
VAND – PÅ DIN MÅDE

Dit personlige drikkevandsfiltersystem
Det mest innovative produkt på markedet indenfor drikkevandsfiltrering til private hjem, 
der er på markedet. EcoWater eDRO kommer med en sofistikeret teknologi, så du og din 
familie får 100% filtreret vand.



Hvad er fordelene ved at filtrere vandet i hjemmet?

www.ecowater-europe.com

Postevand er mere sikkert at drikke end vand på flaske, idet det kontrolleres hvert år af myndighederne. Når vandet behandles, 
f.eks. med klor, ændres lugt og smag; eDRO sørger for, at dit postevand er sikkert at drikke og at bruge i madlavningen.

• Drikkevandet smager bedre
 Flere smagsnoter i din kaffe og te, da bønner/blade får lov til at blive optaget 
 i det fine filtrerede vand.

• Vand er en ingrediens
 Når du laver mad med filtreret vand, er det mere sikkert for din familie og 
 bedre for ethvert måltid, du fremstiller.

• Mere omtanke for miljøet
 Behovet for at købe vand på plastflasker forsvinder, når du har rent, 
 filtreret drikkevand direkte i vandhanen.

• Glas frem for plastik
 Glas er perfekt til at opbevare vand og fastholde den oprindelige smag 
 uden nogen form for forurening. Glas er 100% genanvendeligt og øko-venligt.

• Ro i sindet 
 Nyd vand af høj kvalitet hver dag, til ethvert behov – særligt designet 
 til at leve op til dine forventninger og smagspræferencer.

• Spar penge
 Filtreret vand koster op til 300 gange mindre end vand på flaske.

• Mulighed for at vælge mængden af mineraler
 Vand er en del af din dagligdag, så vælg det, du foretrækker.

• Lave mængder natrium
 Filtreret vand indeholder meget lave mængder natrium.
 
• Altid frisk postevand
 Uden mikroplast og pesticider, mv. Såfremt man bor, hvor drikkevandet 
 er kloret, vil dette også blive fjernet.



EcoWater Systems®
Som navnet angiver, bestræber EcoWater Systems® sig hverdag på at opnå den 
bedste løsning og de bedste resultater, der samtidig respekterer naturen og beskytter
miljøet for de nuværende og kommende generationer.

Forskning og udvikling
Med over 40 gældende og certificerede patenter, garanterer EcoWater produkterne
fortræffelig kvalitet. EcoWater investerer kontinuerligt i forskning og udvikling, 
og bringer ny energi og nye ideer til markedet.

High Standards
EcoWater overholder standarder som Energy Star, og udviser dermed fordelene 
ved EcoWater’s produkter i forhold til miljømæssig drift.

eDRO
eDRO er en perfekt kombination af komfort, teknologi og respekt for miljøet.

HAR DU TÆNKT PÅ DE 
NÆSTE GENERATIONER

www.jvt.dk



DB9 tilslutning til din forhandlers styreenhed
Din forhandler har et værktøj, der giver ham mulighed for at 
kontrollere status på din eDRO og giver let adgang til at ændre 
indstillingerne. Vha. styreenheden kan han også verificere sidste 
filterskift, TDS (Totalt opløste partikler) niveau efter behandling, mv.

Tilpasning af mineraler + TDS Sikkerhed 
Du har mulighed for at vælge den mængde mineraler, du foretrækker, 
og din forhandler sætter indstillingerne derefter. TDS sikkerheden 
giver mulighed for kontrol af membranen i real time og sørger for, 
at vandet er sikkert at drikke.

Patenteret FACT® Filter 
FACT® filteret (Fibrilleret adsorberende cellulose teknologi) er en 
eksklusiv teknologi, der er patenteret af KX Technologies, der 
filtrerer vandet uden det tryktab, der nogle gange opleves i andre 
former for aktive karbon filtre.

Design 
eDRO har et moderne design med rene linjer, og er fremstillet af 
materialer af høj kvalitet, der sikrer en lang produktlevetid.

Oplyst logo 
Baggrundslyset i EcoWater logoet giver oplysninger om status på 
eDRO: forskellige lyskoder for forskellige situationer.

EcoWater eDRO – direkte omvendt osmose (RO)

Akustisk alarmer 
eDRO er udviklet for at imødekomme dine behov, og er udstyret med 
forskellige akustiske alarmer. F.eks. i tilfælde af lækage vil alarmen 
advare, så du kan handle hurtigt.



SIKKERT NIVEAUDIT VALG

TOTALT OPLØSTE PARTIKLER

eDRO kan let være under køkkenvasken. Selv hvis du ikke har særligt meget plads, passer 
eDRO let ind, da den er lille og smal. Så snart, den er installeret, kan du begynde at nyde 
dit tilpassede drikkevand.

Optimal komfort, på lidt plads

Vi har alle sammen personlige smagspreferencer
Det er derfor, din eDRO er udstyret med et innovativt elektronisk system, der 
tjekker mængden af resterende salt i osmosevandet. Du vælger, og din forhandler 
sætter indstillingerne derefter. Der er to komfort niveauer at vælge mellem, og 

den interne mixer klarer resten. Hvis dit behov ændrer sig, så er det let at ændre 
indstillingerne i eDRO også. Ved hjælp af styreenheden, kan din forhandler ændre 
dit TDS niveau på få minutter.



41, 3 cm

10,8 cm 43,5 cm

Reducerede elementer*
Klorid, Smag, Lugt, Sulfat, Magnesium, Calcium, Ammonium, Nitrat, Nitrit, Permanganat, Jern,
Fosfor, Enterokokker, Escherichia coli, Coliforme bakterier, Mikroplast.

* Vejledende liste. Den faktuelle reduktion/fjernelse af forurenende elementer afhænger af en lang række faktorer
(temperatur, kontakttid, pH, forureningsniveau, mv.) og kan kun bekræftes ved laboratorietests.

Fødevaregodkendt under EU norm 2004/1935 - 2011/10

Teknisk Data:  eDRO

Elektrisk tilslutning 220 VAC - 50Hz

Max. effekt 115 W

Vægt 7.5 kg

Min./Max. tryk 0.5 /5 bar

Min./Max. vandtemperatur 5 / 35 °C

Max. tillladt klorindhold 0.2 ppm

Max. tilladt jernindhold 0.1 ppm

Max. tilladt manganindhold 0.1 ppm

Max. tilladt saltindhold 1500 mg/l

Min./Max. omgivelsestemperatur 5 / 40 °C

Max. relative luftfugtighed 95 %
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