eXPERT
Iron 700
Galimas užpildo tipas

Pašalinamų nešvarumų
kiekio limitas

Minimalus vandens
srautas skalavimo metu
Vandens debitas
Maksimalus darbinis
slėgis

Ar man reikalingas vandens nugeležinimo filtras?
Nuosavo gręžinio arba šulinio vandenyje dažnai randama daug geležies ir mangano, todėl vanduo yra rusvos
spalvos ir prasto skonio, jis palieka sunkiai pašalinamas dėmes ir nuosėdas. Be to, vandens sistemos vamzdynuose
vystosi bakterijos. Kita problema – vandenilio sulfidas, kurio nemalonus, supuvusį kiaušinį primenantis kvapas
jaučiamas net ir nedidelės koncentracijos atveju.
EcoWater filtrai išsprendžia šias ir kitas problemas, pašalindami iš vandens nepageidaujamų junginių perteklių.

• Sveikata.

Nuosavo gręžinio ar šulinio
vanduo dažniausiai neatitinka geriamojo
vandens kokybei taikomų reikalavimų, todėl
pirmiausiai reikia ištirti vandens kokybę ir,
reikalui esant, jį valyti. Pasirūpinkite švaraus ir
sveikatai saugaus vandens tiekimu sau ir savo
artimiesiems.

• Lengvesnis maišytuvų ir vonios
keramikos valymas. Nelieka sunkiai
nuvalomų rūdžių nuosėdų virtuvėje ir vonioje.

• Ilgesnis buitinių prietaisų
naudojimas.Nebereikės dažnai taisyti
skalbyklės, indaplovės ar kavos aparato.
Geležies ir mangano nuosėdos nebeužkimš
ir negadins šių prietaisų.

• Švarūs skalbiniai. Didelį geležies kiekį turintis
vanduo palieka ant skalbinių gelsvai rudas dėmes.
Ilgiau išsaugokite gerą mėgstamų drabužių
būklę ir džiaukitės nepriekaištingai balta spalva.

eXPERT
Oxy 700

eXPERT
Oxy 700+

Užpildą parenka autorizuotas EcoWater
partneris

Ceolito užpildas

Priklauso nuo panaudoto užpildo

Maksimaliai 10mg
Fe/l (išskyrus
vandenį, kuriame yra
bakterijų ir organinių
nešvarumų)

26 l/min

37 l/min

Priklauso nuo
panaudoto užpildo

34 - 56 l/min

8,6 bar

5,5 bar

Įtekančio vandens
temperatūros
diapazonas

4 - 49°C

Jungties skersmuo

1 ¼’’

Elektros maitinimas

Transformatorius: 240 voltų (AC) - 28 voltai, 50 Hz (AC)

Bendras aukštis

Your Water. Perfected.

158 cm

Atstumas tarp
apsauginio vožtuvo ir
grindų

140,3 cm

Plotis

34,5 cm

Gylis

36 cm

• Vandens sistemos apsauga. Geležies
nuosėdos užkemša maišytuvus ir sukuria
palankias sąlygas geležies bakterijų, gadinančių
vamzdynus, vystymuisi.

eXP ERT
JŪSŲ TIEKĖJAS

• Skanesni gėrimai ir patiekalai. Galite

Išmanūs. Funkcionalūs. Su Wi-Fi sąsaja.
Naujos kartos EcoWater nugeležinimo filtrai jungia mūsų
sukauptas žinias ir profesionalią patirtį. Mes garantuojame
patogų ir saugų naudojimą, kurio nusipelnote. eXPERT yra išmanieji
filtrai, skirti nuosavą vandens gręžinį ar šulinį turintiems namams.

džiaugtis iš krano tekančiu švariu, neturinčiu
metalo skonio ir be nemalonaus vandenilio
sulfido kvapo, vandeniu. Pajuskite tikrą kavos,
arbatos ir kitų gėrimų bei patiekalų skonį ir
aromatą.

Your Water. Perfected.

Pasitikėkite profesionalais

Susipažinkite su geriausiomis mūsų įrangos savybėmis

Aukščiausios kokybės aptarnavimas

Nauja EcoWater kompanijos eXPERT - Iron 700, Oxy 700 ir Oxy 700+

eXPERT nugeležinimo filtrus galite įsigyti tik oficialaus EcoWater partnerio biure. Tai vandens
valymo srities specialistai, kurie pasiūlys jums tinkamiausią įrenginį, jį sumontuos bei užtikrins
profesionalų garantinį ir pogarantinį įranginio aptarnavimą. Jūs gausite aukščiausios kokybės
įrangą, kartu galėsite naudotis profesionaliais patarimais. Garantuojame, kad
pažangi technologija bus optimaliai pritaikyta konkrečioms Jūsų sąlygoms
ir poreikiams.
Nuosavi vandens gręžiniai bei šuliniai nėra vienodi, ir kiekvienas
atvejis reikalauja individualaus sprendimo. Mes siūlome pasinaudoti
turtinga mūsų specialistų patirtimi bei žiniomis, ir pasirinkti kompleksinį
sprendimą, jungiantį aptarnavimą, garantijas, patogų ir
saugų įrangos naudojimą.

Jie maksimaliai atitika Jūsų lūkesčius: yra efektyvūs, patogūs ir saugūs. Išskirtinio dizaino ir pagaminti iš aukštos
kokybės medžiagų – Jūs didžiuositės kad savo namuose turite eXPERT.

Išmanieji filtrai su Wi-Fi!
Nugeležinimo filtruose eXPERT yra įdiegtas Wi-Fi modulis, kurio dėka galėsite stebėti įrangos darbą
ir vandens sąnaudas išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje arba kompiuteryje iš bet
kurios vietos, net ir nebūdami namuose.

Saugus ir interaktyvus

Intuityvi sąsaja rodo svarbią informaciją apie prietaiso darbą, pavyzdžiui išvalyto vandens kiekį, vandens
srauto intensyvumą. Reikalui esant, galėsite įjungti skalavimą arba pakeisti nustatymus iš bet kurios vietos!

Patogus

Jums sutikus, prie įrenginio diagnostinės informacijos nuotolinę prieigą turės EcoWater techninio aptarnavimo
darbuotojas, kuris visą laiką galės kontroliuoti tinkamą filtro darbą: bet kuriuo metu patikrinti, ar įrenginio
parametrai yra teisingi ir ar filtras veikia tinkamai. Tai dar labiau padidins Jūsų patogumą ir sumažins išlaidas
techninio aptarnavimo darbuotojo apsilankymams.

WiFi jungtis
Jūsų nugeležinimo filtras – tai visiškai priežiūros nereikalaujantis prietaisas
su Wi-Fi moduliu, kurio dėka galėsite stebėti įrangos darbą iš bet kurios
vietos, net ir nebūdami namuose.

Vandens sąnaudų stebėjimas
Universali įranga specialistų
rankose

Nuosavą šulinį ar gręžinį turintys vartotojai
dažniausiai nežino, kiek vandens suvartoja. Tokia
informacija gali būti labai naudinga, pvz., norint
žinoti, kada ištuštinti nuotekų rezervuarą. Kiekvienas
EcoWater kompanijos eXPERT filtras tiksliai skaičiuoja
per jį pratekėjusį vandens kiekį, o šie duomenys
saugomi filtro atmintyje. Savo išmaniojo telefono
ekrane bet kuriuo metu galėsite patikrinti vandens
sąnaudas per dieną, savaitę, mėnesį ar metus.

Intuityvus

Dideliu kontrastu pasižymintis grafinis
ekranas, kuriame rodoma vertinga
informacija apie prietaiso darbą, vandens
sąnaudas bei atskirus skalavimo ciklus.

eXPERT yra plačios paskirties filtrų serija.
Jie suprojektuoti taip, kad būtų išspręsta
dauguma nuosavuose vandens gręžiniuose
ar šuliniuose atsirandančių problemų.
eXPERT Oxy 700 bei eXPERT Iron 700 filtrų
privalumas – jų universalumas bei
galimybė pritaikyti konkrečiam atvejui.
EcoWater partneris gali idealiai
pritaikyti technologiją Jūsų vandeniui
ir vandentiekio sistemai.

Informacijos persiuntimas

Įmontuotas Hydrolink Plus® modulis trumpąja
žinute arba elektroniniu paštu (jeigu pageidaujate)
praneš Jums ir (arba) Jūsų tiekėjui, jeigu prietaisas
nustatys potencialias problemas (pvz., nuolatinį
vandens srautą, viršijantį Jūsų normalių sąnaudų
limitą, arba sistemos klaidas). Intuityviu vartotojo
meniu įspėjimus galima konfigūruoti pagal savo
pageidavimus.

Efektyvus

Speciali
viršutinio
distributoriaus
konstrukcija* pailgina vandens kontaktą
su oru ir padidina nugeležinimo proceso
efektyvumą.

Gyvenimą palengvinanti technologija

Trečiasis eXPERT serijos filtras – tai ypač mūsų specialistų
rekomenduojamas įrenginys. eXPERT OXY 700+ filtre yra aktyvusis ceolito
užpildas, kuris efektyviai oksiduoja oru prisotintą vandenį, todėl
pašalina geležį, manganą ir vandenilio sulfidą, – dažnai gręžinių
vandenyje esančius teršalus.

Saugus

Pritaikyti tik vandeniu skalaujamiems
užpildams. Nereikia naudoti brangių,
žmogaus sveikatai ir aplinkai kenksmingų
cheminių preparatų.
eXPERT Iron

eXPERT Oxy

Šis sprendimas leidžia nenaudoti išorinių prisotinančiųjų prietaisų
ir/arba probleminio cheminių reagentų dozavimo, o tai palengvina
įrangos montavimą ir sumažina montavimo išlaidas.

Estetiškas

Išskirtinis dizainas
Visi filtro elementai, įskaitant ir elektroniką, uždaryti sandariame korpuse,
kuris saugo ją nuo nepalankių išorinių veiksnių (dulkių ir purvo).

(*) eXPERT Oxy 700 ir eXPERT Oxy 700+ modeliuose

(**) Belaidis ryšis priklauso nuo Jūsų turimo Wi-Fi tinklo suderinamumo. Naudojant viešąjį Wi-Fi tinklą, ryšio gali nebūti. eXPERT filtrai
puikiai veikia ir be Wi-Fi ryšio.

