Dedurizatoare

COMFORT

Simte diferenţa, alege COMFORT!

Conţinutul în apă
de săruri de calciu şi
magneziu formează
depunerile greu de
eliminat

Dedurizatorul protejează
robinetele împotriva
depunerilor de calcar şi
tu vei câştiga mai mult
timp pentru tine

Apa dură, după încălzire,
creează piatră de cazan
care distruge instalaţia
de încălzire şi aparate
electrocasnice

Dedurizator va creşte
eficienţa dispozitivelor
de încălzire şi va
prelungi durata de
viaţă a acestora

Spălaţi prosoape în
apa dură? Trebuie
adăugată soluţie
emolientă, altfel vor fi
aspre

Ţesăturile spălate în
apa moale sunt moi şi
plăcute la atingere chiar
fără emolienţi

Apă dură necesită
mai mult detergent
care poate irita şi usca
pielea

Dedurizatorul reduce
cheltuielile pentru
detergenţi iar pielea
va fi moale şi fără
iritaţii

Apă moale în toată casa

Apă moale în casă - beneficii:
Păr strălucitor şi catifelat. Piele netedă şi moale datorită activităţii crescute de colagen şi
elastină
Spălare şi clătire a ţesăturilor mai eficientă, care devin mai moi şi nu pierd culorile. Până la
60% consum mai mic de detergenţi
Obiecte sanitare mai uşor de curăţat prin reducerea depunerilor de săpun şi de piatră

Veselă spălată mai bine, fără dungi şi pete de apă. Farfurii mai lucioase, pahare mai
strălucitoare
Economisire a costurilor de încălzire prin creşterea până la 20% a eficienţei încălzitorului
de apă
Prelungirea duratei de viaţă a aparatelor de uz casnic datorită protecţiei echipamentului şi
instalaţiei de apă la depunerile de piatră

EcoWater - brandul de încredere

Calitate:

Calitatea înaltă este un atribut
esenţial al fiecărui dispozitiv
EcoWater. În scopul asigurării
celei mai bune calităţi, fabricile
EcoWater din SUA deţin
certificatul SO 9001-2000.
Dispozitivele noastre sunt
proiectate astfel, încât să reducă
la maxim numărul pieselor
componente.
Realizate din materiale
rezistente la coroziune. Ca
urmare a acestor proceduri am
obţinut echipamente fiabile cu o
construcţie solidă, care asigură
apă tratată în fiecare zi.

Inovaţie:

Dispozitivele EcoWater sunt
dotate cu strat filtrant de înaltă
performanţă şi sistem de control
inteligent. Este permanent
monitorizat consumul de apă şi
în mod automat este calculată
cantitatea optimă de apă şi sare
pentru regenerare, proporţional
cu stratul filtrant consumat.
Această tehnologie unică oferă
exploatare foarte economică şi
vă oferă apă moale, ori de câte
ori aveţi nevoie.

Distribuţie:

Produsele EcoWater sunt
vândute exclusiv printr-o reţea
de companii partenere. Fiecare
dintre partenerii noştri este
un profesionist în domeniul
tratării apei, astfel încât puteţi
fi siguri că alegerea, instalarea
şi punerea în funcţiune a
dispozitivului se va face în mod
corespunzător. In plus, fiecare
dispozitiv are o garanţie care
asigură cea mai înaltă calitate şi
fiabilitate.

Dedurizatoare fiabile şi eficiente COMFORT
Cap brevetat, comandat electronic, rezistent la fluctuaţiile mari ale
presiunii şi calitatea mai slabă a apei de la robinet

Butelie multistrat, pentru pat filtrant, întărită cu fibră de sticlă,
rezistentă la coroziune şi presiune ridicată a apei

Strat filtrant monosferic de înaltă performanţă, a cărui durata de
viaţă este calculată pentru mai mulţi ani

Supapă de saramură care controlează debitului de apă spre şi
dinspre rezervor de saramură, este echipată cu protecţie de preaplin

Distribuitor inferior brevetat, foloseşte presiunea apei pentru
regenerarea şi spălarea stratului filtrant. Ca urmare, stratul filtrant
funcţionează la performanţa maximă

Dedurizatoare COMFORT sunt:
Dispozitive verificate şi de renume, fabricate de cel mai mare
producător de dedurizatoare de apă casnice din lume, disponibile
la companiile partenere autorizate. Aceasta este o reţea selectată de
experţi în domeniul tratării apei, care asigură o alegere profesională
a produsului şi îngrijirea excepţională pe timpul garanţiei şi post
garanţiei în întreaga ţară.
Soluţii inteligente şi brevetate, care garantează fiabilitatea, siguranţa
şi confortul.
Sistem unic de control pentru a asigura funcţionarea eficientă a
dispozitivului şi creşterii confortului.
Consum foarte redus de apă şi sare pentru regenerare. COMFORT
este unul dintre cele mai ieftine în exploatare dedurizatoare de pe
piaţa europeană. Consumă până la 50% mai puţine materiale de
exploatare în timpul regenerării stratului filtrant, în comparaţie cu
dedurizatoarele de apă convenţionale disponibile în comerţ.
Fiabilitatea şi funcţionarea fără avarii sunt susţinute de mii de
utilizatori mulţumiţi.

Date Tehnice
Dedurizatoare
COMFORT 400
COMFORT 500

COMFORT 300

COMFORT 600

COMFORT
300

COMFORT
400

COMFORT
500

COMFORT
600

14,2 l

17,5 l

24,9 l

32 l

Capacitatea maximă de schimb ionic

58 m x °dH

82 m x °dH

3

101 m x °dH

187 m3 x °dH

Consumul de sare pentru regenerare

0,7 - 3,8 kg

0,9 - 4,5 kg

1,2 - 3,8 kg

1,4 - 6,4 kg

2%

2%

3%

2%

Debitul maxim

1,4 m³/h

1,8 m³/h

2,2 m³/h

2,3 m³/h

Căderea presiunii la debitul maxim

0,68 bari

0,83 bari

0,97 bari

0,9 bari

Date tehnice
Volumul stratului filtrant

3

Consumul de apă pentru regenerare exprimat īn
% de apă dedurizată între regenerări cu utilizarea
capacităţii totale de schimb ionic şi dedurizarea
apei cu duritate de 17dH până la zero

3

Presiune de lucru

1,4 - 8,6 bari

Temperatura apei

4 - 49 °C
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COMFORT 300

70 cm

58,4 cm

83,8 cm

32,4 cm

43,2 cm

8,6 cm

-

-

-

COMFORT 400

96,5 cm

83 cm

114 cm

35,5 cm

51 cm

8,6 cm

-

-

-

COMFORT 500

96,5 cm

83 cm

114 cm

35,5 cm

51 cm

8,6 cm

-

-

-

COMFORT 600

126 cm

81 cm

143,8 cm

35,5 cm

35,5 cm

9,5 cm

40,5 cm

40,5 cm

93 cm
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