
Your Water. Perfected.

De kwaliteit van het water in jouw huis voldoet 

misschien aan de lokale normen, maar voldoet 

mogelijk niet aan je behoeften. Leidingwater kan 

opgeloste metalen bevatten zoals lood, ijzer en 

andere verontreinigingen. Gelukkig kan je met een 

waterzuiveringssysteem schoner water van betere 

kwaliteit krijgen. 

LEKKER DRINKWATER, 
RECHTSTREEKS UIT DE KEUKENKRAAN

EcoWater drinkwaterzuivering.

Onze nieuwste versie van het omgekeerde osmose 

systeem zorgt voor ultra puur water.

Het systeem verwijdert chloor (smaak en geur), 

farmaceutische producten, chemicaliën en meer 

ongewenste verontreinigingen.
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DE ECOWATER 
OMGEKEERDE OSMOSE

Hoe werkt het?

Het water wordt door een filter gestuurd om alle sedimenten, fijn stof en 
chloorresten te verwijderen. 

Vervolgens wordt het water door een half doorlaatbaar membraan met micro-
scopische poriën gestuurd. Dit betekent dat enkel watermoleculen door dit 
membraan kunnen doordringen, waardoor andere opgeloste stoffen worden 
tegengehouden en via de afvoer weggeleid.

In de laatste stap wordt het gefilterde water in de opslagtank bewaard totdat 
je de kraan open draait. Het water passeert nog via een actief koolfilter voor-
dat het naar de kraan gaat, met als resultaat een glaasje ultra puur water.

GRATIS SERVICENUMMER

Showroom (op afspraak) 

Geelseweg 56

2250 Olen (België)

Tel.: +32 14 24 71 11

www.ecowater.be

EcoWater Systems Europe NV

Oosterzelesteenweg 119

9230 Wetteren (België)

Tel.: +32 9  395 5 395

De ERO 385 verwijdert tot 90% van de onzuiverheden uit jouw water

OPTIONEEL
Montage van opslagtank

ERO 385

Druk limiet (min - max) bar 2,8 - 6,9

Temperatuur limiet (min-max) °C 4 - 38

Totaal opgeloste stoffen ppm 2 000

Verwijdering van de onzuiverheden    % 90

Productiesnelheid per dag liter 59,6

pH-waarden pH 4 - 11

Opslagreservoir liter 15

Maximale hardheid °F 10

Levensduur filter en waterverbruik 
opvolgen Optioneel via Wifi

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

• Ammonium
• DEET
• Fenytoïne
• Arsenicum
• Estrone
• PFOA/PFOS
• Atenolol

• Fluoride
• Radium 226/228
• Barium
• Ibuprofen
• Selenium
• Bicarbonaat 
• Lood 

• Natrium
• Bromide
• Linuron
• Sulfaat
• Bisfenol A
• Magnesium
• Tannine

• Cadmium
• Meprobamaat
• TCEP
• Carbamazefine
• Metolachloor
• TCCP
• Chloride

• Naproxen
• TDS
• Chroom (Hex)
• Nitraat/Nitriet
• Trimethoprim
• Chroom (Tri)
• Nonylfenol

• VOC
• Chloorsmaak & -geur
• Troebelheid
• Koper - Zink
• Cysten 
  (Giardia/Cryptosporidia)
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