
Kam man reikalingas vandens minkštiklis?

Kietame vandenyje yra tokių mineralų kaip kalcio, magnio ar geležies perteklius. Tai sukelia įvairias 
problemas, tokias kaip kalkių nuosėdos, prietaisų eksploatavimo trukmės ir efektingumo sumažėjimas, 
bei muilų ir detergentų veiksmingumo sumažėjimas.
e VO LU T I O N  minkštiklis išsprendžia šiuos klausimus iš vandens pašalindamas kalcio ir magnio perteklių.

• Sveikata ir grožis. Tavo plaukai ir 
oda išsaugoja savo naturalų švelnumą, 
drėgnumą ir spindesį. Ypatingai naudingas 
jautriai odai. 

• Minkština tavo drabužius ir 
audinius. Kietas vanduo daro tavo 
skalbinius standžiais ir šiurkščiais. Apsaugok 
savo spalvoto audinio drabužių spindesį ir 
mėgaukis ryškesniu ir minkštesniu baltumu 
gerokai ilgiau.

• Skanesnė kava ir arbata. Lavink 

daugiau skonių su minkštu ir grynesniu 
vandeniu.

• Valymas bus lengvesnis. Daugiau 
jokių dėmių ant tavo stiklo, įrankių, indų ar 
virtuvės ir vonios paviršių.

• Mažesnis energijos sunaudojimas. 
Išvenk kalkių nuosėdų ant savo katilo, 
indaplovės, skalbimo mašinos ar kavos 
aparato kaitinimo elementų. Išlaikyk 
optimalų savo įrenginių efektingumą.

• Tavo santechnikos apsauga. 
Sumažina vamzdžių, dušo galvučių ir čiaupų 
užsikimšimą mažinantį vandens tekėjimą ir 
sukeliantį spaudimo sumažėjimą.

• Mažesnis detergentų sunaudojimas.  
Iki 50%* mažiau detergentų, muilų ir 
šampūnų tam pačiam rezultatui! Taip pat 
draugiškas aplinkai!

*Pagal Battelle 2011 metų ataskaitą

e VO LU T I O N
TAVO PREKYBOS ATSTOVAS
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Druskos talpyklos
dangtelis Skaidrus nuimamas Užslopintas vyris 2017 Užslopintas vyris

Automatinis druskos 
lygio nustatymas

     2017  

Algoritmas Naujas Formula 1

Rezervuaro 
apšvietimas

     2017  

Wi-Fi jungtis         

PWA sistema Pridėta prie dėžės

Visas aukštis 55,5 cm 68 cm 88 cm 114 cm Dervos rez.:  
145 cm

Dervos rez.:  
160 cm 88 cm 114 cm

Druskos rez. aukštis 34,5 cm 47 cm 61 cm 87 cm 93 cm 61 cm 87 cm

Aukštis tarp grindų
ir bypass 41 cm 53,5 cm 70,5 cm 97 cm 100 cm 130 cm 145 cm 70,5 cm 100 cm

Plotis 32,5  cm 35,5 cm

Dervos rez.: 
34,5 cm

Druskos rez.: 
40,5 cm

35,5 cm

Gylis 43  cm 51 cm

Dervos rez.: 
36 cm

Druskos rez.:  
41,5 cm

51 cm

Elektros tiekimas Transformatorius : 240 Voltų (AC) iki 28 Voltų, 50 Hz (AC)

Geresnis. Protingesnis. Nuostabus.
Mes ir toliau tobuliname savo geriausią technologiją, kad
pasiūlytume tau ir tavo šeimai komfortą, kurio nusipelnei.
Visų laikų protingiausi eVOLUTION vandens minkštikliai sukurti 
tau, kad būtų savarankiški, saugūs bei patikima parama 
namuose.

Your Water. Perfected.

Your Water. Perfected.
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Mėgaukis mūsų Geriausia Technologija!
Gerai suprojektuoti įvairūs Compact, Boost ir Power Modeliai 
Suprojektuoti pritaikymui erdvėje ir reikalingos talpos bei srauto atitikimui Compact, 
Power ir Boost modeliai yra įrengti su specifiniais vožtuvais spaudimo sumažėjimo 
ribojimui ir tekėjimo pagerinimui. Galiausiai, aukštos kokybės medžiagų išvaizda ir 
pojūtis, bei dizainas leis tau didžiuotis, kad turi EcoWater savo namuose.

Protingas
Inteligentiška Turinio Kontrolė
Tavo minkštiklis yra valdomas protingos programinės 
įrangos ir pats automatiškai prisitaikys prie optimalių 
nustatymų pagal faktinį vandens sunaudojimą.

Intuityvus
Didelio kontrasto grafinis ekranas su išplėstiniu
informacijos pateikimu
Teikia vertingą informaciją, pvz. apie likusį
minkštiklio ir druskos kiekį, vandens 
suvartojimą, minkštiklio funkcionavimą ir 
regeneracijos ciklą.

Patogus
Automatinis druskos kiekio nustatymas
ir rezervuaro apšvietimas (*)
Druskos kiekis matuojamas ir nustatomas
automatiškai realaus laiko daviklio 
optimaliam patogumui. Šviesa apšvies 
druskos talpą atidarant dangtį. Compact 
modeliai yra su nuimamu dangčiu, o Boost 
modeliai ir 500 Power turi užslopinto vyrio 
druskos dangtelį.

Eksploatavimas
Plaunamas kvarcinis paklotas pagerina 
vandens tekėjimą y per aukštesnių įrenginių 
dervos rezervuarą (Power ir Boost modeliai) 
ir optimizuoja aukštos kokybės dervos 
kaitos talpos visišką išnaudojimą.

Saugus
Sauso sūrymo rezervuaras 
Druskos rezervuaras išlieka sausas tarp regeneracijų, išvengiant 
druskos tiltelių susidarymo, kurie gali kelti pavojų minkštiklio 
funkcionavimui, be to riboja bakterijų dauginimosi riziką.  

Pasitikėk vienu didžiausiu Pasaulio Gamintojų
EcoWater e VO LU T I O N  minkštiklių serija siūlo tau geriausią įrenginių pasirinkimą pilnai atitinkantį 
tavo šeimos poreikius.

Smart Water Technologija
Su EcoWater unikalia smart water minkštiklio 

technologija turėsi ekonomiškiausius rinkoje 
prieinamus sprendimus, tiek pagal druskos, 
tiek ir pagal vandens sunaudojimą: iki 75% 

mažesnės eksploatavimo 
išlaidos per metus 
lyginant su tradicine
minkštinimo sistema! 
Tavo investicija atsipirks 
pati akimirksniu. Geriausiai 

investicijai.

Patentuotos ir Ilgalaikės Technologijos
EcoWater minkštikliai naudoja minimalų judančių 
dalių kiekį ir beveik vien antikorozines medžiagas 
nusidevėjimui išvengti. Pavyzdžiui patentuota 
Teflon™ padengti vožtuvai ir regeneracijos procesas 
su srovės tiekimo skaitikliu tau suteikia maksimalų 
efektingumą ir patikimumą. Tavo ramybei.

Kompleksinis aptarnavimas tavo pilnam
komfortui 
Mes koncentruojamės į ilgalaikius santykius su klientu
ir tvarkome viską – nuo mūsų sprendimų pritaikymo tavo 
konkretiems poreikims iki profesionalios instaliacijos ir 
priežiūros paslaugų teikimo. Tavo komfortui. 

Vienas Didžiausių Gamintojų
EcoWater Systems yra gyvenamųjų patalpų minkštiklių pasaulio 
rinkos lyderis, siūlantis sprendimus ir komercinėms bei 
pramoninėms reikmėms. EcoWater 90 metų siūlo inovatyvias 
technologijas, kokybiškus produktus ir geriausią aptarnavimą. 
EcoWater Systems yra The Marmon Group kompanijos narė, 
finansiškai tvirta Berkshire Hathaway kompanijos dukterinė 
įmonė.   

(*) Galimas 600 Power modelyje 2017 metais

EcoWater eVOLUTION Refiner: idealus du viename!

Kai kurie elementai, kurių kiekį
mažina aktyvioji anglis (*): 
Chloras 
Didelės organinės molekulės 
Ozonas 
Trihalometanas 
Anglies tetrachloridas 
Tetrachloretilenas 
Toluenas 
Trichloretanas 
Vinilo chloridas 
Metilo tert-butilo eteris 
Pesticidai 
Fenolis 
Herbicidai 
Benzenas 
Tirpikliai 
Ksilenas 
Kai kurie sunkieji metalai 
(ribota) 
Arsenas (ribota)
Apie 50 lakių organinių 
chemikalų (LOJ)

(*) griežtai orientacinis sąrašas paremtas pateikta aktyviosios anglies 
tiekėjų, EcoWater ir internetinės paieškos informacija. Aktualus 
teršalų mažinimas/ pašalinimas priklauso nuo daugelio faktorių 
(temperatūros, kontakto laiko, pH, teršalų lygio ir t.t.) ir gali būti 
patvirtintas tik laboratoriniu tyrimu.

          Minkštikliai   

(**)  Ryšys priklauso nuo tavo asmeninio Wi-Fi tinklo suderinamumo. Neįmanomas prisijungimas per viešuosius Wi-Fi tinklus. 
e VO LU T I O N  minkštikliai puikiai veikia be Wi-Fi jungties, visiškai neprarandant veikimo.

Dienų skaičius iki druskos rezervaras ištuštėjimo – Ciklo grafikas – Vandens sunaudojimas – Vandens 
sunaudojimas šiandien – Litrai esamo vandens. Gali paleisti regeneraciją ir reguliuoti nustatymus iš 
bet kur!

Informacija
Hydrolink Plus® įspėja tave tekstu ar el. paštu (jeigu tu tik nori!) kai druskos yra mažai ir ją reikia 
papildyti. Taipogi, jeigu nustatyta papildomai, tokius rodiklius kaip tolydus vandens tekėjimas virš 
tavo normalaus sunaudojimo ribos. Įspėjimai gali būti nustatomi pagal asmenines nuostatas per 
prijungtinį prietaisų skydą. 

Su EcoWater e VO LU T I O N  Gerintoju, gausite naudą iš 
geriausios technologijos vandens valyme.
Integruotas aktyviosios anglies filtras pašalina blogą 
skonį ir apsaugo nuo vandentiekio vandens, kai jonų 
apsikeitimo dervos minkština tavo vandenį! Daugiau 
jokių sunkių vandens butelių nešiojimo!
Daugiau nereikia filtro kasečių keitimo kelis kartus 
per metus!

e VO LU T I O N  minkštikiai yra patobulinti Wi-Fi technologija,
kuri leidžia bet kur virtualiai stebėti tavo sistemą 
ir vandens sunaudojimą per išmanųjį telefoną, 
planšetinį kompiuterį ar kompiuterį.

Saugummas ir Interaktyvumas
Paprastas ir saugus prijungtinis prietaisų skydas 
nedelsiant pateikia informaciją, tokią kaip:


