
TWÓJ PROBLEM 

Duże cząstki zanieczyszczeń mechanicznych to 
częsty problem spotykany w wodach pochodzą-
cych zarówno ze studni, jak też z wodociągu. Stan-
dardowe filtry mechaniczne nie zawsze radzą sobie 
z prawidłową filtracją, a do tego w wielu przypad-
kach konieczna jest częsta wymiana wkładów.

NASZE ROZWIĄZANIE 

Ecoperla Sedimentower to o wiele bardziej wydaj-
na alternatywa standardowych filtrów mechanicz-
nych. Duża powierzchnia kontaktu wody ze złożem 
zapewnia filtrację na najwyższym poziomie. Złoże 
zastosowane w urządzeniu wyróżnia się niezwykle 
długim okresem żywotności.

INFORMACJE OGÓLNE

Ecoperla Sedimentower to urządzenie składające 
się z butli epoksydowej oraz ręcznej głowicy ste-
rującej. Dostępny w trzech rozmiarach. Złoże to 
doskonale dobrana mieszanka filtracyjna usuwają-
ca z wody duże cząstki mechaniczne. Charaktery-
zuje się długą żywotnością i ogromną wydajnością. 
Dzięki zastosowaniu ręcznej głowicy użytkownik 
sam może zdecydować o częstotliwości i czasie 
regeneracji. Ta cecha ma także wpływ na obniżenie 
kosztów eksploatacji urządzenia.

SEDIMENTOWER
ECOPERLA

ZŁOŻE

Specjalnie dobrane złoże kwarcowe. Jego ściśle określona 
konstrukcja pozwala na odpowiednio długi kontakt wody 
z mieszanką, a przez to optymalną filtrację.

ZANIECZYSZCZENIA USUWANE Z WODY 

• Zanieczyszczenia stałe
• Piasek 
• Rdza  
• Muł 

GŁOWICA STERUJĄCA TR MAN

• Bezawaryjna praca, dzięki odpowiedniej konstrukcji 
• Proste podłączenie 
• Solidne wykonanie 
• 3 tryby działania – Praca, Backwash, Rinse 
• Możliwość oszczędnej regeneracji 
• Użytkownik sam decyduje o czasie rozpoczęcia oraz długości 
regeneracji

ZALETY

• Wyprodukowany z trwałych i solidnych materiałów na te-
renie Europy 
• Mechaniczna głowica sterująca umożliwiająca obniżenie 
kosztów eksploatacji 
• Wydajne złoże wyróżniające się długą żywotnością 
• Alternatywa filtrów mechanicznych niewymagająca wy-
miany wkładów
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ELIMINACJA 
ZANIECZYSZCZEŃ 
MECHANICZNYCH

Model S M L

Ilość złoża 25 l 35 l 40 l

Wymiary
kolumny (w/s/g)

130 x 27 x 
27 cm

152 x 27 x 
27 cm

140 x 32 x 
32 cm

Wydajność (nomi-
nalna/maksymalna)

1,5/3
 m³/h

1,6/3,2 
m³/h

 2,2/4,4 
m³/h

Przyłącze 1" 1" 1"

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

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


