
VÁŠ DODAVATEL

eXPERT  
Iron 700

eXPERT  
Oxy 700

eXPERT  
Oxy 700+

Druh podloží Výběr podloží Autorizovaným Partnerem 
EcoWater

Zeolitové podloží

Limit množství 
odstraňovaných nečistot Záleží od použitého podloží

Max. 10 mg Fe/l (s 
výjímkou vody, která 
obsahuje bakterie a 
organické znečištění) 

Minimální průtok během 
proplachování 26 l/min 37 l/min

Průtok Záleží od použitého 
podloží 34 - 56 l/min

Maximální pracovní tlak 8,6 bar 5,5 bar

Rozsah teploty vstupní 
vody 4 - 49°C

Průměr připojení 1 ¼’’

Napájení Transformátor: 240 Volt (AC) na 28 Volt, 50 Hz (AC)

Celková výška 158 cm

Vzdálenost by-pass 
podlaha 140,3 cm

Šířka 34,5 cm

Hloubka 36 cm

Proč potřebujete filtr pro odželezňování vody?
Voda z vlastního zdroje obsahuje nejčastěji velmi mnoho železa a manganu. Výsledkem jejich přítomnosti je 
rezavá barva a zhoršení chuti vody, těžko odstranitelné skvrny a usazeniny, rozvoj bakterií ve vodovodní instalaci. 
Dalším problémem při použití vody ze studny je sirovodík. Jeho nepříjemný zápach, který připomíná zkažená 
vejce, je patrný i při malých koncetracích.
Filtry EcoWater řeší tyto a další problémy odstraněním nadměrných nežádoucích prvků z vody.

• Ochrana zdraví. Voda z vlastní studny 
obvykle nesplňuje normy pro kvalitu pitné 
vody, proto je důležité, aby jako první byl 
proveden rozbor vody a pokud je to nutné, 
vodu upravit. Postarejte se o čistou a 
bezpečnou vodu pro sebe a své blízké. 

• Snadnější čištění vodovodních 
baterií a sanitárních zařízení. Konec s 
obtížně odstranitelnými rezavými skvrnami v 
kuchyni a koupelně.

• Delší životnost domácích 
spotřebičů. Vyvarujete se častých oprav 
pračky, myčky na nádobí nebo kávovaru. 
Železité a manganové usazeniny již nebudou 
tyto přístroje ucpávat a ničit.

• Čisté prádlo. Voda s vysokým obsahem 
železa zanechává na čerstvě vypraném 
prádle žlutohnědé skvrny. Udržujte své 
oblíbené oblečení ve výborném stavu po 
delší dobu a užívejte si čistou bělost prádla. 

• Ochrana vodovodní instalace. 
Usazováním železa dochází k ucpávání kohoutků 
a zároveň  k podpoře růstu železitých bakterií, 
což vede k zarůstání a ničení instalace.

• Chutnější nápoje a jídla. Můžete si 
vychutnat čistou vodu bez kovové příchutě a 
ošklivého zápachu sirovodíku. Ucítíte plnou 
chuť a vůni kávy, čaje a dalších nápojů a jídel.

e X P E RT

Your Water. Perfected.

Your Water. Perfected.

Inteligentní. Funkční. Filtry s WiFi.
Nová generace odželezňovacích filtrů EcoWater ve spojení se 
znalostmi a profesionalitou našich partnerů Vám zajistí pohodlí 
a bezpečí, které si zasloužíte. eXPERT je řada inteligentních filtrů, 
které jsou navrženy speciálně pro domácnosti s vlastním zdrojem 
vody.



Inteligentní filtry s WiFi!

Odželezňovací filtry eXPERT jsou vybaveny modulem WiFi, takže můžete sledovat své zařízení a 
spotřebu vody na chytrém telefonu, tabletu nebo počítači kdekoliv, i mimo domov. 

Bezpečnost a interaktivita
Intuitivní rozhraní představuje důležité informace o provozu zařízení, jako je: množství upravené vody nebo 
průtok. V případě potřeby můžete vyvolat proplachování a změnit nastavení z libovolného místa!

S Vaším svolením má servisní pracovník EcoWater vzdálený přístup k diagnostickým informacím zařízení, 
takže má neustálou kontrolu nad správným fungováním filtru. Může kdykoliv ověřit, zda-li jsou parametry 
filtru správně nastaveny a filtr správně pracuje. To značně zvyšuje Vaše pohodlí a snižuje náklady za zbytečné 
servisní návštěvy.

Monitorování vody
Obvykle se uživatelé vlastních zdrojů vody 
neorientují, kolik vody spotřebují. Tato informace 
může být velmi užitečná, například v případě 
vyprázdnění septiku. Každý filtr eXPERT od EcoWater 
přesně měří množství vody, která skrz něj proudí 
a tato data jsou uložena v paměti. Na obrazovce 
chytrého telefonu můžete kdykoliv zkontrolovat, 
kolik denně, měsíčně a ročně spotřebujete vody.

Komunikace
Zabudovaný modul Hydrolink Plus® upozorňuje 
Vás a/nebo Vašeho prodejce prostřednictvím SMS 
nebo e-mailu (pokud sami chcete) na potecionální 
problémy, které zařízení diagnostikuje – stálý 
průtok vody, který překračuje limit Vaší normální 
spotřeby, nebo na chyby v systému.  Upozornění 
lze konfigurovat podle vlastních preferencí pomocí 
intuitivního uživatelského panelu.

(**) Bezdrátové připojení závisí na kompatibilitě vaší soukromé sítě Wi-Fi. V případě použití veřejných sítí WiFi nemusí dojít k 
připojení. Filtry eXPERT skvěle pracují rovněž bez připojení s Wi-Fi.

Důvěřuj profesionálům

Obsluha na nejvyšší úrovni
Odželezňovací filtry eXPERT můžete získat výhradně u autorizovaných partnerů EcoWater. 
Jsou to vybraní specialisté v oblasti úpravy vody, kteří jsou odborníky pří výběru výrobku, 
montáži a odborné záruční a pozáruční péči po celé zemi. 

Každý vlastní zdroj vody je jiný, což vyžaduje individuální přístup, široké 
znalosti a odborné zkušenosti, proto Vám nabízíme komplexní obsluhu. 
Pro Vaše pohodlí a bezpečnost.

Univerzální nástroje v rukách  
specialistů
eXPERT je řadou zařízení, které se skládají 
ze třech filtrů s širokým uplatněním. Byly 
navrženy tak, aby si poradily s velkou většinou 
problémů v případě vody z vlastního zdroje. 

Výhodami filtrů eXPERT Oxy 700 a eXPERT Iron 700 je 
jejich univerzálnost a možnost přizpůsobit 
je pro konkrétní použití. Jsou vyráběny bez 
podloží, díky tomu může partner EcoWateru 
vybrat technologii ideálně přizpůsobenou 
pro Vaši vodu a instalaci.

Technologie usnadňující život 
Třetí filtr z řady eXPERT je zařízení, 
které je zvláště doporučováno našimi 
specialisty. eXPERT OXY 700+ je již z výroby 
vybaven aktivním zeolitovým podložím. 
Při styku s provzdušněnou vodou dochází 
k účinnému okysličení a následně se z ní 
odstraňuje železo, mangan a sirovodík – nejčastěji se 
objevující problémy ve vodě z domácích studní.  

Toto řešení vylučuje potřebu použití externích provzdušňovacích 
zařízení a problematických chemikálií,  což usnadňuje montáž a 
nevystavuje Vás dalším nákladům.

Poznejte nejsilnější stránky našich zařízení

Nová generace odželezňovacích filtrů EcoWater eXPERT - Iron 700, Oxy 700 a Oxy 700+ 
Je navržena tak, aby splňovala Vaše očekávání ohledně efektivity, pohodlí a bezpečnosti. Exkluzivní design a 
provedení z vysoce kvalitních materiálů - budete hrdí na to, že máte zařízení EcoWater ve svém domově.

Intuitivní
Grafický displej s vysokým kontrastem 
poskytuje cenné informace o provozu 
zařízení, spotřebě vody a jednotlivých 
cyklech proplachování.

Efektivní
Speciální konstrukce horního rozdělovače* 
prodlužuje kontakt vody se vzduchem, což 
zlepšuje efektivitu procesu odželezňování.

Bezpečný
Vhodný pro podloží proplachovaná pouze 
vodou. Není třeba používat nákladné a 
škodlivé chemikálie, které škodí člověku a 
životnímu prostředí.

Estetický
Exkluzivní design 
Všechny součásti filtru, včetně elektroniky, jsou ukryty v elegentním 
opláštění, které je chrání před nepříznivými vnějšími vlivy, např. prach a 
nečistoty.

(*) týká se modelů eXPERT Oxy 700 a eXPERT Oxy 700+

eXPERT Iron eXPERT Oxy

Pohodlný
Modul WiFi
Váš odželezňovač je zařízení, které je zcela bezúdržbové, vybavené 
modulem WiFi, takže jej můžete sledovat kdekoliv, i mimo domov.


