
TWÓJ PROBLEM 

Woda pochodząca ze studni może zawierać spore ilości za-
nieczyszczeń różnego rodzaju. Oprócz wysokiego stopnia 
twardości często występuje w niej podwyższone stężenie 
żelaza, manganu, oraz związki organiczne. W niektórych przy-
padkach dodatkowy problem stanowi barwa wody. W jaki 
sposób usunąć tyle zanieczyszczeń jednocześnie?

NASZE ROZWIĄZANIE 

Twardość wody, przekroczone stężenie manganu, żelaza, amo-
niaku, czy nieodpowiednia barwa wody to problemy, z którymi 
poradzi sobie wielofunkcyjna kompaktowa stacja uzdatniania 
wody Ecoperla Multicab. Doskonale dobrana mieszanka złóż 
filtracyjnych w odpowiedniej ilości optymalnie oczyści wodę.

INFORMACJE OGÓLNE

Ecoperla Multicab to wielofunkcyjna stacja uzdatniania wody 
wyprodukowana na terenie Europy z komponentów najlepszej 
jakości. Posiada głowicę sterującą od znanego, amerykańskie-
go producenta. Urządzenie zostało wyposażone w Ecoper-
la Perfect System, co pomaga obniżyć koszty codziennego 
użytkowania.

MULTICAB
ECOPERLA

BUDOWA

• Kabinet wykonany z trwałego, solidnego tworzywa, które 
nie będzie łatwo ulegało uszkodzeniom mechanicznym
• Odpowiedni dobór wymiarów zapewnia możliwość umiesz-
czenia urządzenia nawet w niewielkich przestrzeniach
• Zbiornik na solankę umieszczono z przodu, co ułatwia i przy-
spiesza proces dosypywania soli
• Przesuwna pokrywa zbiornika solanki ochrania panel ste-
rujący przed zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi i 
zanieczyszczeniami
• Intuicyjny panel z funkcją podświetlenia bezpośrednio po-
łączony z głowicą sterującą
• Osłonka panelu zapobiega przedostawaniu się zabrudzeń 
oraz możliwości uszkodzenia głowicy podczas dosypywania soli
• W zestawie elastyczny wąż odprowadzający popłuczyny 
do kanalizacji 

CO WEWNĄTRZ? 

• Głowica sterująca od znanego w branży filtracyjnej produ-
centa - firmy Clack
• 30 litrów najlepszego złoża multifunkcyjnego
• Ustawienia Ecoperla Perfect System 

ZŁOŻE

Najlepiej dobrane proporcje złóż jonowymiennych, które 
układają się w warstwy. Każda warstwa usuwa inny rodzaj 
zanieczyszczenia występującego w wodzie. Powierzchnia złoża 
jest na tyle duża, że w trakcie przepływu woda ma szansę na 
odpowiednio długi kontakt z mieszanką filtracyjną. 

ZANIECZYSZCZENIA USUWANE W TRAKCIE 
FILTRACJI: 

• Żelazo 
• Mangan 
• Amoniak
• Związki organiczne 
• Twardość wody 
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WIELOFUNKCYJNE 
OCZYSZCZANIE WODY 

Ilość złoża 30 l

Wysokość 114,5 cm

Szerokość 32 cm

Głębokość 51 cm

Zużycie soli 
na regenerację 3,6 kg

Zużycie wody 
na regenerację 270 l 

Maks. zalecany 
przepływ roboczy 2,4 m3/h

Przyłącze 1"

Temperatura 
(min/max) 4/45 °C

Ciśnienie 
(min/max)  2,5/6 bar


