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Mäkká voda v celom dome

Mäkká voda v dome - výhody:

Predĺžená životnosť elektrických spotrebičov vďaka ochrane zariadenia a vodných 
inštalácií pred usadeninami z vodného kameňa

Oveľa menšie výdavky na vykurovanie vďaka vyššiemu výkonu ohrievača vody o 20 %

Poriadne umytý riad, bez šmúh a škvŕn po vode. Lesklejšie taniere a poháre budú 
priezračnejšie

Jednoduchšie udržiavanie čistoty sanitárnych zariadení vďaka obmedzeniu mydlových 
usadenín a usadenín z vodného kameňa

Účinnejšie pranie oblečenia, ktoré je oveľa mäkšie a nestráca farbu. Až o 60 % menšia 
spotreba pracích prostriedkov

Vitálne a lesknúce sa vlasy. Mäkká, hladká pokožka, zvýšená aktivita kolagénu a elastínu, 
ktorý sa v nich nachádza

Technické údaje COMFORT 300 COMFORT 400 COMFORT 500 COMFORT 500
ECOMULTI*

Objem ionovýmenného materiálu 14,2 l 17,5 l 24,9 l 25 l

Maximálna ionovýmenná kapacita 58 m3 x °dH 82 m3 x °dH 101 m3 x °dH 100 m3 x °dH

Spotreba soli na regeneráciu 0,7 - 3,8 kg 0,9 - 4,5 kg 1,2 - 3,8 kg 2,0 - 4,0 kg

Spotreba vody na regeneráciu je 
vyjadrená v % množstva zmäkčenej vody 
medzi regeneráciami pri využití celkovej 
ionovýmennej kapacity a zmäkčovania 
vody s tvrdosťou 17°dH na nulu

2% 2% 3% 4%

Maximálna intenzita prietoku 1,4 m³/h 1,8 m³/h 2,2 m³/h 1,2 m³/h

Pokles tlaku pri maximálnej intenzite 
prietoku

0,68 bar 0,83 bar 0,97 bar 1,0 bar

Pracovný tlak 1,4 - 8,6 bar

Teplota vody 4 - 49 °C

COMFORT 300

COMFORT 400
COMFORT 500

COMFORT 500 ECOMULTI

Rozmery A B C D E F

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 / COMFORT 500 ECOMULTI 96,5 cm 83 cm 114 cm 35,5 cm 51 cm 8,6 cm

COMFORT 400
COMFORT 500
COMFORT 500 ECOMULTI

COMFORT 300

* pre užívateľov využívajúcich vlastný zdroj vody, ktorý obsahuje mangán a železo.
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Pocíťte rozdiel, spoľahnite sa na COMFORT!

Vápenaté a horečnaté 
soli nachádzajúce 
sa vo vode vytvárajú 
ťažko odstrániteľné 
usadeniny

Zmäkčovač ochráni 
Váš vodovod pred 
vápenatými usadeni-
nami a Vy získate viac 
času pre seba

Zmäkčovač zvýši 
účinnosť vykurovacích 
zariadení a predĺži ich 
životnosť

Pri tvrdej vode je 
potrebné používať 
väčšie množstvo 
čistiacich prostriedkov, 
ktoré môžu podráždiť 
a vysušiť pokožku

Zmäkčovač zmenší 
výdavky na čistiace 
prostriedky a Vaša 
pokožka a vlasy budú 
mäkké a jemné

Periete uteráky v 
tvrdej vode? Musíte 
pridávať aviváž inak 
budú nepríjemné na 
dotyk?

Textil vypraný v mäkkej 
vode bude čistý a 
príjemný na dotyk 
dokonca aj bez aviváže

Tvrdá voda po zohriatí 
vytvára vodný kameň, 
ktorý ničí vykurovacie 
inštalácie a elektronické 
spotrebiče

EcoWater - dôveryhodná značka

Kvalita:
Vysoká kvalita je 
nenahraditeľným prvkom 
každého zariadenia EcoWater. 
Aby mohla byť zabezpečená 
najvyššia kvalita, podniky 
EcoWater v USA majú certifikát 
ISO 9001-2000. Naše zariadenia 
boli navrhnuté tak, aby sa počet 
častí v zariadení maximálne 
znížil. Sú vyrobené z materiálov 
odolných voči korózii. V 
dôsledku týchto krokov sme 
získali spoľahlivé zariadenie 
so solídnou konštrukciou 
zabezpečujúce upravenú vodu 
každý deň.

Obsluha:
Výrobky EcoWater sú predávané 
jedine prostredníctvom 
partnerských firiem. Každý 
z našich partnerov je 
profesionálom v oblasti úpravy 
vody, vďaka čomu si môžete 
byť istý, že výber, inštalácia 
ako aj zapnutie zariadenia 
budú vykonané správne. Na 
každé zariadenie sa dodatočne 
vzťahuje aj záruka svedčiaca o 
najvyššej kvalite a spoľahlivosti.

Inovatívnosť:
Zariadenia EcoWater sú 
vybavené veľmi výkonnými 
filtračnými médiami a 
inteligentným ovládacím 
systémom. Celý čas monitorujú 
Vašu spotrebu vody a 
automaticky vypočítavajú 
optimálne množstvo vody 
a soli na regeneráciu, 
proporcionálne k spotrebe 
ionovýmenného materiálu. Táto 
unikátna technológia zaisťuje 
veľmi úspornú exploatáciu a 
zabezpečuje Vám mäkkú vodu 
vždy, keď ju potrebujete.

Spoľahlivé a výkonné zmäkčovače COMFORT

Patentovaná hlavica ovládaná elektronicky, odolná voči 
vysokým zmenám tlaku a horšej kvalite vody z vodovodu

Viacvrstvová fľaša, zosilnená skleným 
vláknom na ionovýmenné médium, odolná 
voči korózii a vysokému tlaku vody

Veľmi výkonné, monosférické lôžko, ktorého 
životnosť bola vypočítaná na mnoho rokov

Soľankový ventil riadiaci prietok vody do a z nádrže 
na soľanku, vybavený poistkou proti preliatiu

Patentovaný dolný kôš, využívajúci tlak 
vody na pohyb a oplachovanie lôžka. Vďaka 
tomu pracuje médium veľmi výkonne

Overené a renomované zariadenia vyrábané najväčším svetovým 
výrobcom zmäkčovačov pre domácnosti sú dostupné v 
autorizovaných partnerských firmách.
Je to starostlivo vybraná sieť expertov z oblasti úpravy vody, 
ktorí zabezpečujú profesionálny výber výrobku ako aj výnimočnú 
starostlivosť počas záruky a aj po uplynutí jej lehoty na území celého 
štátu.

Inteligentné a patentované riešenia poskytujúce záruku a 
spoľahlivosť, bezpečnosť a pohodlie. 

Unikátny systém riadenia zaisťujúci výkonnú prácu zariadenia a 
zvyšujúci pohodlie počas používania.

Veľmi nízka spotreba vody a soli na regeneráciu. COMFORT je 
zmäkčovačom vody, ktorého prevádzka je jedným z najlacnejších 
na európskom trhu. Spotreba exploatačných materiálov 
počas regenerácie lôžka je o 50 % menšia ako u štandardných 
zmäkčovačov vody dostupných v predaji.

Solídne spracovanie a bezporuchovosť je potvrdená tisíckami 
spokojných používateľov.

Zmäkčovače COMFORT:


