
 High Efficient, Low 
Consumption Softener

WYBIERZ NAJLEPSZY ZMIĘKCZACZ NA RYNKU
 I CIESZ SIĘ WODĄ BEZ KAMIENIA!

Zmiękczacze wody Water Technic są skuteczne, trwałe i oszczędne. Wyposażyliśmy je w specjalną 
wysokowydajną żywicę monosferyczną oraz nowoczesną i wytrzymałą głowice sterującą z szeregiem 
unikalnych funkcji, które składają się na program Water Technic PRO System. Objęte nim urządzenia 
oznaczone są specjalnym hologramem i posiadają:

Dwuelementowe zmiękczacze wody z serii Water Technic występują aż w czterech rozmiarach: 35, 
50, 65 i 80 litrów złoża żywicznego. Dzięki temu można precyzyjnie dobrać urządzenie do własnych 
potrzeb, a także do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych. Zależnie od poboru wody oraz jej 
twardości - poszczególne stacje przeznaczone są dla gospodarstw domowych w których mieszka 5 lub 
więcej osób oraz do zastosowań profesjonalnych, np. parowe myjnie samochodowe, piekarnie, drukar-
nie, małe przetwórstwo i produkcja. 

Dwuelementowa konstrukcja (osobno zasobnik na sól tabletkową i osobno butla za złożem żywicznym 
i głowicą sterującą) ułatwie ich rozmieszczenie w ciasnych pomieszczeniach oraz późniejszą konserwa-
cję (czyszczenie zasobnika na sól).

®

• pełną 10-letnią gwarancję 
• 4-cyklowy tryb pracy z oszczędną regeneracją up-flow (przeciwprądową) i czyszczeniem proporcjonalnym
• działanie w trybie „suchego zbiornika” – solanka wytwarzana przed regeneracją złoża 
• możliwość zainstalowania adaptera do chlorowania złoża kontrolowanego przez głowicę 
• opcję podłączenia zewnętrznych urządzeń do głowicy sterującej (np. filtra wstępnego z elektrozaworem)

możliwość regulacji stopnia zmiękczenia – funkcja Smart Soft 
• funkcje Easy Start oraz Top Hygienic (okresowa regeneracja złoża przy braku poboru wody)
• język polski w menu sterownika wraz z pamięcią ustawień w przypadku braku zasilania 
• atest żywnościowy  Państwowego Zakładu Higieny



DLACZEGO ZMIĘKCZACZE WODY WATER TECHNIC 
JEST NASZYM ZDANIEM NAJLEPSZE? 

OTO 10 WAŻNYCH POWODÓW!
Posiadają najdłuższą w Polsce 10-letnią gwarancją, 
która obejmuje całe urządzenie łącznie z głowicą  

sterującą i złożem żywicznym.

Są wyposażone w nowoczesny 4-cyklowy sterownik 
up-flow (regeneracja przeciwprądowa), co gwaran-

tuje najwyższą jakość dostarczanej wody, bardzo długą 
żywotność złoża oraz ekonomiczną eksploatację. Głowica 
4-cyklowa dodatkowo dokładnie oczyszcza złoże opłukując 
je czystą wodą pod dużym ciśnieniem i odpowiednio je     
formuje do dalszej pracy.

Posiadają najbardziej wydajną i trwałą żywicę jono-
wymienną – monosferyczną Lewatit S1567 – jedyną 

produkowaną bez użycia rozpuszczalników organicznych, 
przyjazną człowiekowi i środowisku. Dzięki temu oraz re-
generacji w trybie przeciwprądowym urządzenia są niezwy-
kle oszczędne i zużywają nawet 30 proc. mniej wody i soli 
do płukania niż standardowe zmiękczacze.

Pracują w trybie tzw. „suchego zbiornika”, dzięki 
czemu roztwór solanki jest wytwarzany bezpośrednio 

przed regeneracją na bazie miękkiej wody. Zapobiega to 
tworzeniu się złogów solnych w zbiorniku. Jest też rozwią-
zaniem bardzo higienicznym.

Mogą przeprowadzać regenerację złoża w sposób proporcjonalny (tzw. czyszczenie inte-
ligentne / tryb wakacyjny). Oznacza to jeszcze niższe zużycie soli na płukanie, ponieważ 

zmiękczacz zawsze pobierze ilość regenerantów wprost proporcjonalną do stopnia wykorzystania 
złoża żywicznego. Dodatkowo, regeneracja inteligentna planuje rezerwę miękkiej wody do mo-
mentu czyszczenia złoża i gwarantuje nieprzerwany nawet na moment do niej dostęp.



Posiadają funkcję Smart Soft, czyli regulacji stopnia zmiękczenia (mieszacz wody surowej ze 
zmiękczoną). Dzięki temu z powodzeniem można go stosować przy instalacjach 

stalowych i miedzianych oraz jako urządzenie przygotowujące wodę spożywczą. Dla zwiększenia 
higieny można je doposażyć w sterowany przez głowicę adapter delikatnie chlorujący złoże pod-
czas regeneracji. Funkcja ta jest zalecana szczególnie w przypadku posiadania wody z własnego 
ujęcia lub jeśli zmiękczacz musi być często na dłuższe okresy odłączany od zasilania.

Oferują użyteczne i nowoczesne rozwiązania, m.in. możliwość podpięcia do głowicy 
zewnętrznych urządzeń (np. filtra wstępnego z elektrozaworem), opcję kalibracji impul-
sów wodomierza czy wybór rodzaju regeneracji złoża 

spośród aż sześciu dostępnych trybów. Na wyposażeniu także 
funkcje: Easy Start – szybkie uruchomienie oraz Top Hygie-
nic – gwarantuje higieniczne płukanie złoża w czasie dłuż-
szego braku poboru wody.

W standardzie posiadają solidny by-pass z przyłączami 
kątowymi lub prostymi do wyboru (istnieje też moż-
liwość podłączenia bez by-passa) oraz dwa zabezpie-

czenia antyzalaniowe: zawór pływakowy pływak solanki 
oraz przelew na obudowie. Wyposażone są także w filterek 
solanki, dla większej ochrony głowicy przed zabrudzeniami 
pochodzącymi ze zbiornika na sól.

Wyposażone są w duży, podświetlany na jasnoniebiesko 
ekran, dzięki czemu wskazania urządzeń są widoczne na-
wet w ciemnych pomieszczeniach. Ich obudowa wykona-

na jest z grubego tworzywa, posiada kompaktowe wymiary 
i funkcjonalne rozwiązania, takie jak uchylny wrzut soli czy 
frontowa szybka.

Charakteryzują się doskonałym stosunkiem ceny do jakości. Są w pełni automatyczne oraz 
wyjątkowo proste w montażu i programowaniu (menu w języku polskim). Do każdego 

egzemplarza dołączona jest szczegółowa instrukcja. Jakość i bezpieczeństwo urządzeń są 
potwierdzone certyfikatem Polskiego Zakładu Higieny oraz znakami jakości wielu organizacji 
branżowych. Montaż stacji odbywa się tylko i wyłącznie w Polsce.



Najbardziej wydajna i trwała 
żywica jonowymienna – 

monosferyczną Lewatit S1567 
Bayer lub Dow USA

Możliwość montażu 
bez by-passu 
(oszczędność miejsca)

Adapter delikatnie chlorujący 
złoże podczas regeneracji

Solidny by-pass 
z przyłączami kątowymi 
lub prostymi do wyboru

Praca w trybie tzw. „suchego zbiornika”, 
dzięki czemu roztwór solanki jest 
wytwarzany bezpośrednio przed 

regeneracją na bazie miękkiej wody

Nowoczesna 4-cyklowa 
głowica sterująca up-flow 

(oszczędna i efektywna regeneracją 
przeciwprądowa) z funkcją

 czyszczenia proporcjonalnego

Duży, podświetlany na 
jasnoniebiesko ekran 

z menu w języku 
polskim i pamięcią ustawień

Alarm niskiego stanu soli. 
Dzięki niemu nie musimy już 

kontrolnie zaglądać 
do wnętrza stacji

Specjalny hologram 
z numerem seryjnym 
potwierdzający oryginalność 
i warunki gwarancji

GWAR ANCJA

GWARANCJA

®



DANE TECHNICZNE I OSIĄGI ZMIĘKCZACZY WATER TECHNIC:

Water Technic to marka najlepszych zmiękczaczy i filtrów. Należy ona do rodzinnej polskiej firmy, która od lat specjalizuje się w 
uzdatnianiu wody, prowadzi serwis urządzeń, posiada wszystkie części zamienne i zawsze służy pomocą. Urządzenia z tej linii zostały 
zaprojektowane tak, by dostarczały znakomitych efektów uzdatniania wody przy zachowaniu ekonomiki działania i bezkompromiso-
wej trwałości. Wszystkie wytwarzane są z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Posiadają certyfikaty żywnościowe i atesty 

konsumenckie oraz objęte są najdłuższymi na rynku gwarancjami. 

www.watertechnic.pl 

Model zmiękczacza Water Technic 
35  

Water Technic 
50 

Water Technic 
65 

Water Technic 
80 

Przyłącze 1" 1" 1" 1" 
Ilość żywicy w litrach 35 50 65 80 
Wymiary (szer./wys.) 25/135 cm 25/160 cm 30/155 cm 33/160 cm 
Wymiary zasobnika na sól 32/32/84 cm 32/32/84 cm 32/32/84 cm 32/32/84 cm 
Wymiary butli ciśnieniowej 10x44” 10x54” 12x55” 13x54” 
Pobór mocy 9 W 9 W 9 W 9 W 
Ciśnienie robocze 1,4 – 8,6 bar 1,4 – 8,6 bar 1,4 – 8,6 bar 1,4 – 8,6 bar 
Temperatura robocza 1 – 39 C 1 – 39 C 1 – 39 C 1 – 39 C 
Maksymalny przepływ roboczy 2,2 m3/h 2,5 m3/h 2,75 m3/h 3,0 m3/h 
Wydajność między regen. przy 15 dH 7,7 m3 wody 11 m3 wody 14,3 m3 wody 17,6 m3 
Zużycie soli na regenerację Około 4  kg około 4,5 kg około 5 kg około 5,5 kg 
Zużycie wody na regenerację około 160 litrów około 175 litrów około 190 litrów około 205 litrów 
Spadek ciśnienia 0,3 bar 0,3 bar 0,4 bar 0,4 bar 
Pojemność magazynowania soli 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 

 



SPRAWDŹ INNE URZĄDZENIA 
I AKCESORIA Z SERII WATER TECHNIC

 KOMPAKTOWE ZMIĘKCZACZE WATER TECHNIC

UZDATNIACZ WODY STUDZIENNEJ 
WATER TECHNIC PRO MULTI

FILTR JONIZUJĄCY WODĘ RO8

OCZYSZCZACZ WODY 
WATER TECHNIC PRO CARBON

FILTR WSTĘPNY SAMOCZYSZCZĄCY WYDAJNY FILTR WĘGLOWY 20”

Informujemy, że marka urządzeń Water Technic oraz jej słowno-graficzna identyfikacja są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.515910.
Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w sklepie Technika Wody w ramach portalu Allegro są objęte prawem autorskim 

i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r


