




„Inovace je nejen otázkou nápadů, ale i 
důležitým bodem v realizaci. 
K tomu je nezbytné mít tým, který nové cesty 
důsledně realizuje s vysokou angažovaností a velkým srdcem. 

Ručíme za novinky, za změny a přesto si uchováváme 
naše hodnoty jako je spolehlivost, férovost 
a transparentnost.  

S důvěrou našich zákazníků rosteme a tím 
přijímáme budoucí výzvy.“
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Vytváříme budoucnost.

Od začátku naší existence investujeme do nadějné výzkumné a vývojové práce 
a tak si zajišťujeme náš náskok.

V popředí jsou průmyslové technologie šité na míru, které jsou často vyvíjeny v 
úzké spolupráci s našimi zákazníky. Přitom zohledňujeme dlouholeté zkušenosti 
našich zákazníků a ekonomické aspekty daného průmyslového odvětví.

„Jednička v oblasti technologie“
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easymetal reprezentuje na mezinárodní platformě více než 50 prodejních 
partnerů ve 26 státech. 
Renomované podniky z medicíny, letectví, automobilového průmyslu a 
elektroniky/elektriky se rozhodly pro nás jako pro partnera. 
Tím se potvrdila otázka sídla firmy jako rakouského podniku.

Řízení kvality.

Řízení kvality pro nás znamená kvalitu produktů, kvalitu interních a externích 
procesů, kvalitu služeb a kvalitu otázek životního prostředí.

Pracujeme s vědomím, že naše produkty musí fungovat dlouhé roky bezpečně 
a efektivně. Všechny naše novinky proto podléhají přísnému zkušebnímu řízení. 

Průmysl 4.0

V novém věku průmyslu 4.0 klademe největší hodnotu na vzájemné propojení 
strojů a produktů a poskytování všech relevantních informací z procesu 
úpravy v reálném čase.

Naše posuzování životního stylu je vaší výhodou.

Ekologicky odpovědné jednání pro nás znamená důsledné a úsporné využívání 
energie a surovin nebo také předcházení a snižování odpadů. A to nejen ve 
vlastním výrobním procesu, ale i u zákazníků.
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Vy máte cíl, 
my máme řešení.

Technické požadavky na vodu jsou velmi individuální a často také 
komplexního charakteru. 

Najít optimální úpravu vody, to předpokládá pečlivou analýzu surové 
vody a komplexní dovednosti umožňující řešení.

„Dlouholetá zkušenost“
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Váš kompetentní partner.

Společně s vámi zpracujeme všechny body zadání, vypočítáme potřebné 
kapacity zařízení a sestavíme podle vašich potřeb systém na úpravu vody.
Přitom budeme mít na očích jak vaše investiční a provozní náklady, 
tak i požadovanou provozní bezpečnost vašich zařízení.

S naší dlouholetou zkušeností vám budeme rádi k dispozici ve všech 
oblastech úpravy vody. 

PlánováníAnalýzy vody Uvádění do 
provozu

Oprava 
a servis

Školení

Rychle. Spolehlivě. Kompetentně.

Profitujte z našeho know-how.



Standardní aplikace
Hliník
Měď, titan
Polykrystalické diamanty (PCD)

Tvrdokov
Měď, grafit, titan
Kobaltové materiály
Materiály ze slinutých kovů
Práškové metalurgické oceli

Nejčistší voda
Technologická voda
Napájecí voda pro kotle



„Měřítko 
pro náročně, 
aby byli 
ještě lepší.“

Lepší. Spolehlivější. Rychlejší. 
Tak získáte deionizovanou vodu s nejnižší vodivostí 
a optimální hodnotou pH.
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Optimální kvalita vody 
pro maximální preciznost.

Díky konstantní optimální kvalitě vody po téměř celou dobu 
chodu elektroerozivního stroje se zvyšuje reprodukovatelnost 
perfektního obrobku.

Renomovaní výrobci elektroerozivních drátových strojů se proto 
dlouhodobě spoléhají na výkon E.KO IONISERu®. 
E.KO IONISER® se prezentuje jako pevná součást jejich prvního 
vybavení.

„Maximum = Maximum“
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Vynikající drsnost povrchu při 
maximálním řezném výkonu.

Využijte úplný potenciál stroje. 

Výkonný E.KO IONISER® produkuje prvotřídní 
technologickou vodu s optimální hodnotou pH 
a nejnižší vodivostí.

Důsledek: 

Minimální sklon ke korozi na obrobku a stroji. 
I při delší době pobytu obrobků v dielektriku.

Enormně vysoká propustnost E.KO IONISERu® 
umožňuje rychlé zásobování vašeho elektro- 
erozivního stroje vodou. Přitom zůstává 
vodivost a hodnota pH stabilní. 

Jeho vysoká životnost se postará o dlouhou 
a kontinuální dobu chodu vašich strojů.

Stabilní vodivost 
při vysokém průtoku.
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1501

Každý ho zná, téměř každý ho má – E.KO IONISER® 1501.

Použití E.KO IONISERu® 1501 se již mnohonásobně osvědčilo a platí již 
dlouho jako základ pro nejlepší a konstantní kvalitu vody v elektroerozi.

„Standardní aplikace“
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Optimální řešení pro standardní aplikace.

Hydraulický výkon

Max. průtokové množství 40 l/min

Min. průtokové množství 1 l/min

Max. provozní tlak 5 bar

Max. vstupní vodivost 2500 µS/cm1

Vodivost < 0,01 µS/cm1

Přípustná vstupní hodnota pH 6,5-9,5

Rozměry

Hmotnost 160 kg

Rozměry mm (d/š/v) 660/370/1150

Připojení

EASY rychlospojka CPC 1/2“

Kapacita

Ekvivalent směsného lože 
pryskyřic ~  200 litrů

V oblasti použití standardních aplikací ukazuje svou plnou sílu. 
Zde boduje svým širokým spektrem nasazení.
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1502

Dva ekvivalentní bratři E.KO IONISER® 1501 a 1502 se perfektně 
doplňují svými rozdílnými oblastmi použití a žádným způsobem se 
vzájemně nenahrazují. E.KO IONISER® 1502 byl speciálně vyvinutý pro 
použití v oblasti tvrdokovů.
Pro použití v oblasti standardních aplikací je optimálně vhodný jeho 
bratr E.KO IONISER® 1501.

„Tvrdý na tvrdý“



15

Dlouholetá zkušenost s používáním ukázala, že je E.KO IONISER® 1502 technicky 
a ekonomicky optimálním řešením v oblasti tvrdokovů.

Optimální řešení pro speciální materiály. 

Hydraulický výkon

Max. průtokové množství 40 l/min

Min. průtokové množství 1 l/min

Max. provozní tlak 5 bar

Max. vstupní vodivost 2500 µS/cm1

Vodivost < 0,01 µS/cm1

Přípustná vstupní hodnota pH 6,5-9,5

Rozměry

Hmotnost 160 kg

Rozměry mm (d/š/v) 660/370/1150

Připojení

EASY rychlospojka CPC 1/2“

Kapacita

Ekvivalent směsného lože 
pryskyřic ~ 200 litrů
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Ekonomické řízení 
životního prostředí.

E.KO IONISER® zcela nahrazuje směsné lože pryskyřic a je tak jedním 
z nejekologičtějších řešení v oblasti úpravy technologické vody. 

Pro provoz nejsou potřeba žádná média nebo chemikálie. 
Jeho ekologická technologie zabrání v Evropě každoročně více než 
1 000 000 litrům zvláštního odpadu. 

„Přesvědčivě jednoduchý“
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S E.KO IONISER®em ušetříte nejen vysoké 
náklady na dodatečné prostředky 
a likvidaci zvláštního odpadu. 

Díky stabilně vysoké kvalitě vody 
vám garantujeme zřetelné snížení 
zmetkovitosti.

Dodáno – Nadokováno – Hotovo

Díky našemu nebyrokratickému konceptu nájmu přizpůsobenému 
vašim potřebám vám odpadnou náklady na investice a všechny obtížné 
náklady a úsilí spojené s likvidací. Vždy pracujete s top přístrojem, na 
který se můžete plně a zcela spolehnout. 

E.KO IONISER® je cenově dostupným zařízením, které musí mít všichni, 
jenž oceňují úspornost nejen ve fázi investic.

Uděláme vám 
život jednodušší.
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„Hledáte připojení“

Naše CONNECT komponenty nabízí kompatibilní možnosti připojení pro každou 
oblast použití. 

S vhodnou připojovací sadou CONNECT EDM můžete E.KO IONISER® připojit na 
všechny obvyklé elektroerozivní drátové stroje.

Používáme výhradně 
standardní průmyslové komponenty.
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Plug a play díky rychlospojce EASY.

I za provozu je výměna spotřebovaného 
za nové vyřízena za okamžik.

Výměna 
obratem ruky.

Připojovací sada                        EDM

Jednotlivé komponenty našeho základního sortimentu CONNECT 
mohou být sestaveny individuálně podle vašich potřeb.

Basic

V závislosti na typu stroje příslušného výrobce 
vašeho elektroerozivního drátového stroje 
obdržíte u vašeho prodejce vhodnou připojovací 
sadu CONNECT EDM.
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Vizualizace kvality vody.

Přenechejte to KORROSTOP3®, aby se staral o kontrolu. 

Inteligentní řízení s automatickou funkcí alarmu za vás převezme 
AKTIVNÍ monitorování s několika měřeními za sekundu a signalizuje 
pouze při změně kvality vody.

„Všechno pod kontrolou“
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Na první pohled.

Hlášení v prostém textu a každá 
změna stavu (např. překročení 
vodivosti, znečištění sondy, zkrat 
na sondě, prázdná baterie apod.) 
se okamžitě zobrazí na displeji.

Přenos dat na PLC.

Data v reálném čase lze přenést 
na každý libovolný PLC. 
Je k dispozici analogový signál s 
volitelně 4–20 mA nebo 1–10 V. 

Lze pouze v režimu s napájecím 
zdrojem. 

Průmysl 4.0

V režimu s napájecím zdrojem 
disponuje KORROSTOP3® 
rozhraním PLC pro přenos dat.
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Mobilní s externí 
měřicí sondou.

Automatická změna režimu 
rozlišuje mezi interním 
(dokovací stanice) a externím 
(měřicí sonda) měřením.

Zobrazení

Stav kapacity E.KO IONISERu® v %

Vodivost v µS/cm1

Teplota v °C

Funkce alarmu, změny stavu 

Zobrazení v režimu měřicí sondy

Vodivost v µS/cm1

Teplota v °C

Napájení proudem baterie

AA (mikrotužkové) baterie a‘ 1,5 V

Rozhraní PLC nelze dovybavit

Napájení proudem napájecí zdroj

230 V AC/24 V DC - 100 mA

Režim s bateriemi již nelze
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Schématické znázornění. Mobilní měření 
na několika elektroerozivních drátových strojích.   

Nadokovat.

Pouze s měřicím přístrojem 
KORROSTOP3® lze měřit na 
dokovacích stanicích libovolného 
počtu elektroerozivních 
drátových strojů.

Nadokováno za okamžik.



EASYRO® 150
2 vysoce výkonných membrán

Hydraulický výkon (24 hod.)
až 2400 litrů

EASYRO® 300
5 vysoce výkonných membrán

Hydraulický výkon (24 hod.)
až 4800 litrů

EASYRO® 600
10 vysoce výkonných membrán

Hydraulický výkon (24 hod.)
až 9600 litrů



„Řešení šitá 
na míru pro 
individuální nároky.“

Silnější. Kompaktnější. Flexibilnější.
Pro enormní filtrační výkon není vždy potřeba nákladné 
konstrukční provedení a vysoké náklady.
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Příprava je všechno.

EASYRO® umožňuje doplňování optimálně upravené vody.

Jestliže disponuje váš elektroerozivní stroj také ještě plně 
automatickým doplňováním, může se připojit EASYRO® hned 
na stroj a zůstane vám čas na důležitější věci.

To sníží nejen náklady, ale také ušetří čas.

„Na co čekat?“
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Maximální možné 
vytížení stroje.

Konstantní a optimální kvalita vody 
zabraňuje změně vodivosti během 
procesu doplňování.

Z toho vyplývá zvýšení doby cyklu 
interní deionizace.

• Bez zvápenatění ventilů

• Snížení lámavosti drátu

• Dlouhé cykly bez obtížných 
   přerušení

Ekonomické a 
preventivní zároveň.



28

Hliníkový plášť
Uzavřený eloxovaný 
hliníkový plášť

„Skutečná velikost 
spočívá v detailu“

Modulová konstrukce

Flexibilní velikosti v závislosti 
na potřebě vody.
Díky praktické modulové 
konstrukci lze EASYRO® 
kdykoliv bezproblémově 
rozšířit.

EASYRO® 150 EASYRO® 300

Vysokotlaké čerpadlo

Nehlučné, 
tepelně oddělené čerpadlo
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EASYRO® 300 Siemens LOGO! 8

• Plně automatické monitorování 
   a řízení zařízení

• Zobrazení provozního režimu, 
   varování, hlášení alarmu

• Displej s prostým textem

• Funkce data logging

Průmysl 4.0
EASYRO® 600

Vysoce výkonná 
nízkotlaká membrána

• Nejmodernější energeticky úsporná 
   technologie membrány

• Trvale použitelná vysoce 
   výkonná membrána

• Automaticky řízený zpětný 
   proplach a proplachovací cykly

• Účinnost filtrace 97–99 %
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Výstup čisté vody 2  
s deformací

Výstup vody 1 
s proříznutím

• Pomocí proříznutí lze 
   nastavit požadovanou 
   vodivost 2–400 µs/cm1, 
   ovšem bez deformace

• Měření vodivosti tepl. 
   kompenzováno, rozsah 
   měření 2–400 µs/cm1

• Max. přípustná výstupní 
   vodivost nastavitelná na 
   2–400 µs/cm1 

Deformace:
Jestliže je skutečně produkovaná 
vodivost permeátu vyšší než 
nastavená hodnota, deformuje 
se tak dlouho, až je opět 
dosažena nastavená vodivost.    

• Deformační ventil z ušlechtilé  
   oceli

• Měření vodivosti tepl. 
   kompenzováno, rozsah měření    
   2–400 µs/cm1
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EASYNET / EASYBUS

EASYNET

• Standardní ethernetový konektor

• Webový server

EASYBUS

• Konektor Master/Slave
   (Redundantní zařízení)

• Volitelný webový server

230 V AC/50 Hz

Výstup odpadní vody
Výstup JG 10/DN 20

Vstup ¾“ VZ 
Vstupní ventil s lapačem 
nečistot

Vstup vody

Prořezávací kolečko

K nastavení požadované vodivosti 
výstupu vody 1

Připojení pro hladinovou sondu

* pouze u zařízení s řízenou hladinou 
ve spojení se zásobní nádrží

Připojení 
regulace hladiny*
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Propojená a mobilní komunikace 
v reálném čase.

Siemens LOGO! 8 vyznačuje jednoduchá manipulace a komunikace v 
reálném čase.
Integrovaný webový server umožňuje monitorování a řízení pomocí WLAN* 
a internetu. Samozřejmě chráněné heslem a vhodné pro všechny obvyklé 
prohlížeče. LOGO! 8 lze obsluhovat z počítače, smartphonu nebo tabletu.
SMS komunikace** pro odeslání alarmu a dálkové řízení mobilním telefonem.
* Je potřeba WLAN modul, ** Je potřeba GSM modul

„Průmysl 4.0“
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Inteligentní řízení.

Heslem chráněné programování 
provozních postupů a parametrů.
Obsluha chráněná heslem na 
různých úrovních, mezní hodnota 
pro LF poruchu a LF předběžnou 
výstrahu, překročení mezní hodnoty, 
vodivost permeátu. 
Veškeré senzory a ventily musí být 
provozovány s 24 VDC.

Nejlépe informováni.

Výstrahy a informace jako deformační 
režim, výměna filtru, kontrola 
membrány atd. jsou znázorněny 
oranžovým osvětlením pozadí.

Nejrychlejší reakce.

Optické vyzdvižení hlášených 
alarmů červenou barvou umožňuje 
okamžitou reakci na poruchy v 
průběhu procesu. Např. nedostatečný 
tlak, teplota motoru, kontrola 
hladinové sondy, prosakování atd.
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150

2 vysoce výkonných membrán

Hydraulický výkon (24 hod.)
až 2400 litrů

300

5 vysoce výkonných membrán

Hydraulický výkon (24 hod.)
až 4800 litrů

600

10 vysoce výkonných membrán

Hydraulický výkon (24 hod.)
až 9600 litrů

Údaje o výkonu
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Elektrické připojení

Příkon 250 W 250 W 600 W

Napětí 230V AC/50 Hz 230V AC/50 Hz 230V AC/50 Hz

Hladina hluku > 60 dB(A) > 60 dB(A) > 60 dB(A)

Jištění 10 A 12 A 16 A

Připojení vody

Požadavek na síť 10 l/min 15 l/min 20 l/min

Tlak sítě 2-6 bar 2-6 bar 2-6 bar

Připojení přístroje ¾“ VZ ¾“ VZ ¾“ VZ

Připojení odpadní vody JG 10/DN 20 JG 10/DN 20 JG 10/DN 20

Výstup čerpadla 1“ VZ 1“ VZ 1“ VZ

Hydraulický výkon

Výkon (24 h)* 2400 l 4800 l 9600 l

Výkon čerpadla** 3400 l/h 3400 l/h 3400 l/h

Výstupní tlak čerpadla** 4 bar 4 bar 4 bar

Monitorování min./max. vč. vč. vč.

* V závislosti na kvalitě surové vody a Teplota
** Techn. údaje viz datový list základních informací k čerpadlu

EASYRO® 150 EASYRO® 600EASYRO® 300
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Systémové údaje zařízení

Míra odsolení min. 95 % 95 % 95 %

Míra odsolení max. v kombinaci s leštěnkou*** 99,99 % 99,99 % 99,99 %

Odpadní voda min.**** 35 % 35 % 35 %

Výstupy 2 x JG 10 2 x JG 10 2 x JG 10

Výstup 1 Čistá voda fixní

Výstup 2 Lze nastavit 0-400 µs/cm1

Hmotnost prázdná přibližně 18 kg přibližně 25 kg přibližně 50 kg

Rozměry (d/š/v) 450/490/147 450/490/284 450/490/558

*** Až 0,01 µs/cm1

**** V závislosti na kvalitě surové vody a životnosti membrány

EASYRO® 150 EASYRO® 600EASYRO® 300



37

Organické látky %

Sloučeniny vodíku

Heptan / oktan / dekan atd. > 98

Benzol / toluol / Xylen / etylbenzol atd. > 99

Naftový olej > 99

Polyaromatické vodíky

PAH > 99

Chlorované vodíky

Zbytkové látky, které mohou vzniknout 
chlórováním vody > 99

Trihalometany (THM)

Trichlormetan > 60

Bromdichlormetan > 99

Di-/tribrommetan > 99

Pesticidy a rozkladné produkty

PCB > 99

Mikroorganizmy %

Heterotrofní bakterie > 99

Koliformní zárodky/E.coli > 99

Níže uvedená tabulka ukazuje, kolik procent látek a škodlivin eventuálně 
obsažených ve vodě odfiltrují high-tech membrány EASYRO®.

Anorganické látky %

Kalnost > 99

Zabarvení > 99

Kationy/kovy

Sodík > 96

Draslík > 97

Vápník (tvrdost) > 99

Hliník > 99

Železo > 99

Mangan > 99

Kationy/Těžké kovy

Měď > 99

Olovo > 99

Zinek > 99

Rtuť > 99

Kadmium > 99

Chróm > 98

Nikl > 99

Anionty

Fluorid > 99

Chlorid > 98

Nitrát > 97

Sulfát > 97

Účinnost filtrace zařízení na reverzní osmózu EASYRO®.
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EASYBOTT doplňovací vozík 
s tlakovou rozpínací nádobou

Mobilní zásobník vody EASYBOTT se nabízí jako optimální doplněk k zařízení 
na úpravu vody EASYRO®.
Tlaková nádoba s integrovaným ukazatelem tlaku naplní nádrž vašeho stroje 
zcela bez čerpadla nebo nákladné dodávky elektřiny.

Jmenovitý objem: 80 litrů, Neprodyšný butylový vak dle EN 13831 
Korpus: Hliník 
Max. přípustný tlak: 10 bar
Ukazatel tlaku pro stav hladiny
Výstupy: 2 x CPC spojka 1/2“
4 gumové válečky (2 bržděné)
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