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eSpring™. Tiszta víz az egészséges életért
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Az eSpring Víztisztító
Rendszer
a víz ízét, illatát
és tisztaságát nagy
mértékben képes javítani.
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Mindannyian tudjuk, hogy a víz
nélkülözhetetlen az élethez. De legtöbben
nem vagyunk tisztában azzal, hogy a víz
döntŒ szerepet játszik jóformán minden
szervünk mıködésében. A víz többet tesz,
mint életben tart. A jó minŒségı víz
hozzájárulhat egészségünkhöz, jó
kondíciónkhoz és még a jó megjelenéshez is.
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Nyolc ok,
amiért az eSpring Víztisztító
Rendszert érdemes választani

1
Tisztább, jobb
ízı víz
Az eSpring Víztisztító Rendszer
legnyilvánvalóbb elŒnye, hogy nagy
mértékben képes javítani a víz
ízét, illatát és tisztaságát. Ez
olyasmi, amit bárki azonnal
megtapasztalhat, egyszerı
megérteni és mindenki által
elfogadható elŒny.

2
Jobb vízminŒség
Sokféle készülék képes javítani a
víz szemmel látható tulajdonságait
és ízét. De kevés közülük az,
amely csökkenti a potenciális
káros szennyezŒdéseket, és még
kevesebb küzd meg a vízben
esetleg elŒforduló
mikroorganizmusokkal. Az eSpring
Víztisztító Rendszer mindkét
problémára megoldást nyújt.
Több, mint 140 különbözŒ
szennyezŒdést képes eltávolítani
és több, mint 99,99%-át képes
elpusztítani azoknak a baktériumoknak és vírusoknak,
melyek a vízben esetleg
elŒfordulhatnak.
Kérjük ne feledje: Az ezen ismertetŒben
említett szennyezŒdések vagy más anyagok
nem feltétlenül vannak jelen az Ön által
fogyasztott ivóvízben.

3
Bizonyított
teljesítmény
Az NSF International egy nonprofit szervezet, melyet a világ
vezetŒ független vizsgálati és
bizonyítványokat kiállító szervezeteként tartanak számon a víztisztító készülékek tekintetében.
Az NSF International vizsgálta és
tanusította, hogy az általuk eddig
tesztelt UV/ szén-szırŒ alapú
rendszerek közül az eSpring
csökkentette legnagyobb
hatékonysággal a vizsgált
szennyezŒdések mértékét.*
Az NSF-fel kapcsolatos további
információkért látogasson el a
www.nsf.org weboldalra.
* A jelenleg érvényes globális NSF Lista szerint

4
Egyedülálló,
továbbfejlesztett
technológia
Az eSpring Víztisztító Rendszer
az elsŒ rendszer, amely ötvözi a
szabadalmazott szénszırŒ és UV
lámpa kombinációját, továbbfejlesztett elektronikus kijelzŒvel
párosítva. A szırŒegység
eltávolítja a lebegŒ részecskéket
és az esetleg elŒforduló több,
mint 140 féle szennyezŒdést;
az UV lámpa elpusztítja a vízben
esetlegesen elŒforduló mikroorganizmusok 99,99%-át. Az elektronikus modul folyamatosan jelzi a
rendszer teljesítményét és
informálja a felhasználót a rendszer mıködésérŒl. Az említett
technológiák kombinációja az,
amelytŒl a mi készülékünk
egyedülálló.
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Sok év kutatás

Nagyobb
kényelem

Kevesebb
“gond”

Gazdaságos

A palackozott vízzel ellentétben,
az eSpring Víztisztító Rendszer
egy átlagos család egésznapos –
ivásra és fŒzésre használt –
vízigényét kielégíti, egyenesen a
csapból.

Sok szırŒ és tisztító rendszer
akár havonta cserét igényel.
Az eSpring Víztisztító Rendszer
ezzel szemben egy hat fŒs
család vízigényét akár egy éven
keresztül kielégítheti csere nélkül
– összesen 5000 liter víz
tisztítására képes egy szırŒvel.

Az eSpring Víztisztító Rendszer
20 évnyi kutatás eredménye.
Mérnökeink és kutatóink
fejlesztették ki, akik világszerte
több, mint 270 – már bejegyzett
illetve bejegyzési eljárás alatt álló
– víztisztító/kezelŒ
szabadalommal rendelkeznek.

Az eSpring Víztisztító Rendszer
fenntartása – kiváló teljesítménye
és kényelmes használata
ellenére – valójában kevesebbe
kerül, mint sok más rendszeré.
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„Intelligens chip”
technológia
Az UV lámpa és a szırŒ mıködését egy
ún. „Intelligens Chip” követi nyomon és
közvetíti a monitorra, amely jelzi, hogy
a szırŒt cserélni kell.

eSpring™
LegfŒbb jellemzŒk

Ultraibolya
fénytechnológia
Az ibolyán-túli fénytechnológiának köszönhetŒen az
eSpring az otthonában használható víztisztító
rendszerek továbbfejlesztett változata, hiszen képes
arra, amire a kizárólag szırŒvel felszerelt rendszerek
nem képesek: elpusztítja az esetleg elŒforduló
mikroorganizmusokat.

A víz
szervezetünkre
elŒnyös összetevŒit
nem távolítja el
A szervezet számára fontos ásványi anyagokat –
kalcium, magnézium, fluorid – megŒrzi, míg a
káros, vegyi anyagokat kiszıri. Ez azt jelenti, hogy a
szénszırŒ nem szıri ki a szervezet számára
fontos ásványi anyagokat, azok továbbra
is a vízben maradnak.
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Vezeték nélküli
technológia
Egy USA szabadalomnak köszönhetŒen az UV
lámpa és a szerkezet más részei között nincs
fémes összeköttetés. Így az UV lámpa teljesen
elkülönül az áramforrástól, akárcsak a
mobiltelefonok töltŒje a telefonkészüléktŒl.

Az NSF tanusította az ún.
NSF/ANSI 42, 53, 55.
szabványoknak való
megfelelést.

SzénszırŒ
technológia
Az eSpring Víztisztító Rendszerben egy nagytömörségı
aktivált szénszırŒ mıködik. A szabadalmazott többlépcsŒs
szénszırŒ hatékonyan távolítja el:
• a klór ízét és szagát
• lebegŒ részecskéket, javítva ezzel a víz tisztaságát
• az esetleg a vízbe került egészségre káros
szennyezŒdést, a különbözŒ szennyezŒdések közül
az ólmot, a higanyt, az illó szerves vegyületeket,
kŒolaj származékot.
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eSpring™
Összehasonlító táblázat
JAVÍTJA
Javítja a víz ízét,
illatát és tisztaságát

eSpring
Aktív szénszırŒ, amely hatékonyan köt meg több, mint 140 féle szennyezŒdést,
míg az UV lámpa az esetleg elŒforduló mikroorganizmusokat pusztítja el.

Palackozott víz
A palackozott vizek minŒsége nagyban különbözhet az egyes márkák szerint.

PórusszırŒ
Némelyik hatástalan az illó szerves vegyületekkel és számos szennyezŒdéssel szemben.
UV fény nélkül a mikroorganizmusokat sem képes elpusztítani.

Fordított ozmózis
Nagy nyomásra van szükség. Eltávolíthat hasznos ásványi anyagokat.

át

HU Hungary (4)

20/10/04

12:36 pm

Page 9

Kulcs

Hatásos

Nem hatásos

Egyes esetekben
hatásos

Ismeretlen

?

CSÖKKENTI

CSÖKKENTI

ELÃNYÖK

Mikroorganizmusok
jelenlétét

LebegŒ részecskék
Szerves és szervetlen
szennyezŒdések
klórozás melléktermékei
ciszták

Nem távolítja el a hasznos
ásványi anyagokat
Kelégíti a mindennapos
igényeket
Elektronikus kijelzŒ

?

?

?
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Amiért Önnek az eSpring™
Víztisztító Rendszert
érdemes használni:
• A vízben esetleg elŒforduló baktériumok és vírusok több,
mint 99,99%-át képes elpusztítani
• Javítja a víz ízét és tisztaságát
• Javítja a víz illatát
• A szénszırŒ csökkenti az esetleg vízbe kerülŒ több,
mint 140 lehetséges szennyezŒdést jelenlétét.
Az eSpring Víztisztító Rendszerrel hozzájárulhat ahhoz, hogy egészséges életet éljen
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NSF Bizonyítvány

WQA

Az NSF a szigorú NSF/ANSI szabványoknak való megfelelés
alapján értékeli a víztisztító rendszereket. Az eSpring Víztisztító Rendszer volt az elsŒ olyan otthoni víztísztító, amelyrŒl az
NSF International tanusította, hogy megfelel a következŒ
három szabványnak:

A VízminŒségi Szövetség (WQA – Water Quality Association)
egy nemzetközi non-profit kereskedelmi szövetség, amely
a vízkezelési iparágat képviseli, tömörítve a vízszolgáltatókat.

• 42. szabvány – Víztisztító készülékek minŒsítése.
Érzékszervi hatások: az ízt, az illatot és az áttetszŒséget
befolyásoló szennyezŒdések csökkentése.
• 53. Szabvány – Víztisztító készülékek minŒsítése.
Egészségügyi hatások: Az ivóvíz szennyezŒk széles körének
(beleértve az ólmot, azbesztet, a gyorsan illó komponenseket,
valamint fertŒtlenítŒ szennyezŒdéseket) csökkentése.
• 55. szabvány – Víztisztító készülék minŒsítése.
Mikrobiológiai kontrollhoz ultraibolya fényt használó rendszerek.
Ennek a szabványnak igen kevés rendszer képes megfelelni.
* Kérjük ne feledje: Az NSF/ANSI szabványoknak nagyon sok része és fejezete van.
Ha a listáról, más rendszerekkel való összehasonlításról, vagy egyéb témákról
többet szeretne megtudni, látogasson el az NSF nemzetközi honlapjára
www.nsf.org. Itt a legkülönbözŒbb témákkal találkozhat.

A WQA kifejlesztett egy programot Gold Seal/Aranypecsét
néven, hogy segítse a fogyasztókat az eligazodásban. Csak
azok a rendszerek részesülnek Aranypecsét elismerésben,
amelyek megfelelnek az ipari szabványoknak. Az eSpringet
kitüntették az Aranypecsét elismeréssel.
Az Aranypecsét elnyerésének követelményei:
• A termék egész élettartama alatt megtartja a szennyezŒdés
csökkentésének kapacitását.
• A szerkezeti sértetlenség tesztelése során a terméket nyomás
alá helyezik, ezzel 10 évnyi használatot szimulálva vizsgálják a
termék tartósságát. Az eSpring ez esetben is kiállta a próbát.
• A készülék, használata során semmilyen, a szervezetre káros
anyagot nem juttat a vízbe.
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