
EcoWater este Satisfacția dăruită de prima 
picătură de apă cu atingerea ușoară și moale…  

 
EcoWater este Garanția fiecărei picături de apă  

la fel de bună ca și prima… 

APĂ CURATĂ, O VIAȚĂ FERICITĂ!  

www.ecowater.ro / www.water-world.ro 

Stiati ca?...  
 

Sistemul de dedurizare EcoWater Seria 4500  
Modele 4512-A50/68 

 

Un echipament de ultima generatie  
care se plateste prin el insusi! 

 

Functionare comandata de microprocesor,  
cu control prin efectuarea de calcule statistice  

ale capacitatii de tratare, consumului de sare etc. 
 

Consum extrem de mic de sare pastilata. 
 

 In conditii de utilizare a unei ape brute cu duritatea de 30 oG, la 

fiecare mc de apa utilizata, vehiculati prin instalatie cca. 600 grame de calcar. 

 Intr-un an, la un consum mediu lunar de 30 mc, vehiculati 

prin instalatie cca. 220 kg de calcar. 

Cu un debit de functionare de 2940 litri/ora apa dedurizata, acest 

echipament poate furniza cei 360 mc de apa tratata pe an 
(conform exemplului de mai sus), utilizand doar  cca. 10÷15 saci 
de sare pastilata / consum anual ! 

Dvs. ce apa utilizati?... 
10 ANI  

ECOWATER SYSTEMS 
 ROMÂNIA 

90 ANI DE LA PRIMUL 
DEDURIZATOR AUTOMAT  

DIN LUME PRODUS DE  
ECOWATER SYSTEMS IN SUA 
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Model Cod A-50 A-68 

Cod produs 31474 31475 

Capacitate de tratare, 
MIN/MED/MAX, 
 oF x mc @ Kg sare/regenerare 

150 @ 2,04 

196 @ 3,74 

332 @ 6,94 

200 @ 2,72 

322 @ 4,99 

443 @ 9,25 

Debit functionare apa uz tehnic  
(duritate <0,5 dH);  
pentru uz potabil (duritate >5 dH)  
debitul disponibil este mai mare 

2940 l/ora  
la Dp 0,8 bar 

 
3660 l/ora  
la Dp 1 bar 

3420 l/ora  
la Dp 1 bar 

Cantitate rasina, litri 42 56 

DIMENSIUNI DE GABARIT [CM] 
Latime x Lungime x Inaltime 

50 x 150 x 170 

Producator: EcoWater Systems LLC 
Tara de origine: SUA 

Functie de consumul mediu zilnic  
si de calitatea apei Dvs.  

solutia tehnica recomandata poate varia.  
Pentru oferta, va rugam sa ne contactati.  

GARANTIE 

2 Ani 

 Modele cu vas de sare separat  
 Bypass cu conexiune intrare/iesire apa 1 ¼”  
 Rasina de uz alimentar 
 Regenerare automata, volumetrica si proportionala 
 Posibilitate spalare prelungita, posibilitate modificare timpi spalare 
 Intretinerea consta numai in adaugarea de sare 
 Autonomie mare de functionare, functionare cu rezervor de sare uscat 
 Control cu microprocesor 
 Ora de regenerare usor de schimbat 
 Afisare debit instantaneu apa, capacitate ramasa, apa consumata in ziua 

curenta, cantitate totala  apa dedurizata, numar total de regenerari, numar de 
zile de functionare 

 Sistem cu plutitor si furtun prea-plin pentru a preveni scurgerile accidentale  
 Pentru o buna functionare necesita: apa de alimentare filtrata cu presiunea de 

minim 2 bari, evacuare la canalizare la nivelul solului, sare pastilata pentru 
dedurizare, tensiune de alimentare electrica stabila de 220V/50Hz 

 Manual in limba romana, garantie 2 ani 

ECOWATER - DEDURIZATOARE SERIA 4500 

EcoWater Systems SUA  
Producatorul Nr. 1 Mondial 
Dedurizatoare Rezidentiale 

Peste 20.000 de echipamente  
in functiune in Romania 

din 2005 pana in prezent. 


