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TWÓJ PROBLEM 

Poszukujesz dobrej alternatywy dla jonizatorów wody? Chcesz 
zadbać o swój organizm i korzystać z właściwości czystej 
wody doskonałej zarówno do gotowania, jak też do picia? 
Standardowe systemy odwróconej osmozy posiadają jedynie 
możliwość mineralizacji.

NASZE ROZWIĄZANIE 

Ecoperla Rosa to nowoczesny system odwróconej osmozy, 
jakiego jeszcze nie było. Zamiast standardowego mineralizatora 
posiada wkład rewitalizujący wodę wzbogacający ją w magnez 
oraz podnoszący jej pH. Oprócz krystalicznie czystej wody 
do gotowania użytkownik otrzymuje najlepszą dla organizmu 
wodę alkaliczną.

INFORMACJE OGÓLNE

Ecoperla Rosa została w całości wyprodukowana na terenie 
Europy. Jest niezwykle oszczędna pod względem eksploata-
cji. Na wytworzenie 1 litra perfekcyjnie oczyszczonej wody 
przypadają 1,5 - 2 litrów odrzutu do kanalizacji. W zestawie 
znajduje się estetyczna dwudrożna wylewka zapewniająca 
2 opcje poboru wody: oczyszczoną wodę miękką idealną 
do gotowania oraz wodę o właściwościach prozdrowotnych.

ROSA
ECOPERLA

BUDOWA 

• Wszystkie wkłady oraz membrana 
zostały umieszczone w kompaktowej 
obudowie 
• Na stelażu umieszczono oznacze-
nia ułatwiające montaż, dzięki którym 
wszystkie wężyki i przyłącza zawsze 
będą uporządkowane 
• Stelaż posiada mechanizm uchylny, 
dzięki któremu wymiana wkładów bę-
dzie jeszcze łatwiejsza
• Dodatkowym atutem jest system an-
tyzalaniowy Ecoperla Security System 
• W zestawie zbiornik z trwałego two-
rzywa sztucznego o pojemności 16 li-
trów

CO WEWNĄTRZ?

• Niezwykle wydajna membrana osmo-
tyczna 100 GPD wyprodukowana przez 
pioniera w tworzeniu membran do syste-
mów odwróconej osmozy - firmę Filmtec 
• Wkłady najlepszej jakości o dużej wy-
dajności i długiej żywotności 
• 2 wkłady węglowe zamiast 2 me-
chanicznych standardowo używanych 
w większości systemów odwróconej 
osmozy dostępnych na rynku 
• Wkład rewitalizujący wodę Ecoperla 
Elixir

ETAPY FILTRACJI 

1. Wkład mechaniczny - usuwa zanie-
czyszczenia stałe
2. Wkład węglowy sypki - usuwa chlor 
oraz metale ciężkie
3. Wkład węglowy prasowany – usuwa 
pyłek węglowy, doczyszcza wodę
4. Membrana osmotyczna - usuwa wy-
soki stopień twardości wody, bakterie 
oraz wirusy 
5. Wkład węglowy szlifujący - poprawia 
smak oraz zapach wody
6. Wkład rewitalizujący Ecoperla Elixir 
- wzbogaca wodę w magnez, podnosi 
jej pH

ZDROWIE W KAŻDEJ KROPLI 

Wymiary filtra 
(w/s/g) 36,5 x 40,5 x 21,5 cm

Wymiary zbiornika
(w/śr) 42 x 28 cm

Membrana 100 GPD

Wydajność 378 l/dobę, 16 l/h

Pojemność 
zbiornika 16 l

Ciśnienie
(min/max) 2,5/6 bar

Temperatura
(min/max) 2/40 °C


