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DE VOORDELEN 
VAN GEFILTERD 
KRAANTJESWATER

LEKKER EN GEZONDER
Water met een zachte, pure smaak  
Geen chloor, opgeloste metalen en andere kleine 
verontreinigingen meer

LIEF VOOR JE PORTEMONNEE
Leidingwater is tot 100 keer goedkoper dan 
flessenwater

Voor zuiver drinkwater hoef je niet naar de winkel te lopen. In België is het leidingwater namelijk perfect 

drinkbaar. Maar misschien vind je het niet lekker? Of maak je je zorgen om bepaalde verontreinigingen, 

smaken of geuren ... die zich in het water bevinden? 

Daar maak je snel komaf mee! Plaats een drinkwaterfilter van Ecowater Systems en drink voortaan heerlijk 

én gezond water recht uit de kraan. Goed voor je gezondheid, je portemonnee en het milieu!

VERKLEINT JE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK
Geen plastic afval
Geen onnodig transport of CO² uitstoot

GEMAKKELIJK 
Nooit meer sleuren met duur flessenwater
Geen opslagruimte nodig
24/7 lekker drinkwater 



EVOLUTION REFINER (P.10)

Combineer de voordelen 
van een waterontharder met 

die van een waterfilter.

CENTRAL WATER FILTER (P.11) 
Geniet van gezuiverd en lekker 

drinkwater, uit élke kraan van jouw 
huis. Voorzien van een actieve 

koolfilter.
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WELK SYSTEEM PAST BIJ JOU?

"POINT OF USE" WATERFILTERINGSSYSTEEM
"Point of Use" wil zeggen: we behandelen het water, daar waar jij het gebruikt.  
We plaatsen dan een extra filtratie, bijvoorbeeld in de keuken op het aanrecht,  
of verborgen in een keukenkastje en aangesloten op jouw kraan.

“POINT OF ENTRY” WATERFILTERINGSSYSTEEM
Point of entry wil zeggen: we behandelen het water aan de bron. Ons toestel wordt dus zo 
dicht mogelijk bij de watermeter geplaatst. Zo behandelen we al het water dat gebruikt wordt, 
is de volledige installatie beschermd, en heb je zowel zacht als lekker water ter beschikking  
uit elke kraan van jouw huis.

ABOVE THE SINK (P.6)

Elegante, compacte waterkoeler 
die je op het aanrecht plaatst. 

Gefilterd water zoals jij het  
het liefst drinkt.

UNDER THE SINK (P.4)

Lekker drinkwater, uit jouw 
(keuken)kraan? Dan is het “under 

the sink”-systeem voor jou de 
perfecte optie.

OMGEKEERDE OSMOSE ((P.8)

Geniet van extreem gefilterd 
water, recht uit de kraan.

Verwijdert tot 95% van de totale 
opgeloste vaste stoffen.
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GENIET VAN DE 
LUXE VAN ZUIVER 
DRINKWATER RECHT  
UIT DE KEUKENKRAAN

GEFILTERD  
KAMERTEMPERATUUR

GEFILTERD 
+ GEKOELD

GEFILTERD 
+ GEKOELD + BRUIS



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN  (LENGTE x BREEDTE x HOOGTE) 42 x 18 x 47 cm (excl. kraan)

GEWICHT 12 kg

VOEDING 230 V AC

THERMISCH VERMOGEN 10-12 l/h (ΔT = 10°C)

CONNECTOREN Metrisch 8-6 mm

KLEUR KRAAN chroom

Optioneel te verkrijgen  
in de kleuren geborsteld nikkel, 
mat wit of mat zwart.
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Design in je keuken  
dankzij Guglielmi
Als je kiest voor het “under the sink”-
systeem kan je rekenen op de kwaliteit 
van de designkranen van Guglielmi. 
Deze kranen zijn speciaal ontwikkeld 
voor gebruik in combinatie met een 
koeleenheid, waterfilter en CO²-fles  
en bovendien mooi om te zien.

Je hebt 2 opties: 

• 5-wegkraan: alle functies in één kraan. 
Rechts bedien je het niet-gefilterde 
kraantjeswater en links het gefilterde 
drinkwater. 

• 3-wegkraan: deze monteer je naast  
je gewone kraan, waardoor er dus 
twee kranen aan je spoelbak staan.  
Dit is handig als je gewone kraan bv. 
een sproei- of uitloopfunctie heeft  
die je wilt behouden.

5-WEGS

3-WEGS

WAAROM KIEZEN VOOR  
“UNDER THE SINK” ?
	Gefilterd water recht uit je keukenkraan
	Geen plaatsverlies op het aanrecht
	Aparte waterstroom voor gefilterd en ongefilterd kraantjeswater
	Heel eenvoudige installatie: 3 schroeven of snelbevestiging
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Compact, strak en tijdloos
Met de elegante, compacte waterdispenser uit  
het “above the sink”-systeem heb je een echte eyecatcher  
in je keuken. 
Deze kwaliteitsvolle waterfilter is makkelijk in gebruik  
en vraagt weinig onderhoud. De filter en gasflessen voor 
het bruiswater zijn eenvoudig te verwisselen.
Verkrijgbaar in zwart of wit.

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN  (LENGTE x BREEDTE x HOOGTE) 42 x 18 x 47 cm (excl. kraan)

GEWICHT 12 kg

VOEDING 230 V AC

THERMISCH VERMOGEN 10-12 l/h (ΔT = 10°C)

CONNECTOREN Metrisch 8-6 mm

KLEUR Wit of zwart

GEFILTERD  
KAMERTEMPERATUUR

GEFILTERD 
+ GEKOELD

GEFILTERD 
+ GEKOELD 
+ BRUIS

WAAROM KIEZEN VOOR  
“ABOVE THE SINK”?
	Compact en tijdloos design
	Zeer stille koeling
	Eenvoudig te bedienen met één druk op de knop
	Makkelijk in onderhoud
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TOPKWALITEIT EN DESIGN
EcoWater staat al meer dan 90 jaar bekend om zijn innovatieve technologieën 
in de wereld van waterbehandeling. We kiezen steevast voor topkwaliteit en 
tijdloos design. 

EIGEN INSTALLATIE
Onze installateurs genoten de meest geavanceerde opleiding. Zo zorgen zij 
steeds voor een installatie op jouw maat!

SUPERIEURE SERVICE VAN A TOT Z
Met EcoWater heb je aan één enkel bedrijf genoeg om al jouw behoeften voor 
waterbehandeling te vervolledigen. Zo kan je bij ons terecht voor installatie, 
reparatie en onderhoud van jouw toestellen. 

Heb je vragen over jouw installatie of toestel?  

Dan kan je terecht bij onze dienst naverkoop: & 0800 99 599

WAAROM 
KIEZEN VOOR EEN 
DRINKWATERFILTER 
VAN ECOWATER?

GEFILTERD 
+ GEKOELD
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ULTRAPUUR  
WATER 
RECHTSTREEKS 
UIT DE KEUKENKRAAN

Dankzij de ERO 385 Omgekeerde Osmose filter, beschik je  

steeds over het meest kwalitatieve en goedkope drinkwater. 

Onze omgekeerde osmose technologie verwijdert tot 95% van  

de totale opgeloste vaste stoffen door extreme filtratie, inclusief 

PFOS, PFAS en MTBE.

EXTREEM KRACHTIGE FILTRATIE 
De filters verwijderen 95% van de onzuiverheden uit 
kraantjeswater, zoals zout, nitraten, chloor en zware 
metalen.

HEEL PRAKTISCH 
Je hoeft niet meer te sleuren met grote pakken 
flessenwater en hoeft geen extra stockageruimte vrij te 
houden.

GESCHIKT VOOR BABYVOEDING 
Maak het flesje van jouw kind klaar met het 
kristalheldere water dat recht uit de kraan komt.

JE DRAAGT JE STEENTJE BIJ AAN HET MILIEU 
Kraantjeswater zorgt voor 500 keer minder CO2-
uitstoot per liter water, vergeleken met flessenwater. 
Geen kosten meer voor recyclage, opslag, transport en 
milieuonvriendelijke verpakkingsmaterialen.

Dankzij het systeem van omgekeerde osmose, beschik je steeds over drinkwater van een kwaliteit die hoger 

is dan flessenwater, aan een lagere kost!



1 2 3 4
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Ecowater omgekeerde osmose

De ERO 385 verwijdert 
tot 90% van de onzuiverheden  
uit jouw water

HOE WERKT HET?

1. Het water wordt door een filter gestuurd om alle 
sedimenten, fijn stof en chloorresten te verwijderen. 

2. Vervolgens wordt het water door een half 
doorlaatbaar membraan met micro-scopische poriën 
gestuurd. Dit betekent dat enkel watermoleculen door 
dit membraan kunnen doordringen, waardoor andere 
opgeloste stoffen worden tegengehouden en via de 
afvoer weggeleid.

3. In de laatste stap wordt het gefilterde water in de 
opslagtank bewaard totdat je de kraan open draait. 
Het water passeert nog via een actief koolfilter 
voordat het naar de kraan gaat, met als resultaat een 
glaasje ultra puur water.

4. Optioneel: Je kan via de Wifi manager de levens-
duur van je filter en het waterverbruik opvolgen.

De omgekeerde 
osmose filters zijn 

eenvoudig te installeren 
en te verwijderen. 

Omdat het zo eenvoudig  
is, kun je het zelf doen

TECHNISCHE GEGEVENS

DRUK LIMIET (MIN - MAX) bar 2,8 - 6,9 OPSLAGRESERVOIR liter 15

TEMPERATUUR LIMIET (MIN-MAX) °C 4 - 38 MAXIMALE HARDHEID °F 10

TOTAAL OPGELOSTE STOFFEN ppm 2 000 LEVENSDUUR FILTER EN WATERVERBRUIK Optioneel: opvolgen via Wifi

VERWIJDERING VAN DE ONZUIVERHEDEN % 90 AFMETINGEN RESERVOIR (BXH) cm 28 x 43,2

PRODUCTIESNELHEID PER DAG liter 59,6 AFMETINGEN FILTER (BXHXD) cm 32 x 40 x 9

PH-WAARDEN pH 4 -11

Ammonium DEET Fenytoïne Arsenicum Estrone

PFOA / PFOS Atenolol Fluoride Radium 226/228 Barium

Ibuprofen Selenium Bicarbonaat Lood Natrium

Bromide Linuron Sulfaat Bisfenol A Magnesium

Tannine Cadmium Meprobamaat TCEP Carbamazefine

Metolachloor TCCP Chloride Naproxen TDS

Chroom (Hex) Nitraat / Nitriet Trimethoprim Chroom(Tri) Nonylfenol

VOC Chloorsmaak (geur) Troebelheid Koper - Zink Cysten (Giardia/Cryptosporidia)
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CENTRAL  
WATER FILTER  
DE VOORDELEN  
OP EEN RIJTJE
LEKKER, GEFILTERD WATER VOOR ELKE KRAAN IN HUIS
Drinkwater komt voortaan gewoon uit de kraan. Je hoeft niet meer te sleuren met 
flessenwater of er stockageruimte voor voorzien in huis. Bovendien draag je jouw 
steentje bij voor het milieu, want dankzij een CWF komen er geen plastic flessen of 
vervangfilters meer op de afvalberg terecht. 

SMAAKVOLLE GERECHTEN
Dankzij het pure water komen de smaken in gerechten, 
maar ook in koffie en thee volledig tot hun recht.

ZUINIG EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK
De CWF gebruikt zeer weinig spoelwater en elektriciteit, 
dankzij zijn Filtersense technologie. Verder hoef je dankzij 
zijn hoge capaciteit nooit filters te vervangen.

RENDABEL
Dankzij de besparing op flessenwater en op bijbehorende  
PMD-zakken, betaalt een CWF zichzelf terug binnen het jaar.

BETROUWBAAR
De CWF beschikt over alle nodige certificeringen voor drinkwater. 

ZUIVER, LEKKER DRINKWATER,  

UIT ELKE KRAAN VAN JOUW HUIS.

De CWF bevat meerdere filtratielagen, 

waar sedimenten en andere vervuilingen 

tegengehouden worden. Verder worden 

onaangename geuren, kleuren en slechte 

smaken uit het water verwijderd dankzij de 

geïntegreerde actieve koolfilter. 

Elke 14 dagen wordt er gespoeld, om de 

filtermedia te zuiveren en de sedimenten af 

te voeren naar de riolering. 

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE AANSLUITING Transfo 24V / 50 Hz

GEMIDDELD WATERVERBRUIK
(PER SPOELING IN LITERS) < 50

DRUK LIMIET (MIN - MAX) 2 - 8,6 bar

TEMPERATUUR LIMIET (MIN - MAX) 4 - 49 C

Actieve kool

Zandfilter

Grind



Grote organische moleculen Radon (beperkt)

Ozon Chloor/Chloride

Trihalomethanen Carbonaten

Tetrachloorethyleen Tolueen

Trichloerethaan Vinylchloriden

Methyl tert-butyl ether  
(MTBE)

Een 50-tal volatiele  
organische stoffen (VOC)

Pesticiden Fenol

Herbiciden Benzeen

Solventen Xylenen

Enkele zware metalen (beperkt) Arsenicum (beperkt)

EcoWater  
Refiner Boost

EcoWater  
Refiner Power
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EVOLUTION  
REFINER
HET BESTE VAN 
TWEE WERELDEN

FILTRATIE MET ACTIEVE KOOL
Voor het verwijderen van chloor-
smaak en –geur. Lekker drinkwater 
in het hele huis! 

WATERVERZACHTER  

EN DRINKWATERFILTER IN ÉÉN.  

Met een EcoWater Refiner combineer je de 

voordelen van een ontharder met die van 

een waterfilter.  

De geïntegreerde actieve koolfilter van de 

EcoWater Refiner verwijdert onaangename 

geuren, kleuren en slechte smaken uit het 

water. Je geniet dus van lekker drinkwater  

uit elke kraan van jouw huis. 

Wifi manager
Bedien jouw toestel  
vanop afstand

Elementen die verminderd of verwijderd worden

GEDAAN MET HET SLEUREN  
MET DUUR FLESSENWATER
Een grote besparing, zowel voor je 
portemonnee als voor het milieu. 

GEDAAN MET HET VERVANGEN  
VAN FILTERS
Ineens genoeg actieve kool voor de 
hele levensduur van het toestel.



Ontdek het plezier van zacht water
JE VOELT HET • JE PROEFT HET • JE ZIET HET

SHOWROOMS (op afspraak)

Geelseweg 56
2250 Olen
Oosterzelesteenweg 119
9230 Wetteren

www.ecowater.be 

& 0800 99 599
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