
VÁŠ DODÁVATEĽ

eXPERT  
Iron 700

eXPERT  
Oxy 700

eXPERT  
Oxy 700+

Typ náplne Náplň vyberá autorizovaný partner 
EcoWater

Zeolitová náplň

Maximálne množstvo 
zachytených nečistôt Závisí od druhu použitej náplne

Max. 10 mg Fe/l 
(okrem vody 
obsahujúcej 

baktérie a organické 
nečistoty) 

Minimálny prietok počas 
preplachu 26 l/min 37 l/min

Prietok Závisí od druhu 
použitej náplne 34 - 56 l/min

Maximálny pracovný tlak 8,6 bar 5,5 bar

Teplotný rozsah 
zdrojovej vody 4 - 49°C

Priemer prípojky 1 ¼’’

Napájanie Transformátor: 240 Volt (AC) do 28 Volt, 50 Hz (AC)

Celková výška 158 cm

Vzdialenosť by-pass 
podlaha 140,3 cm

Šírka 34,5 cm

Hĺbka 36 cm

Prečo sú odželezňovacie filtre vody potrebné?

Obyčajne voda z vlastného zdroja má príliš vysoký obsah železa a mangánu. Takého zloženie je príčinou 
hrdzavého sfarbenia a horších chuťových vlastností vody, spôsobuje ťažko odstrániteľné škvrny a usadeniny a 
taktiež podporuje vývoj baktérií vo vodnej inštalácii. Ďalším problémom súvisiacim s vodou z domáceho zdroja 
je sírovodík. Jeho nepríjemný charakteristický pach pripomínajúci pokazené vajcia, je cítiteľný aj v prípade 
nízkej koncentrácie.
Vďaka tomu, že filtre EcoWater odstraňujú z vody nadbytok nežiaducich látok, sú efektívnym riešením nielen 
týchto, ale aj iných problémov.

• Ochrana zdravia. Voda z domáceho 
zdroja obvykle nespĺňa kvalitatívne normy, 
aké sa kladú na pitnú vodu. Preto je dôležité 
ju vopred analyzovať a ak je to potrebné, 
vhodne upraviť. Dbajte o čistú a pre zdravie 
bezpečnú vodu pre Vás a Vašich blízkych. 

• Jednoduchšie čistenie batérií a 
sanitárnych zariadení. Zabudnite na 
ťažko odstrániteľné hrdzavé škvrny v kuchyni 
a v kúpeľni.

• Dlhšia životnosť domácich 
spotrebičov. Vyhnite sa častým opravám 
práčky, umývačky riadu a kávovaru. Usadeniny 
železa a mangánu už nebudú upchávať a ničiť 
Vaše spotrebiče.

• Čisté oblečenie. Voda s vysokým obsahom 
železa spôsobuje žltohnedé škvrny na 
čerstvo opranom oblečení. Udržujte svoje 
obľúbené oblečenie v dobrom stave dlhšie 
a tešte sa ideálnou čistotou vypraných vecí. 

• Ochrana vodovodnej inštalácie. 
Usádzajúce sa železo upcháva kohútiky a 
podporuje rozmnožovanie železitých baktérií, 
ktoré zanášajú a ničia potrubie.

• Chutnejšie nápoje a jedlá. Doprajte 
si čistú vodu z vodovodu bez kovovej chuti a 
nepríjemného pachu sírovodíka. Užite si hlbokú 
chuť a arómu kávy, čaju a ostatných nápojov či 
jedál.

e X P E RT

Your Water. Perfected.

Your Water. Perfected.

Inteligentné. Funkčné. Filtre s WiFi.
Nová generácia odželezňovacích filtrov EcoWater spolu s 
vedomosťami a profesionalitou našich partnerov Vám prinášajú 
komfort a bezpečie, ktoré si zaslúžite. eXPERT je línia inteligentných 
filtrov, ktoré sme navrhli špeciálne pre domácnosti s vlastným 
zdrojom vody.



Inteligentné filtre s WiFi!

Odželezňovacie filtre eXPERT sú vybavené WiFi modulom, vďaka ktorému môžete sledovať Vaše 
zariadenie a spotrebu vody na smartfóne, tablete alebo na počítači z ľubovoľného miesta, aj keď 
nie ste doma. 

Bezpečnosť a interaktivita
Intuitívne zobrazenie dôležitých informácií týkajúcich sa práce zariadenia, takých ako: množstvo upravenej 
vody alebo prietok vody. V prípade potreby môžete spustiť preplach a zmeniť nastavenia z ľubovoľného 
miesta, kde sa práve nachádzate!

Ak s tým budete súhlasiť, servis EcoWater bude mať prístup k diagnostickým údajom zariadenia na diaľku 
a bude môcť takto nepretržite kontrolovať prácu filtra. V každej chvíli môže skontrolovať, či parametre 
zariadenia sú vhodné a či filter funguje správne. Toto riešenie má nielen veľký vplyv na komfort používania, 
ale obmedzuje aj výdaje na zbytočné servisné zásahy priamo u Vás.

Monitoring vody
Obyčajne užívatelia individuálnych vodných 
zdrojov nesledujú spotrebu vody. Taká informácia 
ale môže byť veľmi užitočná, napr. ak chcete zistiť 
kedy je potrebné vyprázdniť septik. Každý filter 
eXPERT od EcoWater zaznamenáva presné množstvo 
vody, aké ním pretečie, a ukladá tieto údaje do 
pamäte. Na displeji Vášho smartfónu môžete každú 
chvíľu skontrolovať, aká je Vaša denná, týždenná, 
mesačná alebo ročná spotreba vody.

Komunikácia
Zabudovaný modul Hydrolink Plus® Vás a/alebo 
Vášho predajcu upozorní prostredníctvom SMS 
správy alebo e-mailovej správy (len ak si to 
želáte), keď zariadenie zaznamená riziko možných 
problémov, takých ako väčšia spotreba vody ako 
Váš bežný limit alebo chyby v systéme. Preplachy 
môžete nastaviť podľa vlastných potrieb pomocou 
intuitívneho užívateľského panela.

(**) Bezdrôtové spojenie závisí od kompatibility Vašej súkromnej Wi-Fi siete. Existuje riziko, že spojenie nebude nadviazané v 
prípade, ak sa budete chcieť pripojiť prostredníctvom verejných Wi-Fi sietí. Filtre eXPERT perfektne fungujú aj bez Wi-Fi spojenia.

Spoľahnite sa na profesionálov

Služby špičkovej kvality
Odželezňovacie filtre eXPERT môžete kúpiť len u autorizovaných partnerov EcoWater. Sú 
to vybraní odborníci na úpravu vody, ktorí sú expertmi v oblasti profesionálneho výberu 
vhodného výrobku, montáže a odborných záručných i pozáručných služieb pre zariadenia 
na území celého štátu. 

Každý zdroj vody je iný, vyžaduje si individuálny prístup, široké vedomosti 
a skúsenosti odborníka, preto Vám ponúkame komplexné služby. Pre Váš 
komfort a bezpečie.

Univerzálny nástroj v rukách  
odborníkov
eXPERT je línia zariadení, ktorú tvoria tri filtre 
so širokým spektrom využitia. Filtre boli 
navrhnuté tak, aby dokázali účinne riešiť 
väčšinu problémov týkajúcich sa vlastného 
zdroja vody. 

Výhodou filtrov eXPERT Oxy 700 a eXPERT Iron 700 je 
ich všestrannosť a možnosť ich upraviť podľa 
potreby. Vyrábajú sa bez náplne, vďaka 
čomu partner EcoWater môže vybrať 
technológiu ideálne na mieru podľa 
parametrov Vašej vody a inštalácie.

Technológia, ktorá uľahčuje život 
Tretí filter značky eXPERT je zariadenie najviac odporúčané našimi 
odborníkmi. eXPERT OXY 700+ je od výroby vybavený aktívnou zeolitovou 
filtračnou náplňou, ktorá pri kontakte s prevzdušnenou vodou 
efektívne oxiduje a odstraňuje z nej železo, mangán a sírovodík – 
najčastejšie problémy vyskytujúce sa vo vode z domáceho vodného 
zdroja. 

Takéto riešenie spôsobuje, že nie sú potrebné žiadne externé 
zariadenia na prevzdušňovanie vody ani problematické chemické 
prípravky, a teda montáž je jednoduchšia a nevyžaduje žiadne 
dodatočné náklady.

Spoznajte najsilnejšie stránky našich zariadení

Nová generácia odželezňovacích filtrov EcoWater eXPERT - Iron 700, Oxy 700 a Oxy 700+ 
Navrhnuté tak, aby spĺňali Vaše očakávania ohľadom účinnosti, komfortu a bezpečnosti. Exkluzívny dizajn a 
prevedenie z materiálov špičkovej kvality spôsobia, že sa stanete hrdými majiteľmi zariadenia značky EcoWater.

Intuitívne
Grafický displej s vysokým kontrastom 
zobrazuje dôležité informácie týkajúce 
sa práce zariadenia, spotreby vody a 
jednotlivých cyklov preplachu.

Efektívne
Špeciálna stavba horného dávkovača* 
predlžuje styk vody so vzduchom, čím sa 
zvyšuje účinnosť odželezňovania.

Bezpečné
Určené pre náplne preplachované 
len vodou. Nemusíte používať drahé 
chemické prípravky, ktoré sú škodlivé pre 
ľudí a pre životné prostredie.

Estetické
Exkluzívny dizajn 
Všetky časti filtra, vrátane elektroniky, sú schované pod štýlovým krytom, 
ktorý ich chráni pred nepriaznivým vplyvom vonkajších činiteľov, takých ako 
prach a špina.

(*) týka sa modelov eXPERT Oxy 700 a eXPERT Oxy 700+

eXPERT Iron eXPERT Oxy

Pohodlné
WiFi Modul
Vaše odželezňovacie zariadenie nemusíte priamo obsluhovať. WiFi modul, 
ktorým je prístroj vybavený zaručuje, že prácu zariadenia môžete sledovať 
z ľubovoľného miesta, a to dokonca aj keď nie ste doma.


