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SYSTÉM PITNÉ VODY

Pomáhá chránit Vás a
Vaší rodinu před
nebezpečím vroucí
vody!
Systém čištění
EPS 1000
Mikrobiologický certifikovaný systém čištění pitné vody, který splňuje nebo
dokonce překračuje požadavky EPA pro odstranění bakterií, virů cyst giardií a
kryptosporidií bez ultrafialových technologií EPS 1000 lze instalovat jak pro
obecní tak i studniční vodu.
Jak EPS 1000 pracuje:
Voda v domácnosti je vedena přes předřazený filt, kde se odstraní sedimenty,
olovo, chuť a zápach chlóru. Voda pak prochází přes čistící filtr kde se snižuje
obsah bakterií, cyst, virů a těkavých organických sloučenin (VOC). Jedinou
věcí, která zůstává je čistá voda a minerály, které pomáhají zlepšit chuť vody.
Vlastnosti a výhody:
• Poskytuje skvěle chutnající čistou vodu na vaření a pití - eliminuje
potřebu balené vody.
• Nezávisle testováno a certifikováno na:
- Stejný nebo vyšší EPA požadavek na snížení bakterií, virů a cyst, jako
jsou giardia a kryptosporidie. Znečišťující látky o kterých je známo, že
přežívají bod varu.
- Snížení 53 těkavých organických sloučenin (VOC).
- Snížení nepříjemné chutě a zápachu chloru.
• Kompaktní design bez zásobníku šetří cenný úložný prostor pod
kuchyňským dřezem.
• Žádná odpadní voda při filtraci, tedy skvělé ekologické filtrační řešení!
• Minerály jsou zachovány pro lepší chuť.
• Fail-safe pojistka vypnutí poskytuje pocit bezpečí, pokud jde o kvalitu
pitné vody.
• Zapouzdřené výměnné filtry s utěsněným vnějším pláštěm, aby každá
výměna filtru byla hygienická a suchá.

Chrom

Broušený nikl

• Systém může být rozšířen a přizpůsoben na základě individuálních
potřeb filtrace problémové vody.

Certifikované snížení:
99.9999% bakterií

99.99% virů

Volba:
• Vysoce kvalitní a elegantní kohoutek, k dispozici ve dvou
provedeních.

99.95% cyst

www.ecowatersystems.cz

EPS 1000
ROZMĚRY
213 mm

PREFILTER

89 mm

MICROBIOLOGICAL
PURIFYING
FILTER

406 mm

Záruka:

• Pět let na systém pitné vody na vady materiálu a zpracování.
• Záruka se nevztahuje na předfiltr a mikrobiologický filtr.

SPECIFIKACE
EPS 1000
2,8 - 6,9 bar
4-38 °C
3,36 l/min
0
0
blok aktivního uhlí
filtrační médium
2,4 kg

Tlak vstupní vody (min.-max.)
Teplota vstupní vody (min.-max.)
Průtok (max.)
Maximum železa / manganu
Maximum sirovodíku
Předfiltr (sediment/chlor)
Mikrobiologický filtr
Přepravní váha
*Testováno standardem NSF/ANSI 42 a 53

EPS 1000: Instalace jak pro obecní tak i studniční vodu.

Typické nečistoty, které snižuje systém čištění pitné vody
EcoWater EPS 1000:
•
•
•
•
•
•
•

Chlor
Usazeniny
Olovo
Baktérie
Viry
Cysty (Giardia/Kryptosporidia)
Farmaka

Chemické látky
s endokrinním účinkem:
• VOC (53 složek):
- Atracin,
- Benzen,
- Tetrachlormethan,

– 2,4-D,
– Endrin,
– Haloacetonitril (HAN),
– Heptachlor,
– Lindan,
– Methoxychlor,
– Pentachlorofenol,
– Styren,
– Toluen,
– Kyselina trichloroctová,
– Trihalometany,
– Xyleny (celkem).

Testováno a certifikováno standardem NSF/ANSI 42 a 53 u NSF International
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