High Efficient, Low
Consumption Softener

Wybierz najlepszy zmiękczacz na rynku
i ciesz się wodą bez kamienia!
•

Produkowany w Belgii przez jedną z wiodących na świecie firm z branży uzdatniania wody. Jakość
i bezpieczeństwo gwarantuje europejski certyfikat żywnościowy i atesty organizacji branżowych.

•

Jedyny wyposażony w niezawodny 4-cyklowy sterownik up-flow (regeneracja przeciwprądowa).
Oznacza to najwyższą jakość wody, doskonałe płukanie złoża z pozostałości soli i długą żywotność.

•

Posiada najbardziej wydajną i trwałą żywicę jonowymienną – monosferyczną Lewatit S1567 –
produkowaną bez użycia rozpuszczalników organicznych przez niemiecki koncern Bayer.

•

Zużywa nawet do 30 proc. mniej wody i soli do płukania niż standardowe urządzenia.

•

W standardzie by-pass z mieszaczem wody oraz potrójne zabezpieczenie antyzalaniowe.

•

W pełni automatyczny oraz intuicyjny w montażu i obsłudze. Posiada menu w języku polskim oraz
inteligentne funkcje: Easy Start – szybkie uruchomienie; Smart Soft – przyśpieszenie regeneracji na
bazie prognozy dziennego zużycia wody; Top Hygienic – płukanie złoża w czasie dłuższego braku
poboru wody. Wbudowana funkcja archiwum danych pracy urządzenia.
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Przyłącze

3/4” GZ

3/4” GZ

3/4” GZ

3/4” GZ

Zasilanie / Pobór mocy / Waga

230V/21W/19 kg

230V/21W/29 kg

230V/21W/36 kg

230V/21W/41 kg

Wymiary (szer./wys./głęb.)

34/68/57 cm

34/82/57 cm

34/110/57 cm

34/110/57 cm

Głębokość z by-passem

66 cm

66 cm

66 cm

66 cm

Wysokość wej. wyj. wody / z by-pass

51 cm / 52 cm

65 cm / 66 cm

93 cm / 94 cm

93 cm / 94 cm

Ciśnienie robocze

1,4 – 8,3 bar

1,4 – 8,3 bar

1,4 – 8,3 bar

1,4 – 8,3 bar

Temperatura robocza

2 – 48 C

2 – 48 C

2 – 48 C

2 – 48 C

Maksymalny przepływ roboczy

1,1 m3/h

2,2 m3/h

2,6 m3/h

3,2 m3/h

Wydajność między regen. przy 15 dH

2,2 m3 wody

4 ,4 m3 wody

5,7 m3 wody

7 m3

Zużycie soli na regenerację

około 1,4  kg

około 2,5 kg

około 3,3 kg

około 4 kg

Zużycie wody na reg. 2-cykl. przy 3 bar

59 litrów

około 101 litrów

około 128 litrów

około 156 litrów

Zużycie wody na reg. 4-cykl. przy 3 bar

97 litrów

---

około 197 litrów

---

Rodzaj regenracji / Typ głowicy

Upflow/4cyklowa

Upflow/2cyklowa

Upflow/4cyklowa

Upflow/2cyklowa

Pojemność magazynowania soli

50 kg

75 kg

125 kg

125 kg

Najdłuższa gwarancja na rynku – 5 lat na głowicę sterującą,
10 lat na złoże żywiczne i 15 lat na elementy z tworzywa sztucznego.

Water Technic to marka najlepszych zmiękczaczy i filtrów. Należy ona do rodzinnej polskiej firmy, która od lat specjalizuje
się w uzdatnianiu wody. Urządzenia z tej linii zostały zaprojektowane tak, by dostarczały znakomitych efektów uzdatniania
wody przy zachowaniu ekonomiki działania i bezkompromisowej trwałości. Wszystkie wytwarzane są z zachowaniem
najwyższych standardów jakości – przez wiodących producentów z USA i Europy. Posiadają certyfikaty żywnościowe
i atesty konsumenckie oraz objęte są najdłuższymi na rynku gwarancjami.
www.watertechnic.pl

