
Zařízení na úpravu pitné vody - s 
přídavným kohoutkem eSpring™ 
Obj. č.: 100189 Velikost: 32,7 cm x 17,8 cm 

 
 

 eSpring™ je nejprodávanější značkou domácích systémů na úpravu pitné vody na světě*(*Dle analýzy globálních tržeb 

za rok 2012 provedené společností Verify Markets) 

 Třífázový systém na úpravu pitné vody kombinuje zavedené špičkové technologie. 

 Patentovaný* uhlíkový filtr zachycuje částice 300–500krát menší, než je lidský vlas. (*Patentováno v Itálii; Pozn.: 

Lidský vlas má obvykle průměr 60 až 100 mikronů.) 

 Technologie okamžitého náběhu – UV lampa uvnitř vložky filtru se spíná pouze tehdy, když otočíte kohoutkem, 

díky čemuž proudí studená voda neohřátá UV zářením. 

 Elegantní design, který šetří místo 

 Monitorovací systém Vám oznámí, že uhlíkový filtr a UV lampa pracují a kdy je čas na každoroční výměnu vložky 

filtru. 

 Přídavný kohoutek s logem značky ve spodní části, luxusní design pro ty nejmodernější kuchyně. 

 Délku hadiček lze přizpůsobit dle potřeby. 

 Jednotka se dodává ve smontovaném stavu. 

 eSpring Zařízení na úpravu pitné vody funguje při tlaku vody běžném v domácnostech. Instaluje se pod dřezem, 

kde není na očích. 

 eSpring je prvním zařízením na úpravu pitné vody, které využívá indukční vazbu a technologii inteligentního čipu. 

 eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody je vybaveno patentovanou* technologií eCoupled™ bezdrátového 

napájení, díky níž je elektřina pro UV lampu jednotky přenášena vzduchem, vodou a plastovými komponenty bez 

přímého kontaktu elektrického připojení. (*Patentováno v řadě evropských zemí) 

 eSpring inteligentní čip umožňuje bezdrátovou komunikaci s jednotlivými částmi filtru, kdy monitor rozpoznává a 

zobrazuje provozní podmínky a stahuje důležitá data týkající se jednotlivých částí filtru, jako je délka použití a 

zbývající kapacita. 

 eSpring Zařízení na úpravu pitné vody má po celém světě zaregistrováno více než 120 patentů nebo žádostí o 

patent 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE: eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody: 

 Jmenovitá výška krytu: 327 mm. 

 Jmenovitý průměr: 178 mm. Vyrobeno z trvanlivé, nárazuvzdorné umělé hmoty 



 Vstupní proud: 19 V DC, 3,16 A 

 Vložka filtru (model č. 100186): Lisovaný uhlíkový blok s vnitřní ultrafialovou lampou 

 Materiály: Všechny materiály přicházející do styku s vodou splňují požadavky americké FDA pro použití při 

přenosu kapalin pro lidskou spotřebu. 

 Maximální provozní tlak: 860 kPa 

 Minimální provozní tlak: 104 kPa 

 Maximální provozní teplota: 30° C 

 Minimální provozní teplota: 4,4° C 

 Jmenovitý servisní průtok: 3,4 l za minutu při tlaku vody 415 kPa s novou vložkou filtru. (Skutečný průtok bude 

úměrný tlaku vody a délce provozu vložky filtru.) 

 Kalibrovaná životnost: Filtr je určen pro průměrné potřeby jedné rodiny na vaření a pitnou vodu po dobu 

jednoho roku nebo 5000 litrů, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Pozn.: Skutečná životnost vložky filtru 

bude úměrná frekvenci používání a kvalitě vodního zdroje. 

 Instalace: Rychlá a jednoduchá. 

 Výměna vložky filtru: Rovněž rychlá a jednoduchá. Uživatel ji může provést sám. Z důvodu výměny filtru není 

nutné zařízení na úpravu pitné vody vracet do výrobního závodu. 

 Testování: Zařízení bylo testováno a certifikováno organizacemi NSF International a WQA dle norem 42, 53, 55 

a P473. 

 

    Omezuje výskyt více než 160 kontaminantů včetně více než 145 potenciálně zdraví škodlivých 

kontaminantů jako: 

o    olovo a rtuť 

o    částice až do velikosti 0,2 mikronu včetně azbestu, sedimentů, špíny a vodního 

kamene 

o    33 pesticidů a vedlejších produktů pesticidů 

o    13 vedlejších produktů dezinfekce  

o    radon a vedlejší produkty rozpadu radonu v pitné vodě 

o    9 farmaceutických kontaminantů 

o    42 známých anebo předpokládaných endokrinních disruptorů 

o    potenciálně karcinogenní částice (karcinogeny) ve vodě 

·         Ničí více než 99,99 % bakterií a virů, které se mohou nacházet v pitné vodě a způsobovat nemoci (včetně 

koliformních, patogenních bakterií, HPC, poliovirů, rotavirů a virů hepatitidy A) 

·         Tím voda získává lepší chuť, zbaví se zápachu a je průzračnější. 

·         Zlepšuje chuť nápojů připravených z filtrované vody. 

·         Neodstraňuje zdraví prospěšné minerální látky, jako je vápník, hořčík a fluorid. 

·         Upraví vodu na pití a vaření pro jednu šestičlennou rodinu po dobu jednoho roku nebo 5 000 litrů,  .   

(Životnost filtru závisí na četnosti a délce používání.) 

·         Má mimořádný průtok, takže poskytuje upravenou vodu rychlostí 3,4 l za minutu. 

·         Praktické, snadno použitelné a udržovatelné 

·         Využívá exkluzivní patentovanou technologii*. (*Patentováno v řadě evropských zemí) 

·         Praktická a snadno vyměnitelná uhlíková/UV vložka filtru 

·         Praktičtější a cenově výhodnější než balená voda. 

·         Zaznamenává dobu používání i počet litrů, aby měli spotřebitelé o zbývající životnosti filtru přesné 

informace a nemuseli se jí zatěžovat. Po výměně filtru se systém automaticky resetuje. 

·         Pro zobrazení zbývající životnosti filtru a stavu zařízení používá srozumitelné ikony/grafické symboly. 

·         Flexibilnost instalace umožňuje jednotku umístit na to nejpříhodnější místo. 

 


