
TWÓJ PROBLEM 

Żelazo i mangan to dwa najczęstsze przekroczenia, z którymi 
muszą radzić sobie właściciele własnych ujęć. Jedną z najlep-
szych metod, niewymagającą chemii, jest uzdatnianie ze wstępną 
aeracją wody. Co jednak, jeśli nie ma miejsca na dużą stację,
a w dodatku już został zamontowany zbiornik przeponowy?

NASZE ROZWIĄZANIE 

Jeżeli tylko pozwalają na to warunki oraz parametry wody, bar-
dzo dobrym rozwiązaniem kłopotów z żelazem i manganem 
może być Ecoperla Oxytower. Jest to innowacyjne urządze-
nie wyposażone w komorę sprężonego powietrza. Cały proces 
usuwania zanieczyszczeń zachodzi wewnątrz butli, a produkt 
zajmuje minimum miejsca.

INFORMACJE OGÓLNE

Ecoperla Oxytower to prawdziwa rewolucja w odżelazianiu
i odmanganianiu wody. Ten produkt jest przede wszystkim dedy-
kowany gospodarstwom domowym, które korzystają z hydroforu 
przeponowego lub dysponują niewielką przestrzenią na montaż 
stacji uzdatniania wody. Cały proces filtracji przebiega wewnątrz 
urządzenia. Wszystko za sprawą połączenia komory sprężonego 
powietrza z 75 litrami złoża filtracyjnego. Zastosowane do pro-
dukcji komponenty pochodzą od renomowanych producentów, 
w tym Clack. 

OXYTOWER
ECOPERLA

ZŁOŻE

Usuwanie żelaza i manganu z wody odbywa się wewnątrz butli. 
Woda najpierw przechodzi proces napowietrzania w komorze 
sprężonego powietrza. Następnie jest kierowana na 75 litrów 
złoża filtracyjnego, gdzie zatrzymywane są zanieczyszczenia. 
Złoże nie wymaga do działania żadnych środków chemicznych.

ZANIECZYSZCZENIA USUWANE W TRAKCIE 
FILTRACJI

• Żelazo 
• Mangan 
• Siarkowodór

GŁOWICA STERUJĄCA

• Wyprodukowana przez Clack
• Podświetlany wyświetlacz
• Automatyczna regeneracja czasowa
• Sterowanie mikroprocesorowe
• Łatwe programowanie
• Funkcja diagnostyki pracy zaworu
• Możliwość wyświetlenia historii pracy urządzenia
• Rozszerzone zasilanie z baterii litowej

ZALETY

• Ecoperla Smart System
• Najlepsze europejskie i amerykańskie komponenty
• 75 litrów złoża filtracyjnego
• Podświetlany wyświetlacz
• Automatyczna regeneracja czasowa
• Nie wymaga stosowania środków chemicznych
• Można stosować ze zbiornikami przeponowymi
• Zajmuje minimum miejsca
• Bardzo łatwy montaż
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INNOWACYJNE USUWANIE 
ŻELAZA I MANGANU  

Ilość złoża 75 l

Wymiary
kolumny (w/s/g)

164 x 34 x 
34 cm

Zużycie wody 
na regenerację 430 l

Wydajność (nomi-
nalna/maksymalna)

1,0/1,6 
m³/h

Przyłącze 1"

Temperatura 
(min/max) 2/48 °C

Ciśnienie 
(min/max) 3/6 bar


