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GAMA
EVOLVE 
Soluția perfectă pentru 
tratamentul apei municipale și 
apei de puț

Pentru dedurizare 
Dezinfectarea filtrului 
(clorinator)

APĂ 
MUNICIPALĂ
Filtru Crystal Right

Filtru Aer

Capabil să elimine:  
Fier / Sulf / Mangan

Injector aer

APĂ DE PUȚ
Filtru Crystal Right

Pentru eliminarea 
manganului, fierului neoxidat, 
sulf, miros, duritate, amoniac, 
corectare pH

Dezinfectarea 
filtrului (clorinator)

Tel: +4 0744 763 559
Email: office@eurochimic.ro
Web: www.eurochimic.ro

BENEFICII CRYSTAL RIGHT
• Tratament apă all-in-

one: mangan, fier 
neoxidat, duritate, 
corectarea pH-ului și 
eliminarea amoniacului

• Eliminarea petelor 
roșii

• Elimină sulful (miros 
ou stricat)

• Reducere turbiditate

TIPURI
• Filtru Evolve 

Crystal Right 
• CR100
• CR200

• Filtru Aer 
Evolve

• Birm
• Centaur
• Filox

+ alte medii filtrante

CONEXIUNI
• 1.25” • 1.5”• 1” • 2”



FILTRU EVOLVE CR
Fiecare gospodărie are nevoie de un tratament al apei unic și individual. Linia exclusivă de condiționare 
Evolve® este proiectată să vizeze și să rezolve problemele specifice de apă cu care te confrunți în casa ta. 
Indiferent dacă sunteți client al companiei municipale de apă sau utilizați o fântână, există un sistem gama 
Evolve cu soluția pentru problema dvs. de apă.

Controlerul inteligent 
asigură o funcționare stabilă
• Se regenerează numai când este necesar - fără pierderi 
de apă sau sare
• Alertele vizuale și audio vă spun când sarea este scăzută
• Când este nevoie de servicii, alarma afișează numele 
dealerului și numărul de telefon
• Bateria de Back-up stochează toate setările în timpul 
întreruperilor de curent
• Înregistrează istoricul consumului de sare și apă

Mediu de condiționare de 
înaltă performanță
• Mediul exclusiv Crystal-Right™ corectează eficient 
problemele de mangan, fier oxidat, duritate și pH
• Crystal-Right, în combinație cu generatorul de clor, 
va elimina și amoniacul
• Crystal-Right în combinație cu KDF va elimina 
eficient mirosurile de ou putred asociate frecvent cu 
hidrogenul sulfurat

Beneficiile ventilului de aer 
Evolve în timpul regenerării

POZIȚIE AER BACKWASH 
“INCH WORM” 
Aceasta este prima poziție în secvența de regenerare. Înîn 
această poziție supapa trece printr-o serie de mișcări mici 
(„inching along”), permițând cupolei de aer „capturate” să se 
elibereze încet și mai important, inofensiv în scurgere. 
Această caracteristică brevetată permite filtrului să 
expulzeze excesul de aer sub presiune fără violența 
asociată cu alte sisteme de aer.

POZIȚIE TRAGERE AER
În această poziție în care se atrage aerul în rezervor care 
reîncarcă aerul. Acest lucru este necesar pentru a reumple 
aerul care este consumat în procesul de oxidare și 
precipitare în poziția normală de serviciu. Unele unități au 
opțiunea de utilizare a unui generator de ozon în această 
poziție pentru a asigura oxidarea suplimentară și controlul 
bacteriilor.

RETURNARE SERVICE
Pe măsură ce supapa revine în poziția de serviciu, portul de 
intrare este deschis către rezervor, acest lucru permite apei 
să umple rezervorul de jos în sus. Pe măsură ce rezervorul 
se umple, acesta comprimă cupola de aer în porțiunea 
superioară a rezervorului, este acest aer (ozon opțional) 
care este utilizat în procesul de oxidare al serviciului.

Design inteligent

• Flux de apă excepțional neted și amplu
• Minimizează căderile de presiune a apei
• Simplu - doar o parte în mișcare

Rezervor de saramură cu 
întreținere redusă
• Cu reumplere cu apă dedurizata, se menține curat 
automat
• Materiale grele, fără coroziune
• Plutitorul de siguranță previne revărsarea

Modul unic de dezinfectare 
distruge bacteriile
• Dezinfectează patul media
• Ajută la păstrarea sistemului intern curat și fără 
germeni
• Nu sunt necesari aditivi sau ingrediente speciale

Clorinator
Funcționează numai în timpul 
extragerii saramurii prin electroliză
• Pat de dezinfectare / 
mediu
• Alarma de sare
• Eliminarea amoniacului

FILTRU AER EVOLVE
Filtrele de aer în combinație cu un 
mediu obișnuit pot elimina fierul și / 
sau mirosul și / sau manganul, 
asociate în mod obișnuit cu apa de 
fântână. Aceste proiecte inovatoare 
folosesc o tehnologie unică de filtrare 
prin injecție de aer pentru oxidarea 
fierului în precipitate care pot fi ușor 
filtrate și îndepărtate. Unitățile 
EVOLVE AIR sunt sigure pentru 
mediu - nu sunt utilizate substanțe 
chimice toxice ca în alte sisteme. 
Rezultatul este pur și simplu apă rece 
de la robinet, de fiecare dată.

Avantaje
• Oxidare și filtrare într-o singură unitate
• Cameră de aer = Tehnologie unică
• 1 unitate, costuri și amprente mai mici
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