
 

 

 
From Pelican to Clear Tech (ZALUL Technology)  

  

Pelican Water Systems has eclipsed the vast field of competitors and is 

THE Unparalleled leader of the water solutions industry in the Unites 

States. We are the “gold standard” in Premium whole house filtration 

and salt-free water softening/conditioning.  With over a decade of diverse 

yet eco- responsible products, Pelican has distinguished itself as” the 

industry standard”.  Proven system performance, innovative products 

and superior technology, are just a few of the reasons that Pelican Water 

Systems is the most sought after partner in the international water 

treatment community.  As Pelican takes flight in Israel, we are proud to 

introduce a strategic partnership with the greatly respected Clear-Tech, 

Zalul. Our partnership makes it possible for the citizens of Israel to have 

the most effective and highly regarded water treatment products 

engineered and produced in the United States.  At Pelican, we are 

committed to being the standard for others to follow and our choice of 

partner in Israel is “Clear Tech, ZALUL Technology”. 

 

Justin Barker, Vice President Business Development  

 

 Clear-Tech technology (ZALUL)     
 



שיש   –ביותר בעולם  והנחשב מחמיר, ההתקן התעשייתי המקובל כמקפיד – DVGW W12לפי 
 :Pelicanל אותו רק 

  Pelican NaturSoft  57עד רמה של מטפל במים קשים GRAINS   0,211)יותר מ 
PPM , לפחות מ 3שזה פי FUTURA .ויותר כשמדובר בכל מוצר המשווק בארץ ,  

  לפי  – מוכחותתוצאות הפעולה DVGW W12   בPelican NaturSoft  זמן מעבר המים
ב  . שניות בלבד 3הנו טיפול מלא במולקולה לת המים ליציאועד מכניסה הנדרש 

FUTURA  שניות.  9נדרש לפחות 

 אחריות ללא הגבלה   בגלל זה הלקוח מקבל-  Un limited life time warrantee  על
 & Millions" היא יכולת של המערכת לעבודה DVGW W12 מבדיקות  .והחלפים המדיה

millions of Gallons…"  ב קוב)!( 0,111, כשכל מיליון גלון זה כ .FUTURA למשל 
כל החלפה תעלה ו שנים 3שנים, ובמוצרים המשווקים בארץ מקסימום  5האחריות היא ל 

על כל הדגמים  Pelican הניתנת ע"י  האחריותבנוסף, דולר!    511-011ללקוח בין 
 על כל מוצר אחר. אין אחריות כזאת  . על כל חלקי המרכךיא הלמגורים 

 עובדות מוצקות בלבד – על "המתחרים"

  כולם מיוצרים ומורכבים בישראלהאחרים, כולם אותו האחדכל ,. 

 וזה היה לפני הרבה זמן "הגרמני" היה גרמני כחצי שנה בלבד ,
ואין לו אח או גם הוא כבר איננו כאן, ו  FUTURA"האמריקאי" היחידי היה 

 . שלא יספרו לכם סיפורים. .אחות במקומו

 . מכל מיני ספקים יכולות להגיע בכל מיני שמות, אבל  וההצעות שתקבל
  אותו מוצר בשמות שונים. תמיד יגיע ממקור אחד.  תמיד זה יהיה

  ?אין –כתובת או הטלפון של היצרן? המה איפה הוא מיוצר. 

  לפי אילו מפרטים מיוצר המכשיר )גובה, קוטר וכמות מדיה( ולאילו ספיקות
 אין מפרטים – מים הוא מתאים?

  לא  -  ?לרמת מים הקשים בארץ תאימה מבתוך המכשיר האם הכמות
 בכלל לא. –באזורים נרחבים בארץ ברור / 

 מפוקפק מאוד. -לכם לטפל בספיקת המים שדגם המוצע לכם יוכל האם ה 

 אין מידע –חלפים מהם מיוצר המכשיר? מהם ה 

  אין מידע – על כל חלקי המכשיר?חלים תקנים הבינלאומיים אילו 

  אין מידע – איכות החומר, אורך החיים? כמה זמן הוא יחזיק מעמד?מה 

  מסודרת אודות המוצר, המפרטים, משהו יצרן האם אתה מקבל חוברת
 לא -? על מה שקנית כתוב

 קרוב  -תמורת החלפת המדיה שו ממך מה משמעות האחריות? כמה ידר
 דולר?  055דולר?  055 ...לוודאי כל שנתיים בממוצע

  מכל האמור, האם אתה יודע מה אתה קונה? אלו תוצאות תקבל? כמה
 לא - יעלה לך המוצר לאורך שנים?  

  האם יש משהו שצריך עוד להוסיף? מכל זה?שלך המסקנות  ןמה 

  איך ניתן בכלל לעשות השוואה עםPelican ? 

   limitedun  –life time warranty נותן לך עם המוניטין העולמי Pelicanלכן רק 

 עם התקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר על כל מרכיבי המרכך,

 עם תוצאות מוכחות,מוצר ברמה הגבוהה ביותר ה

 ך, בשביל החוויה. עבור השקט הנפשי של

  ואתה משלם רק פעם אחת וזהו!

  בישראל באמצעות "צלול טכנולוגיות", המשווק הבלעדי בישראל Pelicanייצוג 

. מי ספא בכל הבית. מים בארצות הברית, טיפול מלא COMBO -Seller  No. 1דגמי 
 )דרמטיטיס וכד'( מצוינים לשתייה ולבישול.  יעיל במיוחד גם כנגד אסתמה של העור



                          

 

 

Why You Can Trust Pelican With Your Water (From Pelican website) 

Pelican Water Systems provides the industry with professional knowledge, and leading technologies in 
whole house water filtration and salt free water softening & conditioning systems. The owners of 
Pelican Water Systems started offering water filtration services in 1972. Our Mission is to be the world's 
premier water solutions company through the development of premium, innovative and environmentally 
responsible products. We will set the industry standard by continually operating with integrity and 
passion and with unsurpassed commitment to exceptional customer service, all the while remaining 
loyal to the pursuit of the highest quality in every segment of our business. 
 

 Customer Satisfaction is our #1 priority 
 Over 20 years in the water filtration and 

softening industry. 
 Top Rated products that really work 
 Save money dealing factory direct 
 Member of industry organization: Water 

Quality Association (WQA) 
 Member of the U.S. Green Building 

Council (USGBC). 
 Member Better Business Bureau (BBB) 
 Best value on the market 
 Worldwide customer base 
 Limited Lifetime Warranty on all tanks 

(13" or smaller) 
 Made in the USA! 
 Environmentally friendly 
 Self-maintaining 
 No Salt! No Chemicals! No magnets! 
 Accept no imitations. 
 Pelican stands behind each and every 

product guaranteed! 

 

 

 

 



Certifications 

 

• National Sanitation Foundation (NSF) Certification 

 

Structural Tank - NSF/ANSI 44 

 

Carbon Filtration Media - NSF/ANSI 42  

 

Pentek Sediment Pre-filter System - NSF/ANSI 42  

 

 

• Water Quality Association (WQA) Certification 

 

Clack V3006 Bypass Valve - WQA/NSF 61 certification 

 

Clack V3007 Bypass Fittings (Copper & PVC) - WQA/NSF 61 

 

 

 
 

 

      

  

http://nsf.com/Certified/DWTU/Listings.asp?TradeName=polyglass&Standard=044&ProductType=COMPONENTS%3A+Tanks%2C+Water+Softener&PlantState=OH&PlantCountry=&PlantRegion=&submit3=SEARCH&hdModlStd=ModlStd
http://www.nsf.org/Certified/DWTU/Listings.asp?Company=0G830&Standard=042
http://nsf.com/Certified/DWTU/Listings.asp?Company=1E530&Standard=042
http://www.wqa.org/goldseal/detail.cfm?tableDefID=7&companyID=498010
http://www.wqa.org/goldseal/detail.cfm?tableDefID=7&companyID=498010
http://www.pelicanwater.com/images/dvgw_cert.pdf
http://www.pelicanwater.com/images/dvgw_cert.pdf
http://www.pelicanwater.com/images/dvgw_cert.pdf
http://www.pelicanwater.com/pdf/NaturSoftWQA.pdf
http://www.pelicanwatertechnologies.com/images/dvgw_cert.pdf


   

   

 

Pelican Model 
#: 

NS3 

Tank Width: 9" 

Max Flow 
Rate: 

10 GPM 

Connection 
Size: 

1" 

Operating 
Pressure: 

25-80 
PSI 

Operating 
Temperatures: 

36-120 F 
 

 

 

 

Pelican Model 
#: 

NS6 

Tank Width: 11" 

Max Flow 
Rate: 

15 GPM 

Connection 
Size: 

1" 

Operating 
Pressure: 

25-80 
PSI 

Operating 
Temperatures: 

36-120 F 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



PSE1800 
 

Tank Width: 9" 

Max Flow 
Rate: 

10 GPM 

Connection 
Size: 

1" 

Operating 
Pressure: 

25-80 
PSI 

Operating 
Temperatures: 

36-120 
F 

 

 

 

 

PSE2000 
 

Tank Width: 11" 

Max Flow Rate: 15 GPM 

Connection Size: 1" 

Operating Pressure: 25-80 PSI 

Operating Temperatures: 36-120 F 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


