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De natuurlijke waterbeleving
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Natuurlijk gevitali-

seerd water voor een 

beter resultaat

Water, 

fris en 

natuurlijk

voor uw bedrijf voor uw verwarmingvoor uw huis

Natuurlijk gevitaliseerd water

Water is niet alles  – maar alles is niets zonder water !

Gemakkelijk, 

kostenbesparend & 

milieuvriendelijk

De natuurlijke warmwaterzuivering 
van EWO biedt u vele voordelen:

» Kostenbesparing in vergelijking met
traditionele methoden

» Zorgt voor minder afzettingen, ver-
stopping en technische problemen

» Helder water in uw verwarmings-
toestel

» Beter leefklimaat

» Waterzuivering op natuurlijke basis

» Besparing op investeringen en ontlas-
ting van het milieu

» Duizenden tevreden klanten

» Niet goed – geld terug garantie
(6 maanden)

De natuurlijke vitalisering van water 
met EWO biedt uw onderneming en 
uw clientèle aanzienlijke voordelen:

» Kostenbesparing

» Optimalisering van uw producten

» Minder technische problemen

» Meer winstopbrengsten

» Besparing op investeringen en ontlas-
ting van het milieu

» Individuele aandacht voor de klant

» De allerbeste kwaliteit

» Duizenden tevreden klanten

» Niet goed – geld terug garantie
(6 maanden)

Ook u kunt genieten van de EWO 
voordelen bij u thuis:

» Water dat even vitaal is als uit de bron

» Vermindert én verhindert kalk-        
afzettingen

» Door de betere smaak drinkt u vanzelf
meer water

» Betere groei van uw planten

» Minder chemicaliën en schoonmaak-
middelen nodig

» Milieuvriendelijk en natuurlijk

» Geen elektriciteit nodig

» Onderhoudsvrije methode

» De allerbeste kwaliteit

» Duizenden tevreden klanten

» Niet goed – geld terug garantie
(6 maanden)
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Water is niet alles  – maar alles is niets zonder water !
voor uw bedrijf voor uw  verwarmingvoor uw  huis

Natuurlijk vitaliserende apparaten & gebruiksmogelijkheden

CLASSIC
Vitaal maken van 

drink- en leidingwater

3/8” tot 8”
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DOLOMIT
Vitaal maken van drink- en 

leidingwater, in het 

bijzonder bij kalkrijk water

1" tot 4"

VITAL
voor alle soorten

leidingen

3/8" tot 8"

HB
voor kleine verwarmings-

systemen en leidingen

1/2” tot 1”

HB-PRO
voor verwarmingssystemen:

beschermingsfilters met 

vitalisering

1" tot 2"

APPARTEMENT
vitalisatie van drink- en 

leidingwater in de woning

1/2" tot 1"

GOURMET
Actieve koolstoffilter 

plus vitalisatie,

diverse systemen

EBR: VIJVERS, PUTTEN
veelzijdige toepassing,

zonder montage

1 of 2 cilinders

VITALITY FILTER
Actieve koolstoffilter

plus vitalisatie,

mobiel te gebruiken
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Basisgegevens van de EWO methode van watervitalisering 

Doorsnede van de EWO CLASSIC:Voor de ontwikkeling van de EWO 
methode van watervitalisering was 
en is nog steeds de natuur het grote 
voorbeeld. De schat aan ervaring 
van meerdere pioniers in het wa-
teronderzoek (bv. Viktor Schau-
berger) vormt een belangrijke basis 
voor de constructie van de EWO 
technologie.

Water is het belangrijkste levensmid-
del voor de mensheid en alle levende 
wezens. Water is veranderlijk en heeft 
meerdere verschijningsvormen. Dit komt 
omdat water, in haar moleculaire struc-
tuur, zogenoemde clusters van informatie 
kan opnemen, overbrengen en afgeven.
Ten eerste wordt bij de EWO methode 
het normale leidingwater door de dub-
bele EWO helix geleid, waardoor het in 

werveling gebracht wordt om zo voor-
bereid te zijn op informatieopname.
Daarbij stroomt het water door een 
natuurlijk magnetisch veld, dat (o.a.) 
zorgt voor een verandering in de eigen-
schappen van kalk.
Tegelijkertijd werkt het, in het EWO 
systeem aanwezige, geprogrammeerde 
water in op het voorbij stromende water. 
Dit geprogrammeerde water bestaat uit 
een hoogenergetische vulling van zuiver 
bronwater, verrijkt met een bijzondere 
combinatie van hoogwaardige toevoegin-
gen. Omdat het bij watermoleculen om 
dipolen gaat (vergelijkbaar met een 
magneet) zijn ze in staat om de natuur-
lijke informatie, zoals die van ‘levend’ 
bronwater, weer over te nemen.
En zo ontstaat vanuit normaal leiding-
water het zuivere & vitale water.

vitaal water

Magnetisme

Magnetisme

Dubbele helix 
(werveling)

Geprogrammeerd 
water

De CLASSIC zorgt voor vitaal water in 
uw hele huis. Of het nu gaat om keuken, 
badkamer, de wasmachine of alle andere 
apparaten met een aansluiting voor water. 

Als bezitter van een EWO systeem geniet 
u voortdurend van het allerbeste, gevitali-
seerde water uit elke waterkraan, onge-
acht of het langer in de leiding blijft of
hoeveel er snel nodig is. Verwen uw huid
met vitaal water onder de douche, vul uw
badkuip met de kracht van de natuur en
les uw dorst met verfrissend gevitaliseerd
water.

Verminder het verbruik van wasmiddelen, 
chemicaliën en schoonmaakmiddelen  

met toch dezelfde resultaten en draag op 
deze manier bij aan minder vervuiling van 
het grondwater en een beter milieu.

trie van de veelzijdige voordelen 
van de EWO watervitalisering: 
Het vitaal maken van bedrijfswater, dat 
gebruikt wordt bij het productieproces 
of als toevoeging bij producten kan veel 
besparingen opleveren. Voor uitgebreide 
informatie kunt u contact opnemen met 
ons.

Vitalisering van drinkwater en water voor industrie en 

landbouw

CLASSIC

EWO CLASSIC Technische Gegevens

Dimensie Zoll 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 5/4“ 6/4“ 2“ 2,5“ 3“ 4“ 6“

Nominale breedte DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150

Max. gebruiksdruk bar 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Gebruikstemperatuur °C 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90

Doorstroom bij 4 bar l/s 0,6 1 2 3 5 6 9 12 14 20 30

Drukverlies bij 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

Lengte/Hoogte mm 130 155 180 210 300 340 445 445 540 590 650

Diameter mm 47 60 85 105 130 154 168 168 200 250 355
Inbouwbreedte 
zonder dubbel nippel

mm 70 80 98 115 146 165 180 180 340 
incl. Flens

400 
incl. Flens

Alleen op 
aanvraag

Gewicht kg 0,7 1 2,5 4 7,5 11,5 16,5 17 29 45 /
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Basisgegevens van de EWO methode van watervitalisering 

Doorsnede van de EWO CLASSIC:

Calciet Aragoniet

Doorsnede van de EWO DOLOMIT:

Kalkomzetting met EWO :

1.
Door de beproefde EWO watervitalise-
ring verandert de kristalstructuur van 
kalk van grof calciet in kleine aragoniet-
deeltjes. Calciet zorgt meestal voor de 
vorming van het harde ‘ketelsteen’, terwijl 
aragoniet zich in deze vorm niet of heel 
weinig afzet. 
Dit effect is niet alleen dagelijks in de 
praktijk zichtbaar, maar werd ook door 

Geprogrammeerd water

Opofferingsanode

Werveling

Magnetisatie

Verbruiksmeter

de universiteit van Bologna voor EWO 
wetenschappelijk aangetoond en 
bevestigd.

2.
Als verdere ontwikkeling van de EWO 
CLASSIC serie hebben wij nu ook voor 
zeer kalkrijk water de nieuwe EWO 
DOLOMIT met opofferingsanode 
ontwikkeld.

Kalkomzetting door middel van EWO watervitalisering:

Met de nieuwe EWO DOLOMIT is het ge-
lukt om twee beproefde technologieën 
in een toestel samen te brengen:

1. De effectieve watervitalisering
door middel van de drie EWO
Methoden van de EWO CLASSIC

2. De sinds lange tijd bekende en
beproefde techniek van de magne-
sium opofferingsanode
(KB – kathodische bescherming)

Door de innovatieve combinatie van beide 
technologieën in de EWO DOLOMIT wor-
den kalkafzettingen nu ook bij hard water 
(>15ºdH) en bij extreme gebruiks-

Afhankelijk van het waterverbruik en de waterkwaliteit heeft de magnesi-
umanode een levensduur van 1 tot 3 jaar. Vervanging is nodig wanneer de 
kleurcapsule in de verbruiksmeter rood kleurt. De gebruikte magnesium-
anode voldoet aan de Europese norm 12438 – toegestaan bij drinkwater.

toepassingen (warm water >60ºC) wezen-
lijk verminderd en voorkomen.

De voordelen van deze com-
binatie zijn:

» Minder en gewijzigde vorming van
kalkaanslag op alle oppervlakken (zoals
armaturen, kraanuitlopen, perlators,
tegels, leidingen en apparaten zoals wa-

» De chemische samenstelling van het
water wordt niet veranderd; belangrijke
mineralen blijven in het drinkwater

» Kostenbesparende methode – zonder
chemie of stroom

» Bij vervanging van de anode hoeft niet
het hele apparaat omgeruild te worden

» Verbruiksmeter informeert bij noodza-
kelijke omruil van de  anode

Werkt actief tegen kalkaanslag

Opofferingsanode

Verbruiks-

meter

DOLOMIT

EWO DOLOMIT Technische Gegevens

Dimensie Zoll 1“ 5/4“ 6/4“ 2“ 3“ 4“ 6“

Nominale breedte DN 25 32 40 50 80 100 150

Max. gebruiksdruk bar 15 15 15 15 15 15 15

Gebruikstemperatuur °C 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90

Doorstroom bij 4 bar l/s 3 5 6 9 14 20 30

Drukverlies bij 4 bar bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Lengte/Hoogte (incl. Anode) mm 270 360 400 505 587 640 730

Diameter mm 105 130 154 168 185 250 355
Inbouwbreedte 
zonder dubbel nippel

mm 115 146 165 180 340 
incl. Flens

400 
incl. Flens

520 
incl. Flens

Gewicht kg 4 7,5 12 16,5 30 45 100
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Watervitalisering voor alle watercircuits

Of het nu om het zwembad gaat, de ver-
warming of koeling, een kas, een aqua-
rium of een whirlpool, u zult enthousiast 
zijn over de positieve verandering. Een 
optimale waterkwaliteit en tevens de 
mogelijkheid om op chloor, chemische 
producten en reinigingsmiddelen te be-
sparen – wat wilt u nog meer?

VITAL voor zwembad, 
aquarium, fontein…

» minder gebruik van chemicaliën
mogelijk

» verminderde bacteriegroei

» tot 80% besparing aan chloor

» schoonmaken gaat veel gemakkelijker

VITAL voor de verwarming

» bescherming van de totale installatie

» schoon verwarmingswater

» volkomen natuurlijk

» handhaving van de waterkwaliteit

» tientallen jaren besparing

» onderhoudsvrij

 

Het handhaven van de aanbevolen water-
kwaliteit bij verwarmingswater is vaak 
heel lastig en omslachtig, kostbaar en 
bepaald niet milieuvriendelijk. De EWO 
methode zorgt daarentegen voor schoon 
water voor uw verwarming op natuurlijke 
wijze, En dat terwijl de VITAL systemen 
volkomen onderhoudsvrij zijn. 
Bespaar veel geld met EWO.

Vitalisering van bedrijfswa-
ter, verwarmings- en koel-
circuits

Steeds meer bekende bedrijven investe-
ren in de EWO watervitalisering. Kijk ook 
vooruit en maak gebruik van de voordelen 
van gevitaliseerd water. Bespaar op geheel 
natuurlijke wijze op uw bedrijfskosten met 
de hulp van de milieuvriendelijke EWO 
technologie. Een keuze die u gemakkelijk 
terugverdient... en sneller dan u denkt!

VITAL voor bedrijfswater & 
koelcircuits 

» verminderde uitval

» minder onderhoud aan machines

» preventie van algengroei

» verminderd gebruik van chemicaliën

De ontwikkeling van de VITAL serie is het ideale alternatief voor onze effectieve CLASSIC 
systemen, maar dan speciaal voor gesloten watercircuits.

VITAL

EWO VITAL Technische Gegevens

Dimensie Zoll 3/8“ 1/2“ 1“ 5/4“ 2“ 3“ 4“ 6“ 8“

Nominale breedte DN 10 15 25 32 50 80 100 150 200

Max. gebruiksdruk bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Gebruikstemperatuur °C 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90

Doorstroom bij 4 bar l/s 0,6 1 3 5 8 14 20 30 53

Drukverlies bij 4 bar bar 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Totale lengte mm 80 100 160 200 235 330 
incl. Flens

370 
incl. Flens

550 
incl. Flens

Alleen op 
aanvraag

Diameter mm 35 56 80 115 133 200 220 285 /

Gewicht kg 0,2 0,4 1,2 2,1 3,2 15,3 19,8 43 /

Lengte rechte pijp cm 10 10 20 25 30 35 40 50 50
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HB 

verwarmingsvitalisering
Vitalisering van water in verwarmingstoestellen

Door onnatuurlijke condities in het wa-
tercircuit van de verwarmingsinstallatie 
ontstaat zwart verwarmingswater. Dit leidt 
op den duur tot technische problemen.
Hoe slechter de waterkwaliteit is, hoe 
slechter de doorstroming in uw C.V. 
Bij een sterke aanslag van slechts 1 mm 
binnenin de verwarmingsbuizen en/of 
radiatoren kan het energieverbruik wel 10% 
hoger uitvallen. Bovendien is onderhouds-
werk dat nodig wordt door verstoppingen 
erg duur. 
Door de inbouw van een kostenbesparend 
EWO systeem voor de vitalisering van 

De inbouw van een dergelijke bescher-
-

woordig door veel verwarmingsmonteurs 
aanbevolen en draagt bij aan de bescher-
ming van de totale installatie. Vooral bij 
de wat oudere installaties, waarvan het 
buizensysteem vaak al van binnen verstopt 
raakt of sterk verkalkt is, is de inbouw van 

alleen zorgt nog niet voor een aanhouden-
de bescherming van de installatie; daarom 

duizendmaal beproefde EWO technologie 
ingezet.

Uw doorslaggevende voordelen:

» bescherming van de totale installatie
en de onderdelen tegen zwevende
deeltjes en restanten van montage

het verwarmingswater kunt u technische 
problemen voorkomen en wordt de reeds 
aanwezige aanslag opgelost of merkbaar 
verminderd.

Binnen enkele weken helder verwarmingswater

Toepassing:
Voor verwarmingsinstallaties in alle soorten 

uitvoeringen en warmtepompen.

» de circulatie in het systeem blijft op
peil (hydraulische regulering)

» het verwarmingswater blijft helder en
schoon (dus een betere warmteover-
dracht)

» de verwarmingsketel wordt gezuiverd

» verbeterd woonklimaat (door vitaal
verwarmingswater)

HB-PRO

EWO HB-PRO Technische Gegevens

Dimensie Zoll 1“ 5/4“ 6/4“ 2“

Nominale breedte DN 25 32 40 50

Max. gebruiksdruk bar 10 10 10 10

Gebruikstemperatuur °C 1-90 1-90 1-90 1-90

Doorstroom bij 4 bar m³/h 5,5 7 9 11

Drukverlies bij 4 bar bar 0,1 0,1 0,1 0,1

Totale hoogte mm 324 324 338 351

Totale breedte mm 130 135 150 160

Gewicht kg 5 5 5,5 6,1

Ketelvermogen kW >50 >100 <500 <500

Vol. verwarmingswater m³ 2 3 <5 >5

EWO HB & VITAL Technische Gegevens

Dimensie Zoll 1/2“ 3/4" 1“ 1/2“ 1“ 5/4“ 2“ 3“ 4“ 6“

Nominale breedte DN 15 20 25 15 25 32 50 80 100 150

Max. gebruiksdruk bar 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10

Gebruikstemperatuur °C 1-70 1-70 1-70 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90 1-90

Doorstroom bij 4 bar m³/h 3 6 11 3,5 11 18 29 50 72 108

Drukverlies bij 4 bar bar 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Totale lengte mm 58 70 88 100 160 200 235 330 
incl. Flens

370 
incl. Flens

550 
incl. Flens

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

Gewicht kg 0,2 0,2 0,5 0,4 1,2 2,1 3,2 15,3 19,8 43

Ketelvermogen kW 15 20 25 <50 >50 >100 <500 >500 <1000 >1000
Vol. verwarmings-
water m³ 0,2 0,4 0,6 2 3 4 5 10 20 40

Lengte rechte pijp cm 10 15 20 10 20 25 30 35 40 50
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verbetering van 
het woonklimaat

bronvitalisator

Watervitalisering voor huurwoning en 
eigen woning

Woont u in een huurwoning of apparte-
ment zonder hoofdleiding, met een koud 
water afsluitklep? Ook, dan kunt u snel 
overal in huis genieten van de voordelen 
van vitaal water.
Het bovenste deel van de kraan bij de 

-
voudig vervangen door het EWO apparaat.
De afsluitfunctie blijft intact.
Bij een verhuizing kan het EWO apparaat 
probleemloos weer gedemonteerd en mee 
verhuisd worden.

Vitalisering van stilstaand water

De EWO bronvitalisator kan zonder ingrij-
pende verandering eenvoudig aangebracht 
worden. Geschikt voor de vitalisering van 
het water van bronnen, stilstaand water, 
waterreservoirs of rioolputten.
Dit apparaat draagt bij aan een verbeterde 
kwaliteit van het water door ondersteuning 
van de natuurlijke zelfreinigende kracht er-
van. Stapsgewijs wordt weer een microbio-
logisch evenwicht tot stand gebracht.

Toepassing bij:

» Vijvers en plassen

» Bronnen met inlaat van minstens 50 cm
doorsnee

» Zwembassins (in de niveaukamer)

» Bronbaden

» Circuitreservoirs

»

De afmetingen van uw aansluiting
bepalen de keuze van het model: ½” tot 1
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Drink weer meer water!

Filter uw water met hoogwaardige actieve 

gerenommeerde EWO technologie voor 
goed en lekker smakend drinkwater, recht 
uit de kraan.

-
gen, geschikt voor elke inbouwsituatie.
Het biedt alle voordelen van de vitalisering 

keuken bij de kraan.

Alleen het allerbeste voor de genieter

» EWO vitalisering

»
» de mineralen blijven aanwezig in het

drinkwater

» volkomen neutrale smaak

» gemakkelijk in gebruik

» eenvoudige montage

Kies uw eigen GOURMET systeem:

Elk van de 3 uitvoeringen bevat: 

» een EWO VITAL 3/8” vitaliserings-
module

»
zing, plus het volledige installatie-
materiaal voor directe inbouw

Onze hoogwaardige actieve koolstoffilters verwijderen veel schadelijke stoffen, zoals:

... chloor ... medicijnrestanten

... hormonen ... landbouwbestrijdingsmiddelen

... zware metalen ... bacteriën en micro-organismen

PREMIUM - ELEGANCE - Set
keuze uit 3 verschillende soorten stijlvolle 

3-wegskranen; montage onder het aanrecht

BASIC - PURO - Set
Filter met duidelijk grotere doorstroom

PREMIUM - SINGLE - Set
inclusief aparte waterkraan 

PREMIUM - WATERKRAAN

De ELEGANCE kraan wordt in plaats van de 
bestaande keukenkraan gemonteerd. 

2 lt/min. Filter dient vervangen te worden na 

10.000 liter of 6 maanden.

Te gebruiken met de bestaande keukenkraan. 

gevitaliseerd. Doorstroom 9 lt/min.
Filter dient vervangen te worden na 5.000 liter of 

6 maanden.

De SINGLE kraan wordt apart geplaatst naast de 
gewone keukenkraan. Doorstroom 2 lt/min. 
Filter dient vervangen te worden na 10.000 liter 

of 6 maanden.

GOURMET

Nr. 64
ELEGANCE

Nr. 315
SINGLE

Nr. 271
ELEGANCE

Nr. 88
ELEGANCE

Nr. 235
SINGLE
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VITALITY FILTER

BALANCE

Goed water voor beginners

EWO vitaliseringseenheid met modern 
informatiedrager

Andere vitaliserende producten 
van EWO:

Terwijl u met onze EWO inbouwappara-
tuur op de waterleiding zorgt voor vi-
talisering van het water in het hele huis 

vitaal maken van het drinkwater uit één 
enkele kraan. Zeker voor degenen met 
een kleine beurs is dit een goede start 
in de wereld van watervitalisering.

Bij de EWO vitaliseringseenheid met 
dubbele, tegenoverstelde werveling 
wordt behalve de verrijking met zuur-
stof het water ook geactiveerd en vitaal 
gemaakt. De overdracht van informatie 
voor de vitalisering functioneert bij 

De installatie gaat gemakkelijk en snel, 
direct op de waterkraan.
Ook heel geschikt voor op reis, om 
overal over schoon water te kunnen 
beschikken: in het tuinhuisje, op de 
camping of in het hotel.
U heeft op die manier op elke plek 
steeds verfrissend en hoogwaardig 
drinkwater.

Onze hoogwaardige actieve koolstoffilters verwijderen veel schadelijke stoffen, zoals:

... chloor ... medicijnrestanten

... hormonen ... landbouwbestrijdingsmiddelen

... zware metalen ... bacteriën en micro-organismen

dit handige EWO product via de in de 
kunststof buizen geproduceerde wer-
veling met daarin de informatiedragers 
die het water programmeren.

» gevitaliseerd, geactiveerd water

» wijziging in de kalkstructuur, dus
minder aanslag

» frisse smaak

» minder waterverbruik

» betere plantengroei

» mobiel inzetbaar

» dieren vinden het heerlijk

» eenvoudige montage

» goede prijs/kwaliteit verhouding

EnergiehangerEnergiepen

EWO BALANCE 
Wordt aan de 
bestaande water-
kraan geschroefd
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ReferentiesEen greep uit verslagen van tevreden 
EWO klanten:

‘Omdat in onze streek het drinkwater zeer hard is was de bescherming van de 
totale installatie en de apparaten voor ons reden om meerdere van deze vooruit-
strevende, milieuvriendelijke systemen in ons nieuwe bedrijfsgebouw te integre-
ren. 

Wij hebben EWO apparaten in de hoofdwaterleiding van het drinkwater, in het 
verwarmingscircuit, in de persoonlijke waterverzorging, in de airco en in de 
waterleiding van de grondwaterpompen laten inbouwen. Na inmiddels zes jaar 
ervaring met EWO kan ik zeggen dat dit systeem zich dubbel en dwars heeft 
bewezen en wij zijn er volkomen tevreden mee.’  

Biohof Achleitner, Eferding

‘Wij hadden al enkele maanden een conventioneel wateronthardings-systeem in 
bedrijf, maar toch bleek al snel dat deze manier van waterbehandeling voor ons 
geen bruikbare oplossing biedt. Door de installatie van twee EWO watervitali-
serings-systemen hebben we nu eindelijk een natuurlijke en effectief werkende 
oplossing voor ons restaurant gevonden,’ verklaart de verantwoordelijke bedrijfs-
technicus.

‘Wij zijn nu heel tevreden met de natuurlijke watervitalisering van EWO en de 
uitstekende werking van deze apparaten. Omdat de consumptie van water in de 
gastronomie steeds belangrijker wordt is het voor ons van groot belang dat wij 
onze gasten ook hier alleen de allerbeste kwaliteit kunnen bieden.’

Landhaus Stift Ardagger, Amstetten 

‘Nadat wij ons volkomen konden overtuigen van de omvangrijke en snelle werking 
van de EWO apparaten voor de verwarming hebben wij ook besloten om een ap-
paraat te laten inbouwen voor de drinkwatervitalisering. Onze partner in Zwitserland 
had ons de EWO CLASSIC 2” aanbevolen en deze werd begin 2010 aangekocht en 
direct geïnstalleerd. 
Wij waren, ondanks de goede werking bij de verwarming, bij de toepassing voor 
drinkwater juist wat betreft de opslag van warm water nog wat sceptisch of hier het 
beloofde resultaat zou optreden. Na enkele weken in bedrijf vond de eerste controle 
plaats bij de zwakke plek in de opslag van warm water. Normaal moest om de paar 
weken de roestbruine aanslag  van de bodem verwijderd worden, maar toen er dit-
maal alleen maar helder water tevoorschijn kwam was onze verbazing heel groot.’

Universiteit van Lausanne, Zwitserland 

-
zonder bier gebrouwen. 
Eerst werd het alleen voor het eigen bierhotel gemaakt, maar dankzij de steeds 
grotere vraag in de loop van de jaren werd de productie al snel uitgebreid. 

In 1898 werd de hoeveelheid van 380.000 hectoliter bereikt, en tegenwoordig ligt 
de productie om en nabij de miljoen hectoliter gerijpt bier in 11 verschillende 
soorten per jaar.

Brauhaus Puntigamer, Graz



Door de combinatie van werveling, magnetiseren en de overdracht van informatie verkrijgt het water weer de 

oorspronkelijk eigenschappen uit de natuur. De manier van informatieoverdracht is met de huidige methoden 

nog niet exact meetbaar, maar het grote aantal positieve effecten wordt al sinds jaar en dag genoteerd en 

door tevreden gebruikers steeds weer bevestigd.

Fabrikant: EWO Energie Wasser Optimierung GmbH 

 

Uw contactpersoon:

U kunt EWO gewoon uitproberen en de voordelen 
van natuurlijk gevitaliseerd water ervaren.. Wij geven 
een niet goed-geld terug garantie van 6 maanden 
op onze inbouwapparatuur, zonder lastige vragen. 
Zo kunt u zich in alle rust laten overtuigen van de 

voordelen van natuurlijke watervitalisering.

EWO Watervitalisering – een overzicht

… en u heeft daar 6 maanden de tijd voor

... het drinken van water weer een verfrissend genieten wordt

... het water bij baden of douchen aangenamer aanvoelt

... eten en drinken frisser en smakelijker worden

... kalkaanslag gemakkelijker te verwijderen is

... u bespaart op was- en schoonmaakmiddelen

... de planten beter gaan groeien

... uw dieren zich aangetrokken voelen tot gevitaliseerd water en meer gaan drinken

... het verwarmingswater helder wordt

... de kalkafzettingen en verstoppingen minder worden

... radiatoren en vloerverwarmingselementen weer beter doorstromen 

... de warmteoverdracht en het woonklimaat verbetert

... u minder technische problemen aan uw verwarming heeft

... het baden door merkbaar zachter water aangenamer wordt

... er minder chloor nodig is

... dus ook minder chloorlucht en chloorsmaak in het water is

... u bespaart op reinigingsmiddelen en schoonmaakkosten

... de waterkwaliteit beter wordt

... het microbiologische evenwicht weer hersteld wordt

... de zelfreinigende kracht van het water beter wordt

... het gebruik van chemicaliën verminderd kan worden

... er minder kans is op vieze luchtjes

... langer gewacht kan worden tot de volgende schoonmaakbeurt en de 

   bedrijfszekerheid wordt verbeterd

... bedrijfskosten verminderen - EWO apparatuur is onderhoudsvrij

... u op alles bespaart, op een milieuvriendelijke manier

Bij vitalisering van 

drinkwater en water 

in bedrijf en 

landbouw 

Bij vitaal water in 

verwarmings-

installaties

Bij vitalisering van 

zwembaden, sauna’s, 

kuuroorden en 

dergelijke

Bij vitalisering van 

vijvers en plassen

Bij vitalisering van 

bedrijfswater, ver-

warmings- en 

koelcircuits

Neem zelf de proef op de som met EWO en ervaar hoe…

Geheel

zonder

risico
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