ECOWATER
WATERVERZACHTERS
ONTDEK DE ZACHTHEID
VAN WATER

EXPERTS IN WATER

EcoWater Systems® is wereldmarktleider in huishoudelijke waterverzachters en specialist in drinkwatersystemen en grondwaterbehandeling. Al meer dan 90
jaar zorgen wij voor water van topkwaliteit.
Dankzij onze innovatieve technologieën, kwaliteitsproducten en servicegerichte aanpak heb je met een
toestel van EcoWater Systems® gegarandeerd de
beste oplossing voor jouw water in huis.
Overal waar water gebruikt wordt, zetten wij onze
expertise in. Binnenkort ook bij jou?

SLIMME KEUZE
De voordelen van waterverzachters

• Minder energieverbruik
Kalk heeft een isolerende werking. Leidingen die vol kalkresten zitten hebben
dus meer tijd nodig om warm te worden. Dit zorgt voor onnodige energieverbruik. Een waterverzachter vermindert dus je energieverbruik. En dat is goed
voor je portemonnee!

• Langere levensduur van jouw toestellen.
Water stroomt zonder problemen door je koffiezetapparaat, wasmachine of
waterkoker. Maar kalk kan dit niet. Het zet zich dus vast op het apparaat zelf.
Hierdoor verslijt je apparaat sneller en val je sneller in de kosten. Zacht water is
wél lief voor je toestellen.

• Minder poetsen
Kalkrijk of hard water laat aanslag achter op je kranen, tegels, douchescherm ...
Met een waterverzachter is dat verleden tijd. Gedaan met hardnekkige poetsproducten en schrobben!

• Mooi glanzend servies
Van kalk in je water worden je glazen -en glazen schotels, vazen en kommetjes
- dof. Zelfs de beste anti-kalktabletten kunnen daar niet tegenop. Maar een
waterverzachter wel.

Bespaar tot 650 euro per jaar*

50% minder gebruik van
detergenten en zeepproducten

15% besparing op energiekosten

Besparing

-210 €

-63 €

Minder onderhoud en slijtage
van warmwatertoestellen

-200 €

Verminderde slijtage van kledij

-177 €

TOTAAL:

-650 €

* Bron: Aqua Belgica, de Belgische Federatie voor waterbehandeling vzw.
Berekening op basis van cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. 		
Cijfers voor een gemiddeld gezin in België.

FIJN GEVOEL

• Langer mooie kleren
Kleding die je met zorg uitgekozen hebt, wil je graag zo lang mogelijk mooi
houden. Maar hard water maakt die taak heel wat moeilijker: je wasgoed
wordt vaal, voelt harder aan en verslijt sneller. Een waterverzachter is net zo
lief voor je kleren als jij.

• Zachter voor je voor huid en haar
Je huid is je grootste orgaan en dus moet je er zorg voor dragen. Hard water
kan je huid - en haar - uitdrogen en zelfs vervelende kwalen zoals eczeem verergeren. Dankzij zacht water behouden zowel je huid als je haar hun natuurlijke glans en soepelheid. En je hebt ook nog eens minder zeep of shampoo
nodig!

• Lekkerder water
De mineralen in hard water geven een bepaalde smaak aan je koffie of thee.
Met zacht water komen de echte smaken pas helemaal tot hun recht. En ook
je glaasje vers getapt kraantjeswater smaakt zoveel lekkerder!

• Beter voor het milieu
Hoe harder je water, hoe meer wasmiddel, zeep, anti-kalkproducten e.a. je
nodig hebt. Dat heeft een zware impact op ons milieu.
Met een waterverzachter in huis verklein je dus ook je ecologische voetafdruk.

HOE WERKT EEN
WATERVERZACHTER?

Calcium en magnesium zijn de oorzaak van kalk in het leidingwater. Om dat harde water zacht
te maken, moet de waterverzachter dus op je waterleiding worden aangesloten. Het water
stroomt door de verzachter, die vervolgens zacht water door je leidingen stuurt.
Dit gaat als volgt:

1

In de harstank van de waterverzachter zijn harsen aanwezig die de calcium- en

2

De opgevangen calcium- en magnesiumionen worden vervolgens omgezet in onschuldige

magnesiumelementen uit het water opvangen.

natriumionen. Dit proces noemen we de ionenuitwisseling. Het water is nu zacht en klaar
voor gebruik.

3

De waterverzachter spoelt de harsen met een zoutoplossing.

Dankzij de intelligente werking van onze waterverzachter moet je dit proces niet in de gaten
houden, dit gebeurt volledig automatisch en is bovendien afgestemd op je persoonlijk gebruik.
Hierdoor kan je op elk moment genieten van zacht water.

ZOUT/PEKEL

IONENUITWISSELINGSHARS

• Unieke kwaliteit van EcoWater
De EcoWater toestellen zijn voorzien van een gepatenteerde bypass en roterende klep met teflon coating.
Bovendien zijn alle onderdelen corrosievrij, waardoor je
gedurende een lange tijd kan genieten van kwalitatief
zacht water.

DE ECOWATER COMFORT REEKS
veel zacht water voor weinig geld

Met een EcoWater Comfort geniet je van de gemoedsrust van een
kwalitatieve waterverzachter. Dit toestel is voorzien van alle noodzakelijke
basisfuncties om je 24 op 7 te laten genieten van zacht water.

• Kwalitatieve en duurzame materialen
De EcoWater toestellen gebruiken een minimum aan
bewegende delen en uitsluitend corrosievrije materialen,
die voor 95% in onze eigen fabrieken worden gemaakt.

COMFORT 200

• Uiterst efficiënte werking

COMFORT 300

COMFORT 400

• Onklopbare prijs

Jouw installatie is intelligent en stemt zich – volledig

De EcoWater Comfort voorziet in al je basisbehoeften.

automatisch – af op jouw persoonlijk verbruik. Dit

Hierdoor geniet je van de beste prijs voor een kwalitatief

zorgt voor een uiterst optimale werking.

sterk toestel.

DE ECOWATER EVOLUTION REEKS
de intelligente waterverzachter

Met een EcoWater eVOLUTION geniet je van een toestel dat perfect
is afgestemd op jouw behoeften. Dankzij de Wifi Manager kan je jouw
EcoWater toestel beheren en je watergebruik opvolgen van vrijwel
overal, via je smartphone of tablet.

EVOLUTION DUO ED

• Flexibel en compact

EVOLUTION COMPACT

• Smart Water Technology

De eVOLUTION DUO ED waterverzachter is specifiek

Met de unieke smart water technology van EcoWater

ontworpen om in elke ruimte te passen. De harskolom

beschik je over het zuinigste toestel qua water- en

en de zoutbak kunnen tot op 2 meter afstand van

zoutverbruik. In vergelijking met een klassiek gestuurde

elkaar geïnstalleerd worden. Daardoor is slechts een

waterverzachter heb je tot 50% minder verbruikskosten.

minimum aan installatieruimte nodig.

EVOLUTION BOOST

• Geconnecteerd

EVOLUTION POWER

• Technische service vanop afstand

Hoe zit het met de zoutvoorraad? Hoelang nog tot de

De intelligente waterverzachters van EcoWater zijn uiterst

volgende spoeling? Eén blik op het beveiligde dash-

betrouwbaar en gaan jaren mee. Toch een probleem? Onze

board en je ontdekt alles wat je moet weten over de

technische dienst kan via een internetverbinding vanop

status van jouw eVOLUTION waterverzachter. Zo beheer

afstand een diagnose stellen. Zo ben je sneller en kosteloos

je snel en eenvoudig jouw toestel van vrijwel overal!

geholpen. Bonuspunt, je hoeft hiervoor niet thuis te zijn.

DE ECOWATER EVOLUTION REFINER REEKS
het beste van 2 werelden

Met een EcoWater eVOLUTION Refiner geniet je van de beste technologieën in
waterverzachting, terwijl de geïntegreerde filter met actieve kool onaangename
geuren, kleuren en slechte smaken uit het water verwijdert.

• Intensieve filtratie

• Nooit meer sleuren met duur flessenwater

De actieve koolfilter zorgt voor het verwijderen van

Een grote besparing, zowel voor jouw portemonnee als

chloorsmaak en –geur. Dit zorgt voor lekker drinkwater

voor het milieu. Tonnen en tonnen plastic flessen komen

in het hele huis!

elk jaar in de oceaan terecht. Je hoeft daar niet aan mee
te doen

REFINER BOOST

• Nooit meer filters vervangen

REFINER POWER

• Bespaar met kraantjeswater

Ineens genoeg actieve kool voor de hele levensduur van

Wist je dat leidingwater tot 100 keer goedkoper is dan

het toestel.

flessenwater?

WAAROM KIES JE BEST EEN
ECOWATER WATERVERZACHTER?

WERELDWIJDE NUMMER 1
EcoWater is wereldmarktleider voor residentiële waterverzachters en
staat reeds meer dan 90 jaar voor innovatieve technologieën, kwaliteitsproducten en superieure service.

• Smart

Intelligente, volumetrische sturing
Jouw installatie is computergestuurd en gaat zich - volledig
automatisch - optimaal afstemmen op jouw persoonlijk verbruik.

• Intuïtief

Uitgebreide informatie op het display
Het display met hoogcontrast geeft een duidelijke uitlezing van de
resterende capaciteit, de zoutvoorraad, ...

• Gemakkelijk

Automatische detectie van het zoutniveau
en licht in de zoutbak
Het zoutniveau wordt in real time uitgemeten door een sensor, voor
maximaal gebruikscomfort.

• Performant

Onderbedding in gewassen kwarts
Verbetert de doorstroming van het water door de harstank van de
grotere toestellen (Power en Boost modellen).

• Veilig

Droge zoutbak
Tussen twee spoelingen blijft de zoutbak droog. Zo wordt de vorming
van een zoutkoek vermeden.

• Eigen installatie

• Zoutlevering

Onze installateurs genoten de meest geavanceerde

Zit je zonder zout? Je kan dit online of telefonisch

opleiding. Zo zorgen zij steeds voor een installatie op

bestellen, wij leveren het dan bij jou thuis!

jouw maat!

• Onderhoud

• Dienst naverkoop

Doordat onze techniekers verspreid zijn over gans

Heb je vragen over jouw installatie of toestel? Dan kan

België, zijn de wachttijden voor een afspraak zeer kort.

je terecht bij onze dienst naverkoop.

Onze waterspecialisten kunnen je altijd verder helpen,
zelfs al heb je een toestel van een ander merk.

COMFORT COMFORT COMFORT
200
300
400
Type klep (roterende kunststof klep met
teflon coating)
Max.

53

103

147

Gem.

39

75

107

Verzacht watervolume tussen
regeneraties, bij max. capaciteit en hardheidsreductie van
30 ºF*

liter

1,767

3,433

4,9

Zoutverbruik per regeneratie*

kg

0,5 - 2,0

0,7 - 3,8

0,8 - 4,5

Waterverbruik als % van het
water beschikbaar tussen regeneraties, bij max. capaciteit
en hardheidsreductie van 30
ºF*

%

4

2

2

Nominaal debiet**

lpm

15,1

22,7

30,3

Actieve kool - volume

liter

-

-

-

Actieve kool - gewicht

kg

-

-

-

Actieve kool - capaciteit bij
0,75 ppm chloor ***

m3

-

-

-

Gewassen kwarts
onderbedding

liter

-

-

-

Zoutvatinhoud

kg

27

41

97

Hoogte

cm

66,8

83,8

114

Breedte

cm

32,5

32,5

35,5

Diepte

cm

43

43

51

-

-

-

Uitwisselingscapaciteit na
regeneratie (in ºF.m3) *

* De EcoWater ontharders zijn intelligent volumetrisch en
passen hun uitwisselingscapaciteit en regeneratiefrequentie
automatisch aan in functie van het reële waterverbruik.
Dankzij de variabele bezouting zal het zoutverbruik bij elke
regeneratie geoptimaliseerd worden in functie van de verzadiging van de harsen. Ook het spoelwaterverbruik wordt
automatisch bijgestuurd. Het besturingssysteem streeft
automatisch naar een minimum zout- en spoelwaterverbruik.
** Max. debiet waarbij volledige verzachting mogelijk is.
*** Gemeten op basis van verwijdering van chloor uit leidingwater. Deze waarden zijn slechts indicatief, het verminderen/
verwijderen van onzuiverheden hangt van veel factoren af
(temperatuur, contact tijd, PH, mate van vervuiling etc). De
exacte vermindering of verwijdering kan enkel bevestigd
worden via laboratoriumtests.
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30

36

48
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107

148

255

40

122

1,333

1.600

2.300

3.533

4.900

6.867

11.767

1.867

5.567

0,3 - 1,0

0,4 - 1,7

0,5 - 2,7

0,7 - 3,8

0,8 - 4,5

1,2 - 5,5

2,1 - 9,4

0,4 - 1,6

1,0 - 3,4

2

3

3

2

2

2

2

3

3

15,1

15,1

15,1

22,7

30,3

36,0

37,9

15,1

34,0

-

-

-

-

-

-

-

5,1

9,3

-

-

-

-

-

-

-

2,4

4,4

-

-

-

-

-

-

-

3.000

5.500

-

-

-

2,3

2,3

2,8

2,8

2,3

2,8

12

18

30

65

110

90

120

65

90

51,4

55,5

68,0

88,0

114,0

114,0

145 / 93

88,0

114,0

2 x 23,2

32,5

32,5

35,5

35,5

35,5

34,5 / 40,5

35,5

35,5

23,2

43,0

43,0

51,0

51,0

51,0

36,0 / 40,5

51,0

51,0

-

v

v

v

v

v

v

v

v

transformator: 220 - 240 Volt, 50 HZ naar 28 Volt (DC)
1,4 - 8,6

• Standaardvoorwaarden
Voor huishoudelijke toestellen (gekocht en geplaatst in België)

2 jaar

Volledige fabrieksgarantie, inclusief werkuren en verplaatsing.

3 jaar

Fabrieksgarantie op fabricagefouten van de elektronica/
elektrische onderdelen, incl. werkuren en verplaatsing
(enkel geldig voor huishoudelijke waterontharders : eVOLUTION
en Comfort)

5 jaar

Garantie op de plaatsing, incl. werkuren en verplaatsing (enkel
geldig voor hogervermelde huishoudelijke waterontharders).
De plaatsing is enkel gewaarborgd indien deze door onze eigen
diensten werd uitgevoerd.

10 jaar

Fabrieksgarantiegarantie op de harstank en zoutbak.

Deze garantievoorwaarden gelden enkel voor toestellen rechtstreeks afgenomen bij EcoWater Systems Europe N.V. en gelden
niet voor verbruiksproducten.
Afwijkende garantievoorwaarden kunnen gelden voor toestellen aangekocht via onafhankelijke verdelers en groothandelaars.

• Uitgebreide voorwaarden
Om de goede werking van jouw waterverzachter en/of Central Water Filter (CWF) te verzekeren, biedt EcoWater
Systems je de mogelijkheid om de standaardgarantie uit te breiden via twee onderhoudsformules. Afhankelijk van de
gekozen formule, geniet je tot 15 jaar garantie op uurloon, verplaatsing en onderdelen.

Optioneel/ verplicht
Garantie

KLASSIEK

OMNIUM 15 ( OM DE 2 JAAR)

Aanbevolen, niet verplicht

Overeenkomst gedurende 15 jaar

Uurloon en verplaatsing

Uurloon, verplaatsing en onderdelen

Niet inbegrepen

Inbegrepen

1 jaar na ieder onderhoud

15 jaar

Jaarlijks aanbevolen

Verplicht 2-jaarlijks

Onderdelen
Duurtijd garantie
Frequentie onderhoud

• Indien je om één of andere reden niet door EcoWater Systems gecontacteerd wordt voor een onderhoudsafspraak
dan is het jouw verantwoordelijkheid om ons tijdig te contacteren voor het periodiek nazicht om te kunnen blijven
genieten van de OMNIUM 15 formule.
• Als je op geen van deze formules wenst in te tekenen, dan zullen bij een eventuele interventie het uurloon en de
verplaatsingskosten aangerekend worden.
• Bij alle garantieformules geldt de voorwaarde dat je gebruik maakt van EcoWater-zouttabletten of regeneratiezout
van hetzelfde type en gelijkwaardige kwaliteit.

(*) Enkel voor waterverzachters van het COMFORT en eVOLUTION-gamma uitgerust met de ontsmettingsmodule of mits gebruik van het door Ecowater ter beschikking
gestelde ontsmettingsproduct voor de Refiner-versies.

WORD ECOWATER AMBASSADEUR

Eens je lid bent van de EcoWater familie, wil je nooit meer terug naar een
leven zonder zacht water. Beloofd!
Ben je zelfs zo tevreden dat je jouw familie, vrienden of kennissen kan
overtuigen om lid te worden? Super! Dan ben jij een échte EcoWater
Ambassadeur. En dat belonen wij met een EcoWater cheque ter waarde
van € 50 per aangebrachte klant. Hiermee kan je jouw onderhoud of zouttabletten betalen.
Gun je vrienden dus zacht water en verdien er zelf ook iets aan!

ECOWATER COMFORT

ECOWATER EVOLUTION

ECOWATER EVOLUTION REFINER

Ontdek ook onze

oplossingen voor
drinkwater.

EWS1220WATNL

EcoWater Systems Europe NV
Showroom (op afspraak)
Geelseweg 56

Oosterzelesteenweg 119

2250 Olen (Belgium)

9230 Wetteren (Belgium)

Tel.: +32 14 24 71 11

Tel.: +32 9 395 5 395

GRATIS SERVICENUMMER

0800 99 599

www.ecowater.be

