
ONTDEK ONZE 
PUTWATERSYSTEMEN





EXPERTS IN WATER

EcoWater Systems® is de toonaangevende speler in de 
waterbehandeling en wereldmarktleider in huishoudelijke 
waterverzachters. Reeds meer dan 90 jaar staat EcoWater 
voor innovatieve technologieën, kwaliteitsproducten en 
een superieure service.

EcoWater is actief in een waaier aan sectoren. Wij voorzien 
onder meer appartementsgebouwen, hotels, restaurants, 
carwashes, landbouwbedrijven en zorginstellingen van de 
beste kwaliteit aan water. Wij brengen deze professionele 
expertise mee naar de mensen thuis, die wij het comfort 
van perfect water bieden.



DE LUXE OM IN VRIJHEID
TE KIEZEN WAT VOOR U 
BELANGRIJK IS.

Dankzij onze ruime expertise en breed gamma aan toestellen, 
kunnen we het maatwerk leveren dat perfect past bij uw 
behoeften. 

Door het water te behandelen in huis heeft u geen aanslag 
meer op toiletten, kranen, douchewanden, lavabo’s, of in de 
badkuip. Zo moet u minder poetsen, heeft u nooit meer last 
van geurhinder, en geniet u volop van het comfort van perfect, 
zacht water. 

Het behandeld water dat u buiten gebruikt laat geen sporen 
meer na op klinkers, terrassen, gevelstenen, schuttingen, 
palissades, enzovoort. 
U kan het ook veel breder gebruiken: niet alleen voor sproeien 
zonder zorgen, maar ook om auto’s te wassen, een zwembad 
of een vijver te vullen, of als drinkwater voor dieren. 
Zonder aanslag gaan bovendien uw pompen, sproeikoppen, 
hogedrukreinigers,... langer mee. 

Waar u ook uw putwater voor wil gebruiken, wij hebben 
steeds het passende antwoord.





DE UITDAGINGEN 
VAN PUTWATER

Mangaan geeft een zwarte uitslag als het neerslaat. Buiten 
is dit zichtbaar op klinkers en natuursteen, binnen wordt 
het vooral zichtbaar in de toiletten, het bad en de douche. 
Mangaan oxideert relatief traag, dus dit proces duurt lang, 
maar het is wel onomkeerbaar – neerslag van mangaan 
krijg je echt nergens vanaf. 

Net zoals leidingwater bevat putwater vaak kalk. Vrijwel 
iedereen weet hoe kalkaanslag in de badkamer en in de 
keuken eruit ziet. Verder slaat kalk ook neer op verwar-
mingselementen (zoals die van uw wasmachine) waardoor 
deze veel minder efficiënt gaan werken en u veel meer 
energie verbruikt. In combinatie met ijzer zorgt kalk ervoor 
dat het ijzer nog sneller gaat neerslaan. 

Andere elementen die in putwater kunnen voorkomen 
zorgen meestal voor geurhinder, zoals bacteriën en sul-
faten. Voor water dat buiten gebruikt wordt is geurhinder 
meestal enkel vervelend, maar binnen in huis is geurhinder 
echt een probleem. Het goede nieuws is: de zeldzame 
uitzondering daargelaten, kunnen we deze problemen 
steeds verhelpen. 

Ijzer is het meest voorkomende probleem in putwater. Als 
ijzer neerslaat geeft het een rossige oranje schijn in uw 
toiletten en in de badkamer. Buiten is de neerslag goed 
zichtbaar op klinkers en tegels maar ook op hout, zoals 
schuttingen en terrassen. Een tweede probleem van ijzer is 
dat het leidingen, sproeisystemen en kranen doet verstop-
pen. 

MANGAAN IJZER

KALK ANDERE ELEMENTEN





EEN OPLOSSING OP MAAT 
VAN UW WATER

Point of entry wil zeggen: we behandelen het water aan 
de bron. Ons toestel wordt dus zo dicht mogelijk bij de 
pomp geplaatst, of in elk geval voor de eerste aftakking. 
Zo behandelen we al het water dat gebruikt wordt, is uw 
volledige installatie beschermd, en is al het gebruikte 
water van dezelfde kwaliteit. 

Point of use wil zeggen: we behandelen het water, daar 
waar u het gebruikt. In de praktijk gaat dit vooral over 
water dat gedronken wordt, waarbij de point of entry 
behandeling niet afdoende is. We plaatsen dan een 
kleinschalige extra fi ltratie, bijvoorbeeld in de keuken of 
in de badkamer. 

POINT OF ENTRY POINT OF USE

point of use

point of use

point of entry

Een typische installatie ziet eruit als volgt: 
na de pomp plaatsen we een voorfi ltratie, eventuele doseringen, en het toestel voor waterbehandeling zelf. 
Indien nodig, wordt er extra point of use behandeling toegevoegd.



Om te weten waar we staan, analyseren we uw water 
steeds. Als het water gedronken wordt, gebeurt deze 
analyse door een erkend labo. Door uw water op alle
relevante parameters te testen krijgen we een volledig 
beeld van de situatie, waardoor we een complete 
oplossing kunnen uitwerken. 

Er twee grote types van technologieën: op basis van 
beluchting, of op basis van harsen.

Het principe van beluchting is eigenlijk redelijk eenvoudig. 
Door het contact met lucht gaan de opgeloste mineralen 
neerslaan. Die neerslag wordt over een fi lter gestuurd, en 
het resultaat is zuiver water. Met beluchting kan er ijzer, 
mangaan en waterstofsulfi de (H2S) gefi lterd worden. 
De pH moet wel voldoende hoog zijn - het water moet dus 
licht basisch zijn. 

Harsen gaan opgeloste ionen (calcium, ijzer, magnesium) 
aantrekken, en andere ionen (meestal natrium) afgeven. 
Eens de harsen verzadigd zijn worden ze gespoeld met een 
zoutoplossing en kan het proces terug van voor af aan 
beginnen. Harsen zijn inzetbaar in vrijwel alle omstandig-
heden, los van pH, en kunnen aangepast worden aan de 
te behandelen elementen. Anderzijds verbruiken ze altijd 
zout. 

ZO MAKEN WIJ 
VAN UW PUTWATER 
HET WATER DAT U 
VERWACHT

SPITSTECHNOLOGIE 
VOOR GEBRUIKSGEMAK 
EN GEMOEDSRUST. 

Met onze ontsmettingsmodule wordt uw toestel bij 
elke regeneratie ontsmet. Dit is interessant om hygiëni-
sche redenen, maar zorgt er ook voor de harsen in uw 
toestel  langer meegaan, waardoor de levensduur van 
uw toestel verlengd wordt. 

Onze Wi-Fi module biedt u alles wat u moet weten over 
de status van uw toestel, met één blik op het beveiligde 
dashboard. Zoutniveau, waterverbruik, tijd tot de 
volgende regeneratie, ... handig en eenvoudig. 

Verder kan u uw toestel besturen wanneer u buitenshuis 
bent, en dus een spoeling vanop afstand starten. 
Handig wanneer u terugkomt uit vakantie, bijvoorbeeld. 

Tenslotte kan u allerhande meldingen via sms of email 
eenvoudig instellen. Zodra het zoutniveau te laag wordt,  
of wanneer het tijd is voor een onderhoud. 



POINT OF ENTRY 

4-in-1

ERO385

5030 multiplex Oxy Iron

eXPERT 700 IroneXPERT 500 eXPERT 600

EEN UITGEBREID 
GAMMA VOOR EEN 
PERSOONLIJKE 
AANPAK.

POINT OF USE



ONS TOESTEL OP 
UW MAAT

Onze specialist helpt u het juiste toestel te kiezen. We 
kijken daarbij naar de aanwezige opgeloste stoffen en de 
zuurtegraad, maar ook de gewenste waterkwaliteit na be-
handeling, het benodigde debiet, het verbruik op jaarbasis 
en de beschikbare ruimte zijn daarbij van belang. 

Hoogte Breedte Diepte Piekdebiet 
in m3/u WiFi

4-in-1 45-25 148 28 28 1,2

4-in-1 45-50 163 28 28 1,9

zoutvat 140kg 99 46 46

4-in-1 45-75 181 44 44 3

4-in-1 45-100 181 44 44 3,7

Zoutvat 400kg 125 66 66

eXPERT 500 114 35,5 51 1,2 x

eXPERT 600 145 34,5 36 1,9 x

zoutvat 140kg 93 40,5 41,5

eXPERT 700 Iron 158 34,5 36,5 1,6 x

Oxy Iron 10 148 35,6 35,6 2,3

Oxy Iron 12 163 35,6 35,6 3,4

5030 Duplex 2x 102 23 23 2,4

5030 Triplex 3x 102 23 23 3,6

5030 Quadplex 4x 102 23 23 4,8

zoutvat 100kg 84 43 43

Dosering 79 44 44 nvt

ERO385 Filters 43 32 9 nvt x

Buffervat 43,2 28 28
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