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НОВИЯТ VESTA  S-7 
Модерен и елегантен дизайн 

Йонизатор за алкална вода 



GL-S7 
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• 7 високоефективни електрода от платина и титан, които осигуряват много по-висока мощност  

  на квадратен инч от по-големите, но не толкова сложни електроди, изискващи по-високо 

напрежение.  

  Компактен и изключително ефективен уред.  

• Ефективна електронна система за самодиагностика MICOM 

• Изключително широк диапазон от настройки на pH и редокс-потенциала (43 нива) 

• Енергоспестяващ датчик на водния дебит 

• Компактни размери – по-малък от другите йонизатори със 7 електрода 

• Елегантен огледален дизайн 

• Ефективни тъч-скрийн датчици 

• Функция за избор на различни езици (5 езика) 

• Функция за регулиране на звука (4 нива) 

• Лесни за използване тъч-скрийн датчици 

AutoAdjust™ технология за автоматично регулиране на мощността на йонизация, което осигурява  

изключителна производителност и висококачествена йонизация за вашия воден източник. 

 
Силовият трансформатор представлява изключително  

стабилен и ефективен източник на захранване. 

 

Филтрацията с биокамък осигурява спокойствие, тъй като вашата вода е не само 

алкална и йонизирана, но и чиста. 

 
Система за почистване MARC  Ние знаем, че е доста неудобно, когато не можете да използвате 

йонизатора си по време на почистващия цикъл. Новата ни обратна камера осигурява автоматично 

регулиране на водния поток, благодарение на което вие винаги можете да се наслаждавате 

на алкална вода, дори когато йонизаторът ви се почиства. 

Това се казва МОЩ! 

Иновативна технология! 

Характеристики 

Размери (В x Ш x Д) : 385(В) x 284 (Ш) x 135 (Д) мм  

Тегло: 6кг  

Захранване: AC 120 V, 220V 

Дебит: 3 литра в минута  

Налягане на водата: 0.7-5kgf/cm3  

Електроди: титан с платиново покритие  

Процес на електролиза: постоянен поток 

Модерен и елегантен дизайн 
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Високотехнологична 
система MARC 

LCD дисплей с висока 
резолюция 

Високотехнологична 
система Micom 

Висококачествена 
система за филтрация 

Изцяло автоматична система за почистване – MARC 

Ние знаем, че е доста неудобно, когато не можете да използвате 

йонизатора си по време на почистващия цикъл. Новата ни обратна 

камера осигурява автоматично регулиране на водния поток, 

благодарение на което вие винаги можете да се наслаждавате на 

алкална вода, дори когато йонизаторът ви се почиства. 

Сензорният панел осигурява лесен и удобен избор на йонизирана вода. 

Алкалната, киселинната и филтрираната вода са ясно отбелязани върху 

цветния LCD панел. Дисплеят предлага 8 опции в различни цветове. 

Системата Micom контролира йонизацията на водата, предотвратява 

неизправностите и повредите, а когато те възникнат, системата 

уведомява потребителя за това с помощта на съобщение на екрана,  

което позволява на апарата да произвежда оптимално йонизирана вода.  

Иновативна система за управление Micom 

Модерен дисплей за по-удобна работа 

Висококачествена система за филтриране 

Произвежда чиста и здравословна вода с помощта на филтър с активен 

въглен, който се отличава с 50% по-висок капацитет на филтриране 

и осигурява преминаването на здравословните минерали.  
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Опростен и тънък дизайн 

Атрактивен и стилен воден йонизатор, който може 
да се превърне в прекрасно допълнение за всеки дом. 

Елегантният и компактен дизайн  
добре пасва на кухнята, както и на други места,  
в които се монтира йонизаторът. 
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SMART система за 
самодиагностика 

Micom SMART - иновативна  
контролна система за самодиагностика 

Наличие на вграден иновативен смарт микропроцесор, който открива грешките 

или повредите и позволява на уреда да се изключи преди да възникне сериозна 

повреда. В същото време той съобщава на потребителя за съответните проблеми. 

Изключва клапана за водния поток за предотвратяване на 

Повреди  и показва точното място на проблема  

с помощта на код за грешка. 

MARC датчик за самодиагностика 

При използване на уреда в региони с голямо общо количество 

разтворени соли, може да възникне повреда. За предотвратяване на 

такива повреди се активира диагностика на електрическото 

претоварване, като на екрана се показва предупредително съобщение 

за предотвратяване на такава повреда. 

Предотвратяване на претоварването 

Ако в уреда не постъпва достатъчен ток, той няма да 

електролизира водата. За да се предотврати това, на екрана 

се показва предупредително съобщение за слаб ток. 

Предотвратяване на слаб ток 

Ако дисплеят и главната печатна платка не са свързани, 

ще се активира кодът за грешка Няма сигнал за предотвратяване 

на различни проблеми. 

Самодиагностика на връзката на печатната платка 
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Голям цветен LCD дисплей 

Система за управление на мощността 
Поддържа стабилна мощност за предотвратяване на такива проблеми като прегряване,  

шум и загуба на мощност. 

Смарт система за автоматична диагностика 
Системата S-7 извършва постоянно наблюдение на шестте вътрешни работни системи,  

като осигурява безопасността и оптималната работа на продукта. 

За показване на работата на различните функции се използва голям 

цветен LCD дисплей. Когато е избрана алкална вода, на екрана се появява синьо-лилава 

Линия, а когато е избрана киселинна вода, на екрана се показва оранжева линия.  
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7 изключително ефективни електрода 

Електродите от платина и титан играят изключително важна  
роля за разделянето на пречистената вода на алкална и киселинна.  
 
Уредът има 7 електрода от платина и титан за  
генериране на висококачествена алкална йонизирана вода. 

7 големи монолитни пластини за  

по-ефективна йонизация 

7 пластини 

Система за почистване MARC   

Ние знаем, че е доста неудобно, когато не можете да използвате йонизатора си   

по време на почистващия цикъл. Новата ни обратна камера осигурява автоматично 

регулиране на водния поток, благодарение на което вие винаги можете да се 

наслаждавате на алкална вода, дори когато йонизаторът ви се почиства. 

Изцяло автоматична система за почистване – MARC 

Система MARC 

Система от клапани за водния поток 

Обратна система 
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Водни клетки и  

система за управление на мощността 

Главна  

печатна платка 

Система MARC 

Входящ  

соленоиден 

клапан 

Безопасност 

Уредът се изключва след 10 минути непрекъсната работа:  
това се прави за предотвратяване на повредата на уреда, ако 

потребителят забрави да спре водата.  
 
 Функция за защита от прекалено високо напрежение с 2 нива 
: съвременна система с резистор с положителен температурен 

коефициент на съпротивление, използваща както софтуер, така и 
хардуер за предпазване на електронната схема на уреда. 

Характеристики на електронните клетки 

Пълна защита от образуване на отлагания с автоматично 
обръщане на водния поток 

 : след 4-то включване полярността на електродите и водният 
поток се обръщат.  

 
 Изцяло автоматична функция за почистване 
: Система за автоматична промяна на водния поток 
 
Настройка на напрежението - 7 нива 
: наличие на 7 различни настройки за всяко ниво на йонизация.  
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Система MARC 

Без котлен камък! 

Без чакане! 

Без котлен камък Котлен камък 

Система за почистване MARC 

Система за автоматично обръщане на водния поток 

Оптимизирана електролитна система 

При всяко използване на апарата за алкална вода, полярността се променя, 

което предпазва електродите от отлагане на котлен камък и позволява на уреда 

да произвежда оптимално електролизирана вода.  

При използване на тази система за почистване, уредът не спира да работи,  

той може да се използва за производство на постоянен поток от алкална вода.  

 < електрод на системата MARC 
> 

 < без системата MARC > 
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Експлоатация и техническа поддръжка 

TDS 700 

TDS 300 

TDS 100 

Електролитна система, отговаряща 
за качеството на водата 

Възможностите на водния йонизатор се различават в зависимост от качеството на 

питейната вода в съответния регион. 

Качеството на питейната вода в съответната област оказва значително влияние върху 

работата на йонизатора. За да се постигне оптимална ефективност при експлоатацията 

на уреда, качеството на питейната вода трябва да отговаря на работата на водния 

йонизатор в съответствие със системата за входящ и изходящ воден поток. 
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Висококачествена система за филтрация 

Активният въглен се използва при пречистване на газове, премахване на кофеина, 
пречистване на златото, извличане на метали, пречистване на вода, пречистване на 
канализационните води, в медицината, въздушните филтри в противогазите и 
респираторите, филтрите в уредите със сгъстен въздух и много други. Филтрите с активен 
въглен могат да се използват за филтриране на питейната вода от органичните 
замърсители, които могат да окажат отрицателно влияние върху нейния цвят, вкус и 
мирис. Преминаването на водата през филтър с активен въглен при определен дебит води 
до значително повишаване на органичната чистота на водата, което се потвърждава от 
нейния мирис и вкус. 

Активен въглен 

Утаечното вещество, което се използва във водните филтри, има за цел 
да задържа големи частици в чешмяната вода. Каменният филтър 
е добър за абсорбиране на такива тежки метали като олово, кадмий, хром, 
мед, цинк, манган, никел, радиоактивен уран и др. 

Утаечен филтър 

Блок за филтриране: активен въглен + утаечен филтър 

Утаечен филтър 

Филтър с активен въглен 
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Висококачествена система за филтрация 

Въгленовите блокове се правят чрез смесване на полимерно 

свързващо вещество с прах от въглен, след което получената 

смес се пресова, за да се създаде филтър с размер на порите от 

1 микрон 

 

■ Трябва да се има предвид, че при използването на 
въгленовия блок, той много рядко отделя въгленов прах във 
водата.  
 
■ Активният въглен не се движи, в него не се образуват канали 
и цялата вода преминава през него. Водният поток се забавя за 
по-ефективно филтриране на водата. 
 
■ Блоковият филтър се различава от филтъра с гранулиран 
активен въглен по това, че водният поток преминава не отгоре 
надолу, а отвън навътре, което спомага за използването на 
цялата повърхност на филтъра и оптимизирането на водния 
поток през филтъра. 
При многослойните филтри, водата преминава през по-тясна 
област и се движи с по-висока скорост, поради наличието на 
канали между филтриращите слоеве, докато при използване на 
блоков филтър, водата минава през него равномерно. 
Освен това, дебелината на блоковите филтри с активен въглен 
увеличава областта на филтриране, което е характерно дори за 
по-късите филтри.  
 
■ Блоковият филтър с активен въглен на GL представлява 
двоен блок, който включва предфилтър. 
 
■ Предфилтърът се прави чрез компресиране на активния 

въглен в полиетиленов материал, като по този начин се постига 

обща проницаемост от 5 микрона. Това ефективно премахва 

такива замърсители като ръжда и други твърди частици, което, от 

своя страна, повишава ефективността на въгленовия блок.  

Характеристики на въгленовия блок 
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Висококачествена система за филтрация 

калциеви топчета 

Калцият има лек алкален ефект при използване във вода 

и освен това добавя калций към водата, което е добре за 

вас. 

Антибактериални керамични топчета 

- Висока ефективност при премахване на бактерии и 

дезинфекция  

- Escherichia coli: над 99.9% 

- Staphylococcus aureus: над 99.9% 

- Премахване на лошия мирис на водата 

- Без Pb, As, Cd, Cr6+, Hg 

- Далечно инфрачервено излъчване и отрицателни йони 

Основната съставка на енергийните топчета е турмалинът, който 
може да подобри РН на водата. Отрицателният йонен потенциал 
възниква в резултат на слабата йонизация на връзката между 
функционалния магнезий и водата. 

Биокерамични топчета 

Отрицателно-йонни керамични топчета  

Йонизиращите керамични топчета произвеждат слаб 

заряд, който спомага за по-ефективното алкализиране  

на водата 

Голям избор от различни филтриращи 

материали 
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Минерален филтриращ слой -1 

Топчета за премахване 
на хлора 

- Използване на чист CaSO3 

- Пълно премахване на остатъчния хлор 

- Отделяне на калциеви йони 

- Премахване на лошия мирис 

Алкални топчета 
- Произвеждат алкална вода  (pH 8~8.5) 

- Без Pb, As, Cd, Cr6+, Hg 

- Далечно инфрачервено излъчване 

Алкални калциеви топчета 
- Произвеждат алкална вода  (pH 8~8.5) 

- Без Pb, As, Cd, Cr6+, Hg 

- Далечно инфрачервено излъчване 

Магнезиеви топчета 

Антибактериални 
керамични топчета 

- Висока ефективност при премахване на бактерии и дезинфекция  

- Escherichia coli: над 99.9% 

- Staphylococcus aureus: над 99.9% 

- Премахване на лошия мирис на водата 

- Без Pb, As, Cd, Cr6+, Hg 

- Далечно инфрачервено излъчване и отрицателни йони 

Керамични топчета 
за Pi вода 

Специална минерално-антиоксидантна функционалност. 

1. Едномолекулна активация на водата  

2. ОВП на водата (окислително-възстановителен 

потенциал), намаляване 

3. Междуклетъчно проникване 

4. Подобряване на метаболизма  

5. Повишаване на естествените защитни сили 

и имунитета на организма 

Голям избор от различни филтриращи 

материали 
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Минерален филтриращ слой -2 

елитни топчета Направени са от слюдообразни глинени минерали за 

абсорбиране на тежки метали, токсични газове, инфрачервена 

радиация, отрицателни йони, антибактериални, бактериостатични 

Костен въглен Далечно инфрачервено излъчване, отрицателни йони, 

за подобряване на мириса и пречистване на водата 

цеолит Превръща твърдата вода в мека. Избирателно абсорбира амоняка,  

хлора, металните йони и трихалометана. 

Топчета 
с МАКС. ДИЗ 

ОВП топчета 

Спомагат за намагнетизирането на водата 

Правят молекулните групи на водата по-малки 

Без Pb, As, Cd, Cr6+, Hg 

Далечно инфрачервено излъчване и отрицателни йони  

Правят вода с антиоксидантен алкален ОВП 

  (ОВП : окислително-възстановителен потенциал: 

-100 ~ - 500 mV) - Правят алкална вода (pH : 8.5 ~ 9.8) 

Премахват свободните радикали във водата и 

  произвеждат активен водород.  

Голям избор от различни филтриращи 

материали 



Това се казва МОЩ! 
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Минерален филтриращ слой -3 

Калциеви 
топчета 

Калцият има лек алкален ефект при използване във вода 

и освен това добавя калций към водата, което е добре за 

вас. 

KDF 55 

може да премахва до 99% от водоразтворимото олово, живак, 

никел, хром и други разтворими метали. Всички видове 

среда KDF са ефективни за контролиране на натрупването на 

бактерии, водорасли, гъбички и отлагане на котлен камък, 

което ги прави идеални за използване с гранулиран активен 

въглен, йоннообменни смоли, блокови филтри с активен въглен 

и вградени филтри с активен въглен. При използване на нашите 

филтриращи материали, те могат да премахнат необходимостта  

от скъпа и понякога вредна химична обработка. 

Не се разтваря в киселинен или алкален разтвор и има добри 
абсорбиращи, хидрофилни и антиомазняващи свойства. 
Благодарение на такива предимства, като висока твърдост, фина 
плътност, проницаемост и специална физическа и химична 
обработка, този материал е ефективен за премахване на 
мазнините и може да се почиства чрез обратно промиване. Той 
широко се използва за филтриране на мазна вода, промишлени 
отпадъчни и битови води. Филтърът с орехови черупки  
е уникално средство за пречистване на водата. 

Филтър с 
орехови   
черупки 

Основната съставка на енергийните топчета е турмалинът, който 
може да подобри РН на водата. Отрицателният йонен потенциал 
възниква в резултат на слабата йонизация на връзката между 
функционалния магнезий и водата. 

Биокерамични 
топчета 

Голям избор от различни филтриращи 

материали 


