metale grele (limitat)
Arsenic (limitat)
Aproape 50 compuşi organicivolatili (COV)

(*) listă strict indicativă bazată pe informaţiile transmise de furnizorii 
de carbon activ, EcoWater Systems şi căutări pe internet. Reducerea/
eliminarea efectivă de agenţi contaminanţi depinde de mulţi factori 
(temperatură, durată de contact, pH, niviel de contaminare, etc.) şi 
poate fi confirmată doar de testele de laborator.

Dedurizatoare   

(**) Conexiunea depinde de compatibilitatea reţelei tale Wi-Fi private. Conexiunea nu este posibilă prin reţelele publice Wi-Fi. 
Dedurizatoarele de apă e VO LU T I O N  funcţionează foarte bine chiar şi fără conexiune Wi-Fi fără nici o pierdere de performanţă.

Numărul de zile până la golirea rezervorului de sare - Program cicluri - Consum de apă - Apă 
consumată azi - Litri de apă disponibilă. Poţi demara regenerarea şi ajusta setările tale de oridunde!

Informaţii
Hydrolink Plus® vă informează prin sms sau email (doar dacă doriţi!) atunci când nivelul de sare 
este scăzut şi trebuie completat. De asemenea dacă sunt descoperite probleme potenţiale, precum 
curgerea continua de apă peste pragul tău normal de consum. Alertele pot fi personalizate în 
conformitate cu preferinţele personale prin platforma online.

Folosind Refiner EcoWater e VO LU T I O N  beneficiezi de 
cea mai bună tehnologie în tratarea apei.
Filtrul de carbon activ integrat reduce gusturile şi 
mirosurile neplăcute din apa de robinet în timp ce 
răşina care efectuează schimbul de ioni dedurizează 
apa! Nu mai trebuie să cari sticle grele şi scumpe de 
apă!
Nu mai trebuie să înlocuieşti cartuşele filtrului de 
mai multe ori pe an!

Dedurizatoarele e VO LU T I O N  sunt îmbunătăţite de 
tehnologia Wi-Fi ceea ce îţi permite să monitorizezi 
sistemul tău şi consumul de apă prin smartphone, 
tabletă sau computer practic din orice loc.

Securitate şi Interactivitate
Platforma online simplă şi sigură asigură 
instantaneu informaţii despre aparat, precum:



DEALERUL TĂU

Your Water. Perfected.
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Vana 3/4’’ SDV 1’’ SDV 1’’ DDV 1’’ SDV 1’’ DDV

Capac Sare Transparent Detaşabil Capa cu amortizor 2017 Cu amortizor

Detectare Automată
a Nivelului de Sare      2017  

Algoritm Noua Formula 1

Lumină vas sare      2017  

Conectivitate Wi-Fi        

Plava electronica Montata in cutie de protectie

Înălţime totală 55,5 cm 68 cm 88 cm 114 cm
Rezervor de

răşină:  
145 cm

88 cm 114 cm

Înălţimea vasului de sare 34,5 cm 47 cm 61 cm 87 cm 93 cm 61 cm 87 cm

Înălţimea dintre podea 
şi bypass 41 cm 53,5 cm 70,5 cm 97 cm 100 cm 130 cm 70,5 cm 100 cm

Latime 32,5  cm 35,5 cm

Rezervor de
răşină: 

34,5 cm
Rezervor de sare: 

40,5 cm

35,5 cm

Adâncime 43  cm 51 cm

Rezervor de
răşină: 
36 cm

Rezervor de sare:  
41,5 cm

51 cm

Alimentare curent Transformator 240 V la 28V, 50Hz
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4 0 0
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5 0 0
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P o w e r

R e f i n e r
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B o o s t


