
TWÓJ PROBLEM 

Woda użytkowa pochodząca ze studni 
może zawierać duże stężenia zanieczysz-
czeń, które mają wpływ na jej jakość. 
Wśród najczęściej występujących moż-
na wymienić: żelazo, mangan, twardość 
wody, związki organiczne oraz nieodpo-
wiednią barwę wody.

NASZE ROZWIĄZANIE 

Ecoperla Multitower to wielofunkcyjna 
stacja uzdatniania wody, która kom-
pleksowo oczyści ją z: nadmiaru żela-
za, manganu, substancji organicznych. 
Ponadto złoże filtracyjne jest w stanie 
zredukować twardość wody. 

INFORMACJE OGÓLNE

Ecoperla Multitower składa się z so-
lidnej butli epoksydowej wypełnionej 
najlepszej jakości autorskim złożem 
marki Ecoperla, bezawaryjnej głowicy 
sterującej znanego, amerykańskiego 
producenta oraz dużego zbiornika na 
sól regeneracyjną. Ecoperla Multitower 
posiada innowacyjny Ecoperla Smart 
System pozwalający na znaczne obni-
żenie kosztów eksploatacji. Urządzenie 
jest dostępne w trzech rozmiarach.

MULTITOWER
ECOPERLA

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 

GŁOWICA CLACK PALLAS 

• Duży wyświetlacz 
• Intuicyjny panel
• Funkcja diagnostyki pracy zaworu 
• Funkcja sprawdzania pracy urządzenia 
• Funkcja inteligentnego wyliczania czasu regeneracji 
• Informacja o konieczności wykonania serwisu 
• Wbudowany mieszacz

ZALETY 

• Wykonany z najlepszych komponentów na terenie Europy 
• Posiada innowacyjny Ecoperla Smart System 
• Bezawaryjna głowica sterująca znanego producenta
• Najlepsze, wydajne złoże filtracyjne 
• Usuwa z wody kilka problemów jednocześnie, a do tego 
redukuje barwę wody 
• Nie wymaga stosowania silnej pompy ciśnieniowej 
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WODA POZBAWIONA 
WSZELKICH 
ZANIECZYSZCZEŃ 

Model S M L

Ilość złoża 40 l 50 l 75 l

Wymiary
kolumny (w/s/g)

159 x 27 x 
30 cm

153 x 32 x 
32 cm

159 x 34 x 
34 cm

Wymiary 
zbiornika (w/s/g)

88 x 33,5 x 
33,5 cm

88 x 33,5 x 
33,5 cm

88 x 33,5 x 
33,5 cm

Zużycie soli 
na regenerację 4,8 kg 6 kg 9 kg

Zużycie wody 
na regenerację 290  l 390 l 490 l

Wydajność (nomi-
nalna/maksymalna)

1,3/1,5 
m³/h

1,8/2,2 
m³/h

2,1/2,6 
m³/h

Przyłącze 1" 1" 1"

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

Ciśnienie 
(min/max) 2,5/6 bar 2,5/6 bar 2,5/6 bar


