
TWÓJ PROBLEM 

Wysokie stężenie żelaza w wodzie to 
jeden z najczęściej występujących pro-
blemów, kiedy głównym ujęciem jest 
studnia. Substancja ta ma wpływ nie 
tylko na barwę, zapach i smak wody, 
ale przede wszystkim powoduje liczne 
szkody w gospodarstwie domowym.

NASZE ROZWIĄZANIE 

Ecoperla Ironitower to najlepsze rozwią-
zanie problemu wysokiego stężenia że-
laza w wodzie. Doskonale dobrane złoże 
filtracyjne zapewnia wydajne i dokład-
ne oczyszczanie wody. Ecoperla Smart 
System pozwala na obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych przy zachowaniu od-
powiednich parametrów pracy.

INFORMACJE OGÓLNE

Seria Ecoperla Ironitower to cztery 
modele o różnych wielkościach i wy-
dajnościach. Każde urządzenie posiada 
solidną, trwałą butlę odporną na korozję 
wypełnioną najlepszym na rynku zło-
żem oraz bezawaryjną głowicę sterującą 
od znanego w branży uzdatniania wody 
producenta – firmy Clack.
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ZŁOŻE 

Tradycyjne złoże stosowane już od wielu lat w branży filtracji 
wody. Jest to mieszanka kwarcowo-dolomitowa z odpowied-
nio dobraną ilością dodatkowych składników. Przed filtracją 
niezbędne jest wstępne napowietrzanie wody.

ZANIECZYSZCZENIA USUWANE W TRAKCIE 
FILTRACJI

• Żelazo 
• Siarkowodór

GŁOWICA STERUJĄCA CLACK TC

• Funkcja automatycznej regeneracji czasowej
• 10 gotowych programów pracy do wyboru 
• Nowoczesny procesor na układach scalonych 
• Możliwość wyświetlenia czasu pozostałego do regeneracji 
• Zachowuje dane oprogramowania i parametry pracy 
w pamięci mikroprocesora 
• Posiada proste podłączenie hydrauliczne 
• Pełny dostęp do części zamiennych i akcesoriów monta-
żowych

ZALETY

• Wyprodukowany z najlepszych komponentów na terenie 
Europy 
• Posiada innowacyjny Ecoperla Smart System 
• Bezawaryjna głowica sterująca znanego producenta
• Wydajne złoże filtracyjne
• Do działania urządzenia nie jest potrzebny wysoki poziom 
pH wody 
• Ne ma potrzeby stosowania jakichkolwiek środków che-
micznych
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ODŻELAZIANIE WODY 
W NAJLEPSZYM WYDANIU  

Model S M L XL

Ilość złoża 55 l 75 l 90 l 120 l

Wymiary
kolumny (w/s/g)

153 x 32 x 
32 cm

164 x 34 x 
34 cm

192 x 38 x 
38 cm

194 x 42 x 
42 cm

Zużycie wody 
na regenerację  310 l 360 l 420 l 550 l

Wydajność (nomi-
nalna/maksymalna)

0,9/1,3 
m³/h

1,0/1,50 
m³/h

1,2/1,8 
m³/h

1,6/2,3 
m³/h

Przyłącze 1" 1" 1" 1"

Temperatura 
(min/max)  2/48 °C 2/48 °C 2/48 °C 2/48 °C

Ciśnienie 
(min/max) 3/6 bar 3/6 bar  3/6 bar  3/6 bar


