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100
COMPACT
Řídící hlavice
Víko nádrže na sůl
Automatické hlídání
stavu soli

Proč potřebuji změkčovač vody?

• Zdraví a krása. Vaše pokožka a vlasy

• Menší spotřeba energií. Nebudete mít

si zachovají přirozenou hebkost, pružnost
a lesk. Zvláště doporučeno pro citlivou
pokožku.

usazeniny vodního kamene v kotli, pračce,
myčce na nádobí nebo kávovaru. Domácí
spotřebiče budou mít optimální výkon.

voda způsobuje, že prádlo po vyprání je
hrubé a tuhé. Užívejte si čistoty, měkkosti
a stálobarevnosti oblečení, vypraného v
měkké vodě.

• Chutnější

káva

a

čaj.

Nápoje
připravené z měkké vody mají bohatší
aroma a chuť.

• Snadnější

čištění.

• Ochrana

vodovodní

instalace.

Usazeniny kotelního kamene zacpávají
roury, trysky ve sprše, vodovodní baterie a
způsobují snížení průtoku a tlaku vody.

• Menší
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Nádrž
katexu:
160 cm

88 cm

114 cm

61 cm

87 cm

70,5 cm

100 cm



Zabezpečení ve speciálním opláštění

Celková výška

55,5 cm

68 cm

88 cm

114 cm

Výška nádrže na sůl

34,5 cm

47 cm

61 cm

87 cm

Vzdálenost by-pass podlaha

41 cm

53,5 cm

70,5 cm

Hloubka

700
POWER

1’’ DDV

Osvětlení nádrže
na sůl

Šířka

600
POWER

Nová formule 1

97 cm

Nádrž
katexu:
145 cm
93 cm
100 cm

130 cm

145 cm

32,5 cm

35,5 cm

Nádrž katexu:
34,5 cm
Nádrž na sůl:
40,5 cm

35,5 cm

43 cm

51 cm

Nádrž katexu:
36 cm
Nádrž na sůl:
41,5 cm

51 cm

Napájení

Transformátor : 240 Volt (AC) - 28 V, 50 Hz (AC)

detergentů.

Spotřebujete až o 50%* méně detergentů,
mýdla, šamponů s těmi samými výsledky!
Nejenže ušetříte peníze, ale rovněž budete
dbát o životní prostředí!

VÁŠ PRODEJCE

eVOLUTI ON
Lepší. Inteligentní. Výjimečné.
Ještě více jsme zdokonalili to, co je nejlepší v naší
technologii proto, abychom dali Vám a Vaší rodině to, co
si zasloužíte. eVOLUTION jsou nejinteligentnější změkčovače
vody, projektované tak, aby byly soběstačným, bezpečným
a bezporuchovým pomocníkem v domácnosti.

Je konec s
usazeninami vodního kamene na nádobí
a bateriích v kuchyni a koupelně.

*Podle zprávy Battelle z roku 2011

300
BOOST

Algoritmus

Tvrdá voda má zvýšený obsah minerálů např. vápník, hořčík a železo. To způsobuje mnoho problémů –
usazeniny vodního kamene, snížená účinnost ohřívacích zařízení, kratší životnost domácích spotřebičů,
které mají styk s vodou a menší účinnost detergentů.
Změkčovač EcoWater eVOLU T ION řeší tyto problémy odstraněním vápníku a hořčíku z vody.

• Hebké prádlo po vyprání. Tvrdá

200
COMPACT

Your Water. Perfected.

Důvěřujte jednomu z největších výrobců na světě

Používej to, co je nejlepší na naší technologii!

EcoWater eVOLUTION Refiner: ideální 2 v 1!

Řada změkčovačů EcoWater eVO LU TIO N je zárukou největší nabídky zařízení, které jsou přízpůsobeny
potřebám Vaší rodiny.

Skvěle vyprojektovaná řada modelů Compact, Boost a Power

Po instalaci refineru EcoWater eVO LUT I O N poznáte
výhody, které plynou z použití nejlepší technologie
úpravy vody.
Integrovaný filtr s aktivním uhlím odstraňuje
nepříjemnou chuť a zápach ve vodě z kohoutku během
průtoku katexem, který změkčuje Vaší vodu! Je konec
se zvedáním těžkých a drahých lahví s vodou! Je
konec s výměnou filtračních vložek několikrát ročně!

Inteligentní technologie změkčování vody

Jsou projektované tak, aby svými rozměry a výkonem splnili Vaše očekávání. Jsou
vybaveny speciálně vylepšenými ventily, které zamezují zmenšení tlaku a zároveň zvětšují
průtok vody. Exkluzivní design, provedení z materiálů vysoké kvality, to je jen jedna z
věcí, kvůli které budete hrdý na to, že ve Vaší domácnosti máte zařízení EcoWater.

Se změkčovačem EcoWater postaveným na unikátní,
inteligentní technologii změkčování vody získáte
nejekonomičtější dostupné řešení na trhu, nejen
vzhledem na účinnost soli, ale i spotřebu
vody: do 75% nižší
náklady na provoz v
porovnání s tradičním
změkčovačem! Vaše
investice se bleskově
vrátí. Pro nejlepší investici,
jakou je Vaše rodina.

Inteligentní

Inteligentní objemové softwarové řízení
Váš změkčovač, řízený pokročilým softwarem bude
optimalizovat vlastní nastavení vzhledem k aktuální
spotřebě vody.

Intuitivní

Vysokokontrastní grafický displej s rozšířenou
nabídkou
Přináší cenné informace, které se týkají
zbývající schopnosti změkčování vody,
spotřeby soli, stavu práce zařízení a
jednotlivých cyklů regenerace.

Patentované a trvalé technologie

Změkčovače EcoWater mají minimální
množství součástek a jsou vyrobeny z materiálů
odolávajících korozi proto, aby nedocházelo k
rychlému opotřebení. Například patentované ventily
s teflonovou vrstvou a proces regenerace katexu
s protiproudovým procesem solankování
zajišťují maximální výkon a spolehlivost.
Pro Váš svatý klid.

Pohodlný

Automatické měření hladiny soli a osvětlení nádrže na sůl (*)
Automatické
senzory
měří
a
dále
bezprostředně předávájí do řídící jednotky
aktuální hladinu soli v nádrži. Po zvednutí
víka se v nádrži rozsvítí světlo. Modely
Compact mají snímatelné víko, Boost a
Power 500 víko, které je samospouštěcí.

Komplexní obsluha

EcoWater Systems je vedoucím světovým výrobcem domácích
změkčovačů vody. Dodává rovněž řešení v oblasti průmyslové
úpravy vody. Více jak 90 let nabízí inovativní technologie, výrobky
vysoké kvality a nejkvalitnější servis. EcoWater Systems je členem
Marmon Group, holdingu, který patří do Berkshire Hathaway.

Změkčovače vody eVO LUT I O N jsou vybaveny WiFi
modulem, díky kterému můžete sledovat Vaše zařízení
a spotřebu vody na chytrém telefonu, tabletu nebo
počítači prakticky z libovolného místa.

(*) Výše uvedený sezn
odstranění/redukování am není úplný a je pouze orientační.
aktivního uhlí, úroveň znečištění záleží na mnoha faktorec Fyzické
Přesné údaje je mož znečištění, pH, teplotě, čas kontakt h (druh
u atd.
né získat teprve po
testů.
provedení laboratorníc ).
h

Bezpečnost a interaktivita

Jednoduché a bezpečné rozhraní ukazuje rychle a
jednoduše informace o zařízení, jako například:
Za kolik dnů dojde sůl v nádrži – Plánovaná regenerace – Spotřeba soli - Kolik litrů vody může
zařízení změkčit před regenerací – Množství odstraněného kamene. Můžete spustit regeneraci a
změnit nastavení z jakéhokoliv místa!

Informace

Hydrolink Plus® upozorňuje Vás a/nebo Vašeho prodejce zasláním sms nebo e-mailu, pokud je hladina
soli na nízké úrovni a je nutné dosypat sůl nebo v případě, že dojde k potencionálním problémům
– například při dlouhodobém průtoku vody, který překračuje Vaší normální spotřebu. Upozornění je
možné si nastavit v rozhraní, podle vlastních preferencí.

Výkonný

Zaměřujeme se na potřeby našich zákazníků, se kterými
stavíme na dlouhodobé vztahy. Postaráme se o vše, od
výběru optimálního zařízení až k profesionální montáži a
servisní péči. Pro Vaše pohodlí.

Jeden z největších výrobců

Změkčovače s

Některá znečištění, kte
rá jsou
odstraněna nebo reduko
vána
aktivním uhlím (*):
Chlór
Makromolekulární org
anické
látky
Ozón
Tetrachlormetan
Tetrachlorethylen
Toulen
Trichlorethylen
Vinylchlorid
Methyl tert-butyl ether
Pesticidy
Fenol
Herbicidy
Benzen
Rozpouštědla
Xyleny
Některé těžké kovy
Arzen (ohraničené mn
ožství)
plus okolo 50-ti těkavý
ch
organických látek (VO
C)

Vrstva z pročištěného křemičitého štěrku
zlepšuje průtok vody nádrží s katexem
ve vyšších zařízeních (Power a Boost)
a umožňuje plné využití iontovýměnné
schopnosti katexu.

Bezpečný

Suchá nádrž na sůl
Mezi procesy regenerace zůstává nádrž na sůl suchá. Je to proto,
aby nedocházelo k tvorbě tzv. solných můstků, které by mohly
ohrozit správnou funkci zařízení a zároveň se snižuje riziko tvorby
bakterií.

(*) V modulu 600 Power dostupné od roku 2017

(**) WiFi připojení zařízení záleží od kompatibility Vaší privátní sítě WiFi. V případě použití veřejných WiFi sítí, je možné, že
nedojde k připojení. Změkčovače vody e VO LUT I O N skvěle pracují i bez WiFi připojení.

