


Milyen hatása van 

a víznek az 1
Ön

szervezetére



A víz nélkülözhetetlen

A víz többet tesz, mint életben tart.  

Hozzájárulhat:

• Egészségünkhöz

• Jó kondíciónkhoz

• A jó megjelenéshez

1   Milyen hatása van a víznek az Ön 

szervezetére



• Sokkelnyelőként védi a szerveket, 

csökkenti a károsodásukat

• Biztosítja az izületek optimális “olajozását”

• Megszabadítja a veséket a toxikus 

anyagoktól

• Egyensúlyban tartja az elektrolitokat, így 

szabályozza a vérnyomást 

Mindezen túl még

1   Milyen hatással van a víz az Ön 

szervezetére?



Mit tehet a víz2
a szervezetben?



2   Mit tesz a víz a szervezetben?

A víz jótékony hatású,

ha minősége megfelelő.



Jó a víz, amit iszom?



Szerves kémiai anyagok

Mikrobiológiai szennyezők

Üledék

Homok

Vízvezeték cső-darabkák

Lebegő részecskék

Szervetlen kémiai anyagok
Ólom

Nehézfémek

Rovarírtók

PCB



• Ólom a régi vízvezetékekről

• Mikrobiológiai szennyeződés                    

a cső, tartály belsejében

• Rozsdás csövek vagy régi 

tartályok 

• Vinil-klorid a PVC csövekről

Hogyan romolhat a víz minősége?

2   Mit tesz a víz a szervezetben?



A víz klórozási eljárása során a fehérje 

tartalmú szennyeződésekkel THM 

vegyületek is  képződhetnek.

A városi vízellátás

2   Mit tesz a víz a szervezetben?



Hogyan juthat 3
jó minőségű 

vízhez?



Előnyök

• Csökkenti a klórozás 

melléktermékeinek mennyiségét

• Javítja a víz ízét, illatát és 

tisztaságát

• Csökkenti a ciszták mennyiségét

Hátrányok

• Hatástalan néhány illó szerves 

vegyülettel szemben

• A kialakuló járatok a pórusokban 

csökkentik a hatékonyságot

• Gyakran nem figyelmeztet a 

szűrőcserére

Pórusszűrő

3   Hogyan juthat jó vízhez?



Advantages

Előnyök

• Csökkenti a lebegő részecskék 

mennyiségét

• Elpusztít számos szervetlen 

szennyeződést

• Csökkenti a ciszták 

mennyiségét

Hátrányok

• Nagy nyomásra van szükség

• Nagy a vízveszteség

• Hatástalan a baktériumokkal 

szemben

Fordított ozmózis

3 Hogyan juthat jó vízhez?



Advantages

Előnyök

• Hatékonyan eltávolítja a klórt, a 

THM vegyületeket, számos 

szerves szennyeződést. 

• Hatékony a lebegő

szennyeződésekkel szemben

Hátrányok

• Hatástalan számos szervetlen 

szennyeződéssel szemben

• Hatástalan a baktériumokkal, 

vírusokkal szemben 

Sajtolt szénszűrő

3 Hogyan juthat jó vízhez?



Advantages

Előny

• Inaktiválja a vírusokat, 

baktériumokat

Hátrányok

• Szervetlen szennyeződésekkel 

szemben hatástalan

• Nem távolítja el a lebegő

részecskéket

UV fény technológia

3 Hogyan juthat jó vízhez?



3 Hogyan juthat jó vízhez?

Egyetlen
technológia sem

képes erre.



A  megoldás
Az  áttörés

A víztisztításban





Az eSpring története

szó
3



A legjobb

Technológia - kombinálja 

az aktív szénszűrőt, az UV-

fényt és az elektronikus 

figyelőrendszert



A legelső

Otthoni, könnyen 

használható, a három 

minőségi szabványnak 

megfelelő rendszer



leghatékonyabb

Bizonyítottan képes csökkenteni 

a legtöbb szennyeződést.

Többet, mint  más UV-

fény/szénszűrő technológiát 

alkalmazó rendszerek a világon.



• Elektronikus figyelőrendszer

4   Miért eSpring víz?

eSpring kombinált technológia

• Préselt szénszűrő

• UV-fény



Az egyetlen 

rendszer, amely

Hatékonyan képes 

eltávolítani több 

mint 140-féle 

egészségre káros 

anyagot 

Préselt szénszűrő

4 Miért eSpring víz?



Szabadalmazott, többfokozatú 

szénszűrő

• Az emberi hajszálnál 

háromszázszor kisebb méretű

részecskéket is képes felfogni

• Csökkenti a szerves kémiai 

anyagokat

• Csökkenti az ólom és a 

nehézfémek jelenlétét

Préselt szénszűrő

4 Miért eSpring víz?



Préselt szénszűrő

4 Miért eSpring víz?

• Az aktivált 

szénszűrőnek 

makrópórusai vannak

• 446,000 

négyzetméternyi 

szénfelület 



4 Miért eSpring víz?

Préselt szénszűrő

Illat/íz
Szerves 

anyagok

Szervetlen 

anyagok
Zavarosság

Több mint 140-féle szennyeződést képes csökkenteni



• 80 mJ teljesítmény

• A vízben esetleg előforduló 

vírusok és baktériumok 99.99%-

át képes elpusztítani

• Az UV-lámpa csak akkor gyullad 

fel, amikor a víz áramlani kezd a 

rendszerben 

-a kifolyó víz hideg

-energiatakarékos

Ultra viola fény technológia

4 Miért eSpring víz?



4   Miért eSpring víz?

UV fertőtlenítés

Baktéria Gombák Algák Ciszták Virusok

Csökkenti a mikroorganizmusokat



4   Miért eSpring víz?

UV dózis = UV intenzitás (uW/cm2)  x kapcsolati idő

(másodperc) x reaktor tervezés

Mikroorganizmusok UV dózis Csökkenés %-a

Baktérium - 16,000 uW mp/cm2   > 99.9999%

Ciszták - 20,000 uW mp/cm2   > 99.9% 

Vírusok - 40,000 uW mp/cm2   > 99.99 %

eSpring UV dózis > 40,000  uW mp/cm2



Másodlagos tekercs és 

elektronikus modul közvetít 

az UV lámpához

UV lámpa és kvarcüveg

Préselt 

szénszűrő

kapszula

4   Miért eSpring víz?



4   Miért eSpring víz?

Vezeték nélkül - biztonságos

Másodlagos

tekercs

Elsődleges 

tekercs



• “Intelligens chip” technológia

• Figyelmeztet, ha hiba merül fel

• Jelzi, ha eljött a szűrőcsere ideje

Elektronikus figyelőrendszer

4 Miért eSpring víz?



Szabadalmazott szűrőtervezés 

- Felhasználóbarát

Szűrőszorító-

gyűrű

fogantyúval 

Szűrő elektromos 

kapcsolat nélkül•Célszerű tervezés

•Egyszerű szűrőcsere

•Kézreálló alkatrészek

• Nincs elektromos 

kapcsolódás a szűrőhöz. 

4   Miért eSpring víz?



eSpring szabadalmak
(11) - USA szabadalom

(3) - Szénszűrő, gyártás

(2) - Szűrő/UV tervezés

(6) - Elektromos tervezés

- Egyéb Egyesült Államok-

beli szabadalmak

4 Miért eSpring víz?



Az eSpring rendszer



Forradalmi tervezés - 7 fő

alkotóelem

Elektromos 

modul

Szűrőbetét

Szűrőkosár

Monitor

Tartály

Szűrőrögzítő gyűrű

4   Miért eSpring víz?

Elektromos adapter



Pult alatt

Beszerelési lehetőségek

Pult felett

4   Miért eSpring víz?



Az eSpring valóban az első, egyedi a 

maga nemében

Három technológia egy kompakt rendszerben

Spring által tisztított víz egyenesen a csapból

Nagy kapacitás - 5,000 liter vagy egy év

3.4 liter/perc teljesítmény

Egyszerı szűrőcsere

4   Miért eSpring víz?



Külső szakértő

NSF International
Szabályok az Egészségért és a biztonságért

Vízminőségi Szövetség
Aranypecsét elismerés

4   Miért eSpring víz?



1. Az első otthoni víztisztító, amely tanúsítottan 

megfelel a következő három szabványnak: 

42,53,55

2. Tanúsított, hogy több, egészségre káros 

anyagot képes hatékonyan megszűrni, mint 

más szénalapú rendszer

eSpring NSF Bizonyítvány

2 tény, amit érdemes fejben tartani

4   Miért eSpring víz?



eSpring.com

eSpring támogatás



Irodalmak, kiadványok

eSpring DVD

Márkatermékek

Demonstrációs anyagok (csak tréner jelenlétével)

Technológia készlet
Működési demo anyag

Tréning

eSpring - eszközök

eSpring - Segítség



AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATRÓL

eSpring ügyfélszolgálat

Szériaszám, regisztráció

A szállítás előtt rögzítésre kerül a 

raktáráruházban

Vevőregisztráció

Független vállalkozók, vagy végső felhasználók

Független vállalkozói vagy végfelhasználói 

igények

Előnyök

Egyedülálló nyilvántartási rendszer, amely hátteret 

biztosít a csereszűrő üzletnek.

Levélben, faxon vagy online módon történő

regisztráció, hogy emlékeztetőt küldjünk a független 

vállalkozónak a szűrő élettartamának 

hozzávetőleges végéről.

Az eSpring vevőszolgálati vonal a végfelhasználói 

telefonhívásokat is fogadja, ezzel nyújtva technikai 

segítséget.

eSpring – Ügyfélszolgálat



eSpring ügyfélszolgálat

Visszaküldés

Pótalkatrészek garanciája

Pótalkatrészek nem esnek garancia alá

Pótalkatrész bevizsgálása

Előnyök

A teljes rendszer beküldése többnyire nem szükséges, az 

eSpring ügyfélszolgálat segítségével azonosítható a  hibás 

rész, amit a végfelhasználó egyszerıen kicserélhet.

A garanciaidőn belül a cserealkatrészeket közvetlenül a 

független vállalkozónak vagy a végfelhasználónak küldjük, 

hogy a víztisztító rendszer a lehető leghamarabb újra 

működhessen.

A független vállalkozókon keresztül történik az értékesítés, 

ami az üzlet frissítését teszi lehetővé.

Az ügyfélszolgálat a Diagnostic Tool (diagnosztikai eszköz) 

Software segítségével irányítja a hívót, aki az utasítások 

követésével keresheti meg a hiba forrását.

Az Ügyfélszolgálatról

eSpring –Ügyfélszolgálat



eSpring forródrót

UK 01908-295009 Svédország 08-6231226

Hollandia 0344-677220 Norvégia 67-818818

Belgium 02-7205935 Finnország 09-54201825

Ausztria 01-27757255 Dél-Afrika 021-4051747

Németország 089-80094280 Lengyelország 022-3271844

Svájc 062-3895266 Magyarország 061-3451300

Franciaország 01-49932402 Csehország 2-83017222

Olaszország 02-96177250 Slzovákia 02-49204430

Spanyolország 902-101018 Horvátország 01-3031987

Portugália 21-3041925 Szlovénia 01-5844155

Görögország 210-9578423 Románia 021-2020000

Dánia 70-267111 Törökország 0232-44548483

eSpring – Ügyfélszolgálat



1. Tisztább jobbízű víz

2. Jobb vízminőség

3. Bizonyított Teljesítmény

4. Egyedülálló, továbbfejlesztett Technológia

5. Kényelem

6. Érték

AZ AMWAY A VILÁG VEZETÃ VÍZTISZTÍTÓ 

RENDSZERÉNEK KÖZVETLEN 

ÉRTTÉKESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ 

VÁLLALATA *
* Frost & Sullivan 2002

eSpring - 6 érv, amiért megéri !!

eSpring - Reasons


