
Mikrobiologinė 
filtravimo sistema
EPS-1000

Šalina bakterijas ir virusus,
Pagerina vandens skonį ir kvapą

Tiekiamo vandens slėgis: (min.-maks.) 2,8-6,9 bar 

Maksimalus srautas: (maks.) 2,8 l/h

 
Bakterijų, virusų ir cistų šalinimas: mikrobiologinė kasetė 

Skonio ir kvapo gerinimas: anglies kasetė

Chloro, nuosėdų, švino, LOJ (įskaitant benzeną, tolueną) mažinimas* 

Matmenys: aukštis 41 cm x plotis 20 cm x gylis 8 cm 

ECOWATER SYSTEMS 
Marmon Group dalis, kuri priklauso Berkshire Hathaway 
kapitalo grupei, kurios centrinė būstinė yra JAV. EcoWater 
Systems yra  didžiausias vandens valymo sistemų namams 
gamintojas pasaulyje.

Turime įgaliotų EcoWater 
Partnerių tinklą

Jūsų kontaktas:

      Tai mūsų pasirinktos įmonės, kurios specializuojasi 
vandens namams gerinime. Šie specialistai padės Jums 
parinkti įrenginį ir jį sumontuoti, pristatys eksploatacines 
medžiagas, taip pat teiks techninio aptarnavimo paslaugas.

Tarptautiniai sertifikatai:

* Išbandyta ir patvirtinta NSF International pagal NSF/ANSI 42 ir 53

Paprastas 
kasečių keitimas
Filtravimo kasetes galite 
pakeisti savarankiškai. 
Tai užtruks mažiau nei 
minutę. Neišsitepsite 
rankų ir nereikia jokių 
įrankių.

Gaminys turi Nacionalinio Higienos Instituto (Lenkija, PZH) 

sertifikatą

www.ecowatersystems.lt



Sveikas vanduo 
visada po ranka!

EFEKTYVI, KOMPAKTIŠKA FILTRAVIMO 
SISTEMA, KURIĄ GALIMA ĮMONTUOTI 
SPINTELĖJE

Mikrobiologinė filtravimo sistema 
– saugu ir patogu: 

Paprastas valdymas – lengvai pakeičiamos filtravimo kasetės

Kompaktiški matmenys

Aukščiausios kokybės medžiagos ir tvirtas korpusas

Stilingas chromuotas čiaupas (galima įsigyti atskirai)

Tai idealus sprendimas Jums, jei norite turėti vandenį gėrimui 
ir virimui be bakterijų, skanų ir praturtintą mineralais 
tiesiai iš čiaupo. Ir be chloravimo, be UV spindulių,  net jei 
tai vanduo iš gręžinio! Filtravimo sistema efektyviai 
pašalins iš vandens bakterijas, virusus, nuosėdas ir 
nemalonius kvapus.

Vietos taupymas

Filtravimo sistemą galima 
įmontuoti net nedidelėje 
virtuvinėje spintelėje, 
nebūtinai po kriaukle.

Mikrobiologinė filtravimo sistema 
– puiki alternatyva vandeniui buteliuose:

 

Pašalina bakterijas ir virusus nenaudojant kenksmingų 
cheminių priemonių ar UV lempų

Pagerina vandenio gėrimui ir virimui skonį ir kvapą

Išsaugoja vandenyje būtinus mineralus

TINKA SKIRTINGOMS VEIKLOMS 

Laboratoriniais tyrimais patvirtintas barjeras šalina:

bakterijas 
- iki 99,9999%

virusus - iki 
99,99%

cistas - iki 
99,95%

Filtravimo sistema puikiai pasiteisins 
namuose, biure, gydytojo kabinete ar 
vasarnamyje.


