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Água naturalmente 

vitalizada para o 

seu sucesso

Água, 

fresca e 

natural

Para o seu 
negócio

Para o seu sistema de  
aquecimento

Para a sua 
casa

Água Naturalmente vitalizada

A água não é tudo - mas tudo é nada sem água.

Simples, 

económico e 

eficaz

A vitalização natural da EWO para 
aquecimento a àgua, proporciona 
várias vantagens:

 » Redução de custos em comparação 
com os métodos convencionais

 » Reduz depósitos, lamas e problemas 
técnicos

 » Água limpa para o seu sistema de 
aquecimento 

 » Melhoria do clima interno

 » Tratamento da água baseado em 
princípios  naturais

 » Utilizando menos recursos alivia o 
meio ambiente  

 
 » Milhares de clientes satisfeitos

 » Garantia de 6 meses o dinheiro de 
volta

A regeneração natural da EWO traz 
à sua empresa e aos seus clientes 
vantagens significativas:

 » Diminuição de despesas

 » Otimização de Produtos

 » Reduzir problemas técnicos

 » Benefícios para o consumidor final

 » Economizar recursos e proteger o 
meio ambiente

 » Serviço  personalizado ao cliente 

 » Maior Qualidade

 » Milhares de clientes satisfeitos

 » Garantia » 6 meses dinheiro de volta

Aproveite os benefícios EWO em 
sua casa:

 » Água  fresca como de uma fonte 
natural

 » Redução de calcificação / Ação  
contra o calcário

 » Melhor sabor que faz com que você 
beba mais água 

 » Melhora o crescimento das plantas

 » Redução do uso de produtos  
químicos e detergentes

 » Respeita o meio ambiente natural

 » Não requer eletricidade

 » Método livre de manutenção

 » Alta Qualidade da Áustria

 » Milhares de clientes satisfeitos

 » Garantia » 6 meses dinheiro de volta

para o seu negócio para o seu aquecimentopara a sua casa

Equipamentos EWO e suas áreas de aplicação

CLASSIC
Beber água vitalizada
3/8”- 8”
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DOLOMIT
Beber agua vitalizada, 
Especificamente contra 
o calcário     1”- 6”

VITAL
Para todos os tipos 
de circuitos 
3/8”- 8”

HB
Para pequenos circuitos
de aquecimento
1/2”- 1”

HB-PRO
Para circuitos de aqueci-
mento, filtros e vital-
ização 1”- 2”

Vitalizador para 
Apartamentos 
Água vitalizada para o 
seu apartamento  
1/2”- 1”

GOURMET
Filtro de carvão 
ativado Filtro mais 
vitalização

Vitalizador profundo 
Versátil e simples 
1 ou 2 cilindros

VITALFILTER
Filtro de carvão 
ativado mais 
vitalização portátil

LUIS AMBRÓSIO
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Os princípios do método de vitalização de água da EWO

Imagem da secção da  EWO CLASSIC:A natureza foi e é o modelo no 
qual o método de vitalização de 
água da EWO se baseia. A riqueza 
da experiência acumulada pelos 
pioneiros de pesquisa de água 
(como Victor Schauberger) con-
stitui uma base importante para 
a concepção dos dispositivos da 
EWO.

A água é o alimento mais importante 
para a humanidade e todos os seres 
vivos. A água pode ser mudada e 
transformada. Pode armazenar, trans-
ferir e libertar informação em suas 
estruturas, conhecidas como clusters.
 No método EWO a água normal da 
torneira é dirigida primeiro ao longo 
da hélice EWO, onde ela rodou e 
assim se preparou para a absorção de 

informações. 

Além disso, a água flui através de um 
campo magnético natural, que altera 
as características do cálcio da mesma.
As informações existentes na água no 
dispositivo EWO influenciam a água 
que passa através dele. Esta água com 
informação compreende uma carga 
de alta energia da água mais pura de 
nascente, enriquecida com uma com-
binação especial de minerais de alta 
qualidade.
Uma vez que as moléculas da água 
são dipolos (semelhante a ímans dire-
cionais), elas são capazes de assumir 
novamente informação natural.
É assim que a água da torneira é vita-
lizada de forma a receber as caracterí-
sticas de água de nascente.

água 
vitalizada

Magnet-
ismo

Magnet-
ismo

Espiral dupla 
(redemoinho)

Água com informação

Fornece água vitalizada para a sua 
casa inteira, seja na cozinha, banheira, 
chuveiro, máquina de lavar roupa ou 
qualquer outro dispositivo com uma 
conexão de água. 

Como proprietário de um dispositivo 
EWO você pode sempre desfrutar da 
melhor água vitalizada a qualquer 
momento em qualquer parte da sua 
casa. Cuide da sua pele com água 
vitalizada no chuveiro ou absorva o 
poder da natureza no seu banho.
Sacie a sua sede com água vitalizada e 
refrescante. Reduza o uso de detergen-
tes, produtos químicos e produtos de 
limpeza, enquanto aprecia os 

mesmos resultados, sabendo que você 
está a fazer a sua parte para reduzir a 
poluição das águas subterrâneas.

Vitalização da água tratada e 
para fins da mistura da mesma. 
Aproveite os mesmos benefícios da 
EWO em aplicações comerciais e 
industriais. 

Para mais informações, 
entre em contato connosco.

Água vitalizada para toda a sua casa 

Calcite (antes) Aragonite (depois)

Secção transversal da  EWO DOLOMIT:

Metarmofismo do cálcio com EWO:

1.
O método de vitalização de água 
EWO provado e testado muda a 
estrutura do cristal de cálcio, a partir 
de calcite afiada e agressiva para uma 
aragonite mais macia e natural. A Cal-
cite geralmente promove a formação 
de depósitos de calcário, enquanto 
as formas de aragonite tem pouco ou 
nenhum vínculo com as superfícies. 
Este efeito não só tem sido testado 

Informação sobre 
a Água

Ânodo de magnesio 
sacrificial

Turbulência

Magnetismo

Indicador de consumo

em campo durante anos pelos nossos 
clientes, mas também foi confirmado 
por um estudo científico realizado em 
nome da EWO pela Universidade de 
Bolonha, Itália.

2.
Com base no sucesso da série EWO 
CLASSIC desenvolvemos o EWO DO-
LOMIT com um ânodo de magnésio 
para água com alto teor de calcário.

Metamorfismo do cálcio através do método de vitalização EWO:

CLASSIC DOLOMIT

Nós combinamos duas tecnologias 
comprovadas neste novo dispositivo, o 
EWO DOLOMIT:

1. A vitalização da água EWO 
eficaz com os três mecanismos 
do  EWO CLASSIC

2. A proteção comprovada do ca-
todo usando ânodos de magnésio 
sacrificial

Ambos os métodos provaram serem 
eficazes contra o cálcário.
A inovativa combinação destas duas 
tecnologias na EWO DOLOMIT permite 
uma proteção contra o cálcário.

As vantagens desta com-
binação são:

 » Alteração e formação de menos 
depósitos em todas as superfícies 
(como torneiras, lava loiças e azulejos 
) e em dispositivos técnicos, tais 
como chaleiras, máquinas de café, de 
lavar roupa e loiça etc.

 » A composição da água não é altera-
da , minerais importantes permane-
cem nela 

 » Relação custo –beneficio, método 
sem produtos químicos e eletricidade

 » Substituição fácil dos ánodos

 » O indicador avisa quando o ánodo 
necessita de ser mudado 
 

Dependendo do consumo de água e da qualidade da mesma o ânodo 
de magnésio tem uma vida útil de 1 a 3 anos. Assim que o indicador 
de consumo ficar vermelho, o ânodo de magnésio precisará de ser 
mudado. O ânodo de magnésio utilizado está de acordo com a norma 
europeia 12438 - aprovado para a água potável.

Combate ativamente o calcário e Vitaliza a sua água

Ânodo sacrificial 
de magnésio

Indicador de 
consumo

EWO CLASSIC Especificações

Dimensão “ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 5/4“ 6/4“ 2“ 2,5“ 3“ 4“ 6“

Largura nominal DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150

Pressão de água max. bar 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Temp. de funcionamento °C 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90

Fluxo max. a 4 bar l/s 0,6 1 2 3 5 6 9 12 14 20 30

Perda de pressão em 4 bar bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Comprimento/Altura mm 130 155 180 210 300 340 445 445 540 590 650

Diâmetro mm 47 60 85 105 130 154 168 168 200 250 355

Recesso 
sem bocal duplo mm 70 80 98 115 146 165 180 180 340 

incl. rebordo
400 

incl. rebordo /

Peso kg 0,7 1 2,5 4 7,5 11,5 16,5 17 29 45 /

EWO DOLOMIT Especificações

Dimensão “ 1“ 5/4“ 6/4“ 2“ 3“ 4“ 6“

Largura nominal DN 25 32 40 50 80 100 150

Pressão de água max. bar 15 15 15 15 15 15 15

Temp. de funcionamento °C 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90

Fluxo max. a 4 bar l/s 3 5 6 9 14 20 30

Perda de pressão em 4 bar bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Comprimento incl. ânodo mm 270 360 400 505 587 640 730

Diâmetro mm 105 130 154 168 185 250 355

Recesso 
sem bocal duplo mm 115 146 165 180 340 

incl. rebordo
400 

incl. rebordo
520 

incl. rebordo

Peso kg 4 7,5 12 16,5 30 45 100

LUIS AMBRÓSIO
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Água vitalizada para todos os circuitos de água

Usado em piscinas, lagos naturais e 
spas, você vai ficar impressionado 
pelas mudanças positivas. Melhorando 
a qualidade da água com a oportuni-
dade de poupar em cloro, químicos e 
agentes de limpeza - o que mais você 
poderia querer?

VITAL para Piscinas, Lagos 
Naturais, Fontes

 » Possível redução química

 » Melhora a microbiología

 » Limpeza mais fácil

 » Água mais cristalina 

VITAL para o seu sistema de 
aquecimento

 » Proteção de todo o sistema

 » Água quente mais limpa

 » Totalmente natural

 » Poupança  durante décadas

 » Livre de manutenção

Manter circuitos de aquecimento a água 
é muitas vezes difícil e laborioso assim 
como também não é muito amigo do 
ambiente.
Em contraste, o método da EWO 
fornece água quente cristalina usando 
um método de vitalização natural com o 
dispositivo livre de manutenção. Nesta 
área existe um grande potencial para 
economizar - economize com a EWO.

 

Processo de vitalização da 
água, circuitos de aquecimen-
to e refrigeração
Cada vez mais, empresas reconhecidas 
estão a optar pela tecnologia de vita-
lização de água EWO. Pense à frente 
e você também verá os benefícios da 
água EWO. Reduza os seus custos ope-
racionais e esteja em harmonia com a 
natureza, conservar recursos e proteger 
o meio ambiente! Uma decisão que se 
paga... mais cedo do que você pensa!

VITAL para água processada 
e circuitos de refrigeração

 » Menos problemas técnicos e manu-
tenção reduzida

 » Prevenção do crescimento de algas

 » Reduzir o uso de produtos químicos

O desenvolvimento da série VITAL é a alternativa ideal para o nosso dispositivo 
CLASSIC, especialmente criado para os circuitos de água.

Sistema de 
aquecimento

HB-PRO

Água vitalizada em sistemas de aquecimento

O novo filtro de proteção de Aquecimento com vitalização

Como resultado de condições não 
naturais no interior dos sistemas de 
aquecimento, a água quente torna-se 
negra. A formação de ferrugem, calcário 
e lodo provocam problemas técnicos 
que podem danificar o sistema. Quan-
to mais pobre a qualidade da água, 
maior a propensão para o assoreamen-
to, ferrugem e depósitos. 1 milímetro 
de espessura de calcário em tubos de 
aquecimento pode aumentar o consu-
mo de energia até 10% .Além disso, a 
manutenção causada por sedimentação, 
calcário e ferrugem tem custos elevados 

A instalação de um filtro de proteção 
(EWO HB PRO) no sistema de aqueci-
mento de água é agora recomendado 
por muitos fabricantes de caldeiras e 
outros equipamentos ajudando a prote-
ger todo o sistema de aquecimento. A 
proteção do sistema de aquecimento é 
especialmente importante em sistemas 
de canalizações antigas, que muitas ve-
zes acumulam depósitos significativos. 
No entanto, a filtragem da água por 
si só no sistema de aquecimento não 
causa uma proteção de longa duração 
do mesmo. É por isso que a EWO HB 
PRO além da filtragem também incor-
pora a sua tecnologia comprovada de 
vitalização EWO.

Suas vantagens essenciais:
 » Proteção do sistema inteiro e seus 

componentes

significativos. Mediante a incorporação 
de um dispositivo EWO no seu sistema 
de aquecimento você pode evitar pro-
blemas técnicos e resolver ou reduzir 
muito os problemas de assoreamento e 
calcário.

Área de aplicação:
Para qualquer sistema de aquecimento com 

circuito de água quente e bombas de calor.

 » A circulação é mantida através da 
compensação  hidráulica

 » O sistema de aquecimento 
mantem-se limpo para uma                                   
transferência de calor mais eficiente

 » Desgaste reduzido no seu sistema 
de aquecimento 

 » Melhoria da qualidade do ambiente

VITAL

EWO VITAL Especificações

Dimensão “ 3/8“ 1/2“ 1“ 5/4“ 2“ 3“ 4“ 6“ 8“

Largura nominal DN 10 15 25 32 50 80 100 150 200

Pressão de água max. bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Temp. de funcionamento °C 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90

Fluxo max. a 4 bar l/s 0,6 1 3 5 8 14 20 30 53

Perda max. de pressão a 4 bar bar 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Comprimento total mm 80 100 160 200 235 330 
incl. rebordo

370 
incl. rebordo

550 
incl. rebordo

750 
incl. rebordo

Diâmetro mm 35 56 80 115 133 200 220 285 340

Peso kg 0,2 0,4 1,2 2,1 3,2 15,3 19,8 43 74

Tubo estreito depois 
do dispositivo cm 10 10 20 25 30 35 40 50 50

EWO HB-PRO Especificações

Dimensão “ 1“ 5/4“ 6/4“ 2“

Largura nominal DN 25 32 40 50

Pressão de água max. bar 10 10 10 10

Temp. de funcionamento °C 1-90 1-90 1-90 1-90

Fluxo máximo m³/h 5,5 7 9 11

Perda max. de pressão bar 0,1 0,1 0,1 0,1

Altura total mm 324 324 338 351

Diâmetro mm 130 135 150 160

Peso kg 5 5 5,5 6,1
Perfomance 
da saída da caldeira kW >50 >100 <500 <500

Volume 
de aquecimento de água m³ 2 3 <5 >5

EWO HB & VITAL Especificações

Dimensão “ 1/2“ 3/4" 1“ 1/2“ 1“ 5/4“ 2“ 3“ 4“ 6“

Largura nominal DN 15 20 25 15 25 32 50 80 100 150

Pressão de água max. bar 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10

Temp. de funcionamento °C 1-70 1-70 1-70 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90

Durchfluss m³/h 3 6 11 3,5 11 18 29 50 72 108

Perda máxima de pressão bar 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Comprimento total mm 58 70 88 100 160 200 235 330 
incl. rebordo

370 
incl. rebordo

550 
incl. rebordo

Diâmetro mm 25 30 39 56 80 115 133 200 220 285

Peso kg 0,2 0,2 0,5 0,4 1,2 2,1 3,2 15,3 19,8 43
Perfomance 
da saída da caldeira kW 15 20 25 <50 >50 >100 <500 >500 <1000 >1000

Volume 
de aquecimento de água m³ 0,2 0,4 0,6 2 3 4 5 10 20 40
Tubo estreito depois 
do dispositivo cm 10 15 20 10 20 25 30 35 40 50

LUIS AMBRÓSIO
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Vitalizador  para  
Apartamentos

Bem 
Vitalizador

Água vitalizada para Apartamentos

O seu apartamento tem uma torneira 
de segurança? Se for esse o caso, você 
também poderia estar a desfrutar dos 
benefícios de água vitalizada.

A torneira de segurança é desapertada 
e o Vitalizador EWO Apartamento é 
simplesmente instalado, enquanto a 
torneira estiver fechada.

A função de bloqueio é preservada.
Se você decidir mudar-se, vai ser fácil 
de levar este dispositivo EWO 
consigo!

Estimulação para águas paradas

A EWO Bem Vitalizador é fácil de instalar 
sem necessitar de trabalhos de canali-
zação. Indicado para a recuperação da 
água em poços, fossas e cisternas. Con-
tribui para a melhoria da qualidade da 
água, através do apoio à capacidade de 
purificação natural, o processo permite 
que, gradualmente, o equilíbrio microbi-
ano possa ser restaurado.

Áreas de aplicação:

 » Lagos naturais

 » Lagos com pelo menos 50 cm de diâmetro

 » Piscinas (no reservatório de compensação)

 » Ingestão de água de nascente

 » Cisternas

 » Fossas

A dimensão da sua conexão
determina o modelo : 1/2" a  1"
 

A redescoberta do prazer de beber 
uma água maravilhosa!

A redescoberta do prazer de beber uma 
água maravilhosa!
Beber uma grande quantidade de água 
melhora a sua saúde e “performance”. 
Filtro. Aprecie a água que foi filtrada 
utilizando carvão ativado de alta quali-
dade e vitalizada usando a tecnologia 
com renome EWO. Grande degustação 
de água, vitalizada, diretamente da sua 
torneira. 

EWO GOURMET é o nosso sistema de 
filtragem de alta qualidade disponível 
em três modelos diferentes, adequados 
para qualquer situação de instalação. 
Ele oferece todas as vantagens de filt-
ração e vitalização em solução simples 
como a água da torneira única ou a 
combinação definida para o seu lava-
loiça da cozinha.

GOURMET O dispositivo para os conhecedores de água

Suas vantagens essenciais:

 » Agua EWO Vitalizada

 » Tecnologia de filtro mais recente

 » Minerais permanecem na água

 » Sabor neutro

 » Fácil manuseamento

 » Fácil montagem

Selecione o seu sistema GOURMET:

Cada uma das três versões inclui

 » Um EWO VITAL 3/8"

 » Filtro de carvão ativado com caixa  
mais o material completo necessário 
para instalação imediata

Retenção de substâncias nocivas EWO VITALFILTER e EWO GOURMET

... Chloro ... Resíduos de medicamentos

... Hormonas ... Resíduos de Pesticidas

... Metais pesados ... Bactérias, microorganismos

ELEGANCE PREMIUM Set
Incluindo 3 torneiras diferentes
(Vários modelos)

SINGLE PREMIUM Set
Incluindo torneira de água 
adicional (Vários modelos)

PREMIUM Set torneira:

BASIC PURO Set
Recargas com um maior fluxo

A torneira ELEGANCE substitui sua 
torneira atual e possui o seu próprio bico 
de água filtrada. A recarga do filtro tem 
uma taxa de fluxo de 2 L/min e tem uma 
durabilidade de 10.000 litros ou 6 meses

A torneira especial EWO é instalada 
independentemente da torneira normal.
A recarga tem um fluxo de água de 
2 L/min. Tem uma durabilidade de 
10.000 litros ou de 6 meses.

Para ser usado com uma torneira já 
existente, toda a água fria é filtrada e 
vitalizada. 9 L/min de taxa de fluxo. 
Durabilidade de 5.000 litros ou 6 meses

Nr. 64
ELEGANCE

Nr. 315
SINGLE

Nr. 271
ELEGANCE

Nr. 88
ELEGANCE

Nr. 235
SINGLE
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VITALFILTER

BALANCE

VARA DE 
ENERGIA

Àgua vitalizada para iniciantes

Bocal de vitalização EWO com um novo 
portador de informação

Uso móvel 

Embora a oferta de dispositivos EWO 
embutidos vitalizam água para toda a 
sua casa, este dispositivo oferece uma 
solução simples e flexível para filtragem 
e vitalização da sua água potável. Este é 
o dispositivo recomendado para quem 
procura uma forma acessível de ob-
ter água vitalizada.   
 

Este bocal sofisticado tem uma hélice 
dupla interna que faz um turbilhão 
contra-rotação e oxigena a água. 
Além disso, este dispositivo também 
vitaliza e activa a água. A transferên-
cia de informação neste dispositivo 

O filtro é de instalação fácil e rápida 
em qualquer torneira. Também é ideal 
como um filtro de viagem e para uso 
móvel.

Ideal para a sua casa de campo, 
campismo ou hoteis. Você irá sempre 
conseguir água refrescante e potável 
de alta qualidade.

Retenção de substâncias nocivas EWO VITALFILTER e EWO GOURMET

... Chloro ... Resíduos de medicamentos

... Hormonas ... Resíduos de Pesticidas

... Metais pesados ... Bactérias, microorganismos

portátil e fácil de instalar é suportado 
pelas partes de dupla hélice de plá-
stico especial não toxico, que contêm 
minerais e microrganismos.

 » Água ativada e vitalizada

 » Muda o comportamento do calcio 
através do magnetismo

 » Sabor fresco  

 » Menos consumo de água

 » Melhora o crescimento das plantas

 » Uso móvel  

 » Muito popular em animais

 » Fácil instalação

 » Tecnologia EWO de alta qualidade e 
baixo custo

EWO BALANCE instala-se fácilmente 
na sua torneira.  

referênciaDepoimentos de clientes EWO satisfeitos:

„Porque na nossa área a água potável tem um alto grau de dureza, a proteção 
de toda a instalação e equipamentos para nós era um motivo fundamental 
integrar este sistema avançado e ambientalmente amigo nas nossas novas 
instalações. 
Instalamos dispositivos Ewo, na entrada principal da água para a água potável, 
no sistema de aquecimento, no fornrcimento de água para toda a casa, bem 
como para o circuito de bombas de calor.
Agora, depois de 6 anos de experiência com a EWO eu posso dizer, este siste-
ma tem funcionado bem e estamos completamente satisfeitos com ele.“  

Fazenda orgânica  - Achleitner / Eferding, Austria

„Durante  alguns meses, tivemos em nossa casa um purificador de água tradici-
onal instalado, mas logo descobrimos que este tipo de tratamento de água não 
era uma solução viável para nós. 
Através da instalação de dois dispositivos EWO finalmente encontramos uma 
solução eficaz e natural "-. Explica o técnico em casa.
"Estamos agora absolutamente satisfeitos com a vitalização natural da água e 
com o excepcional resultado destes dispositivos. Como o consumo de água é 
cada vez mais importante na gastronomia, queremos garantir que oferecemos 
aos nossos hóspedes a mais alta qualidade nesta área também.“

Restaurante e Casa de Campo Stift Ardagger / Amstetten, Austria

„Após a instalação de dispositivos EWO no nosso sistema de aquecimento que 
mostrou resultados imediatos, decidimos também vitalizar a nossa água potável. 
O dispositivo recomendado EWO CLASSIC 2" foi instalado na primavera de 2010. 

Apesar dos bons resultados no nosso sistema de aquecimento nós permanecemos 
céticos, querendo saber se realmente veria-mos os resultados prometidos. 
Depois de algumas semanas inspecionamos o reservatório de água quente, que 
historicamente tem sido um ponto fraco no sistema. 
Em geral, temos sempre que remover de vez em quando, ferrugem e lamas prove-
nientes do fundo do reservatório. Desta vez, para nosso espanto, só encontramos 
água limpa.“  

Universidade de Lausanne / Suiça

Na cervejaria Puntigamer a água é vitalizada pelo método EWO natural desde 
2002. A operação foi se formando uma deliciosa cerveja desde 1478. 
Inicialmente, a produção foi limitada a servir só o pub da casa, mas a populari-
dade da cerveja aumentou e a expansão também ao longo dos anos seguintes. 

Em 1872, a produção anual já estava em 10 milhões de litros e em 1898 tinha 
chegado a 38 milhões de litros. Hoje a produção é de cerca de 100 milhões de 
litros de cerveja em 11 variedades diferentes. 
Isso faz com que a Puntigamer seja a melhor cerveja da Áustria!

Cervejaria Puntigamer / Graz, Austria
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www.ewo-wasser.at

A água recupera capacidades naturais através da combinação de turbulência, magnetismo e 
informações de transferência. Embora o tipo de transferência de informação ainda não seja 
mensurável com a tecnologia de hoje, os clientes satisfeitos documentam os seus efeitos 
positivos.

Fabricante: EWO Energie Wasser Optimierung GmbH 
Anzing 48, A- 4113 St. Martin im Mühlkreis · Tel.: +43 7232 2754-0 
Fax: +43 7232 2754-4 · office@ewo-wasser.at · www.ewo-wasser.at

Contato:

Experimente a tecnologia EWO e a sua água. 
Oferecemos 6 meses de garantia dinheiro de volta 
em nossos dispositivos (excluindo aqueles com recar-
gas), sem perguntas. Isso significa que você pode ter 
este tempo para ver por si mesmo as vantagens que a 

vitalização natural da água EWO tem para oferecer.

EWO vitalização da água - Visão Global

desfrute de tudo isto 
por 6 meses !

... Um sabor refrescante é restaurado na sua água

... Tem uma sensação mais agradável quando toma duche ou banho

... Mais frescura e sabor dos alimentos

... Os depósitos de cálcario são mais fáceis de remover

... Reduz o uso de detergentes e produtos de limpeza

... Melhora o crescimento das plantas 

... Os seus animais preferem a água revitalizada o que os leva a beber mais

... Água quente mais límpida 

... Menos problemas de assoreamento 

... O fluxo de água contínuo através dos radiadores e tubagens de aquecimento em   

    piso é restaurado

... Melhora a transferência de calor e do seu ambiente no seu apartamento

... Reduz os problemas técnicos do seu sistema de aquecimento

... Tomar banho é mais agradável graças à água visivelmente mais clara e suave

... Requer menos cloro 

... O cheiro de cloro e gosto é menos pronunciado

... São usados menos detergentes e a limpeza mais fácil e rápida

... Melhoria da qualidade da água 

... O equilíbrio microbiológico é restaurado

... O processo de assimilação da água de aquecimento e arrefecimento é aumentado

... Os depósitos de cálcario nos bocais, tubos, etc são reduzidos

... A utilização de produtos químicos é reduzida

... Prolonga a vida útil e aumenta a segurança operacional

... Diminui os custos operacionais - os dispositivos EWO são isentos de manutenção

... Os recursos são salvos e assim protege mais o ambiente

Vitalização da água 

para beber e de 

abastecimento

Vitalização de água 

em sistemas de 

aquecimento

Vitalização de 

piscinas, instalações 

de spa, etc

Vitalização de 

lagoas e biótopos

Recuperação de 

água processada, 

circuitos de aqueci-

mento e refrigeração

Verifique por si próprio se com a EWO ...

Sem 

qualquer 

risco
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