eXPERT
Iron 700
Tipul stratului filtrant
Limita cantităţii de
impurităţi eliminate

• Protecţia sănătăţii. Apa din fântâna

• Rufe curate. Apa cu exces de fier lasă

proprie nu îndeplineşte de obicei standardele
de apă potabilă de aceea, este importantă
mai întâi analiza și, dacă este necesar –
tratarea. Aveţi apă curată și sigură pentru
sănătatea dumneavoastră și a celor apropiaţi.

pe rufele proaspăt spălate pete galbenmaro. Păstraţi hainele preferate într-o
formă bună pentru o perioadă mai lungă
și bucuraţi-vă de albul curat al rufelor.

• Curăţarea mai uşoară a bateriilor și
a instalaţiilor sanitare. Sfârşitul petelor
de rugină din bucătărie și baie dificil de
îndepărtat.

• Viaţă mai lungă a aparatelor de uz
casnic. Veţi evita reparaţiile frecvente ale
maşinii de spălat rufe, maşinii de spălat vase
și aparatului de cafea. Depunerile de fier și
mangan nu vor mai bloca și avaria aceste
dispozitive.

Selectarea stratului filtrant de către un
Partener Autorizat EcoWater

Strat filtrant de zeolit

Depinde de stratul filtrant folosit

Max. 10 mg Fe/l (cu
excepţia apei care
conţine bacterii şi
poluanţi organici)

26 l/min

37 l/min

Debitul în funcţionare

Depinde de stratul
filtrant folosit

34 - 56 l/min

8,6 bari

5,5 bari

Intervalul de temperaturi
al apei de alimentare

Apa din captarea proprie adesea conţine prea mult fier şi mangan. Rezultatul prezenţei lor este coloare ruginie
şi schimbarea gustului apei, petele şi depunerile dificil de îndepărtat şi dezvoltarea bacteriilor în conductele
instalaţiei de apă. O altă problemă în apa din fântână este hidrogenul sulfurat. Mirosul care seamănă cu ouă
stricate, este perceptibil chiar şi la concentraţii scăzute.
Filtrele EcoWater rezolvă şi această problemă prin eliminarea excesului de compuşi nedoriţi.

eXPERT
Oxy 700+

Debitul la canalizare în
timpul spălării

Presiune maximă de
lucru

De ce am nevoie de un filtru de deferizare a apei?

eXPERT
Oxy 700

Diametrul racordului
Alimentarea
Înălţime totală

4 - 49°C
1 ¼’’
Transformator: 240 Volt (AC) până 28 Volti, 50 Hz (AC)
158 cm

Distanţa by-pass podea

140,3 cm

Lăţime

34,5 cm

Adâncime

Your Water. Perfected.

36 cm

• Protecţia instalaţiei de apă. Depunerea
de fier blochează robinetele şi favorizează
creşterea bacteriilor de fier care conduc la
supraîncărcarea şi distrugerea conductelor.

eXP ERT
Furnizorul dvs.

Inteligente. Funcţionale. Filtre cu WiFi.
Noua generaţie de filtre EcoWater de deferizare combinate
cu cunoştinţele şi profesionalismul Partenerilor noştri vă vor
oferi comfortul şi siguranţa pe care le meritaţi. eXPERT este o
linie de filtre inteligente pe care le-am proiectat special pentru
gospodăriile individuale cu apă din captarea proprie.

• Mâncare şi băuturi mai gustoase. Vă
puteţi bucura de apă curată de la robinet, fără
gust metalic şi miros neplăcut de hidrogen
sulfurat. Simţiţi gustul deplin şi aroma de cafea,
ceai, a altor băuturi şi mâncării.

Your Water. Perfected.

Aveţi încredere în profesionişti
Deservire de cea mai înaltă calitate

Filtre de deferizare eXPERT pot fi achiziţionate exclusiv de la Parteneri Autorizaţi EcoWater.
Aceştia sunt specialiştii în domeniul tratării apei, care sunt experţi în selectarea profesională
a produselor, montajului şi service pe timpul garanţiei şi post garanţie pe întreaga ţară.

Părţile forte a dispozitivelor noastre

Filtre inteligente cu WiFi!

Noua generaţie de filtre de deferizare EcoWater eXPERT - Iron 700, Oxy 700 şi Oxy 700+

Proiectate pentru a satisface aşteptările dumneavoastră în ceea ce priveşte eficacitatea, confortul şi siguranţa.
Designul exclusiv şi materialele de înaltă calitate vă vor face ca să vă mândriţi că aveţi EcoWater în casa
dumneavoastră.

Fiecare captare de apă proprie este diferită, necesită o abordare individuală,
cunoştinţe largi şi experienţa specialistului, de aceea vă oferim servicii
complete pentru confortul şi siguranţa dumneavoastră.

Securitate şi interactivitate

Interfaţa intuitivă prezintă informaţii importante despre funcţionarea dispozitivului, cum ar fi cantitatea de
apă tratată sau debitul. Dacă este necesar, puteţi porni spălarea şi modificarea setărilor din orice loc!

Comod

Instalaţie universală în mâinile
specialiştilor

Filtre de deferizare eXPERT sunt echipate cu modul WiFi, astfel încât puteţi monitoriza dispozitivul
şi consumul de apă cu un smartphone, tabletă sau calculator, chiar şi din afară casei.

Cu acordul dumneavoastră, tehnicianul service EcoWater dispune de accesul de la distanţă la informaţiile de
diagnosticare ale dispozitivului, astfel încât are un control continuu asupra funcţionării corecte a filtrului. În
orice moment, poate verifica dacă parametrii dispozitivului sunt adecvaţi şi dacă filtrul funcţionează corect.
Acest lucru măreşte considerabil confortul dumneavoastră şi reduce cheltuielile pentru vizitele inutile a
service-ului.

Modul WiFi
Deferizatorul dumneavoastră este un dispozitiv complet fără deservire,
echipat cu un modul Wi-Fi, astfel încât îl puteţi monitoriza de oriunde,
chiar şi din exteriorul casei.

eXPERT este o linia de dispozitive compusă
din trei filtre cu aplicaţie largă. Acestea au
fost proiectate pentru a face faţă celor mai
multe dintre problemele care apar în apa
din captarea proprie.

Monitorizarea apei

De obicei, utilizatorii de captare individuală a apei
nu ştiu câtă apă consumă. În acelaşi timp, aceste
informaţii pot fi foarte utile, de exemplu să ştiţi
când trebuie golită fosă septică. Fiecare filtru
eXPERT de la EcoWater contorizează cu exactitate
cantitatea de apă care curge prin el, iar aceste date
sunt stocate în memoria sa. Pe ecranul telefonului
smartphone în orice moment, puteţi verifica câtă
apă consumaţi zilnic, săptămânal, lunar şi anual.

Intuitiv

Afişaj grafic cu contrast ridicat oferă
informaţii valoroase despre funcţionarea
dispozitivului, consumurile de apă şi
ciclurile individuale de spălare.

Avantajele filtrelor eXPERT Oxy 700 şi eXPERT Iron 700
este versatilitatea şi posibilitatea de adaptare
la un caz concret. Sunt produse fără strat
filtrant, astfel încât partenerul EcoWater
poate alege tehnologia ideal potrivită
pentru apă şi instalaţia dumneavoastră.

Comunicare

Modul Hydrolink Plus® încorporat vă avertizează şi
/ sau pe dealer-ul dumneavoastră prin trimiterea
unui SMS sau a unui e-mail (numai dacă doriţi),
când dispozitivul detectează potenţiale probleme,
cum ar fi flux continuu de apă care depăşeşte
limita de consum normală sau apariţia unor erori
în sistem. Alarmele pot fi configurate în funcţie de
preferinţe prin panoul intuitiv al utilizatorului.

Efectiv

Construcţie specială al distribuitorului
superior* permite curgerea turbionară
a apei prin zona de aerare, prelungeşte
contactul apei cu aer şi îmbunătăţeşte
procesul de deferizare.

Tehnologie care face viaţa mai
uşoară

Al treilea filtru din gama eXPERT este dispozitiv recomandat de
către specialiştii noştri în mod special. eXPERT OXY 700+ este dotat din
fabrică cu un strat filtrant activ de zeolit, care în contact cu apa
aerată, oxidează eficient şi apoi îndepărtează fierul, manganul
şi hidrogenul sulfurat din aceasta – probleme întâlnite cel mai
frecvent în apele din captarea proprie.
Această soluţie elimină nevoia utilizării dispozitivelor externe de
aerare şi a produselor chimice, ceea ce uşurează montajul şi nu
expune la costuri suplimentare.

Sigur

Adaptat pentru straturile filtrante spălate
numai cu apă. Nu este nevoie să se
utilizeze substanţe chimice costisitoare şi
dăunătoare pentru om şi mediu.
eXPERT Iron

eXPERT Oxy

Estetic

Designul exclusiv
Toate elementele filtrului, inclusiv electronica, sunt închise într-o carcasă
elegantă, care le protejează de factori externi precum praful şi murdăria.

(*) se referă la modele eXPERT Oxy 700 şi eXPERT Oxy 700+

(**) Conexiunea WI-FI depinde de compatibilitatea reţelei private Wi-Fi a dumneavoastră . Este posibila lipsa conexiunii atunci când
sunt utilizate reţele publice Wi-Fi. Filtre eXPERT de asemenea, funcţionează bine şi fără a avea conexiune cu Wi-Fi.

