
Międzynarodowe certy�katy:

ECOWATER SYSTEMS 
To część Marmon Group, należącej do grupy kapitałowej 
Berkshire Hathaway, z główną siedzibą w USA. EcoWater 
Systems jest największym na świecie producentem domo-
wych systemów uzdatniania wody.

Dysponujemy 
siecią autoryzowanych 
Partnerów EcoWater

Twój kontakt:

*Przetestowane i certyfikowane zgodnie z NSF/ANSI 42 i 58 przez NSF International
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Elektroniczny czasomierz przypominający o konieczności  

wymiany wkładów (ERO-375E i HERO-375)

Elektroniczny pomiar TDS na bieżąco kontrolujący jakość 

uzdatnionej wody (ERO-375E i HERO-375)

Elektroniczny pomiar ilości przepływającej wody sygnalizu-

jący konieczność wymiany wkładu

Automatyczny zawór odcinający wodę przy zapełnieniu 

zbiornika

Automatyczne zawory odcinające – brak konieczności 

zamykania wody przy wymianie wkładów lub membrany

Redukcja* m.in.: alergenów, arsenu, chloru, cyst, miedzi, ołowiu, 

siarki

        Są to wyselekcjonowane firmy specjalizujące się 
w domowym uzdatnianiu wody. Pomogą Ci dobrać urządze-
nie i zamontować je, dostarczą materiały eksploatacyjne, będą 
również świadczyć usługi serwisowe.   

Prosta wymiana
wkładów
Wymiana wkładów
w urządzeniu jest prosta,
szybka i bez brudzenia rąk.

System 
odwróconej osmozy
ERO-375, ERO-375E oraz HERO-375

Poprawia smak i zapach wody pitnej
Usuwa zanieczyszczenia i alergeny

Produkty posiadają atest PZH



Czysta i zdrowa woda 
prosto z kranu

DLACZEGO WODA OCZYSZCZONA 
ODWRÓCONĄ OSMOZĄ JEST LEPSZA? 

Bogata gama dodatkowych akcesoriów:

System odwróconej osmozy zapewni Ci wysokiej jakości, 
smaczną wodę do picia oraz gotowania prosto z kranu. 
Urządzenie usunie zanieczyszczenia, osady, alergeny i związ-
ki, które wpływają na pogorszenie smaku i zapachu wody.

HIGIENICZNA CZYSTOŚĆ

System zaprojektowany 
w USA jest maksymalnie 
zintegrowany, zajmuje 
niewiele miejsca i łatwo 
utrzymać go w czystości.

System odwróconej osmozy – funkcjonalne 
i nowoczesne uzdatnianie wody pitnej:

 

Prosta, higieniczna wymiana filtrów i membrany

Stały monitoring jakości wody z kranu dzięki pierścieniowi LED

Bieżący dostęp do czystej, smacznej wody 

PIJ SMACZNIEJSZĄ 
I ZDROWSZĄ WODĘ

 

Eliminacja alergenów
System odwróconej osmozy usuwa z wody 
alergeny odpowiedzialne za problemy 
pokarmowe oraz podrażnienia skóry, 
zwłaszcza wśród dzieci.

Pijąc wodę oczyszczoną przez odwróconą osmozę 
masz pewność, że dostarczasz sobie i najbliższym 
najlepszej jakości wodę – bez osadów, zanieczyszczeń, 
alergenów i przykrych zapachów.  

Pierścień monitorujący LED wskazujący konieczność 
wymiany wkładu lub membrany (możliwość dokupienia 
w ERO-375E oraz HERO-375)

Moduł wifi Hydrolink® – możliwość zdalnego przesyłania 
danych dotyczących efektywności filtrów na panel 
sterowniczy (HERO-375)

Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe filtry (np. 
do usuwania osadów lub lotnych związków organicz-
nych VOC)

Dodatkowy kranik w dwóch wersjach kolorystycznych: 
chrom oraz mat (możliwość dokupienia w ERO-375, 
ERO-375E oraz HERO-375)




