
Hydreco 10

Hydreco to w pełni automatyczne i wydajne zmiękczacze wody z objętościową głowicą steru-
jącą z menu w języku polskim oraz monosferyczną żywicą jonowymienną. W standardzie 
także zawór obejściowy by-pass z przyłączami kątowymi lun prostymi, mixing wody surowej ze 
zmiękczoną (regulacja stopnia twardości) i antyzalaniowy zawór pływakowy solanki. Zmięk-
czacze Hydreco produkowanę są w Polsce przez wiodącą na rynku, rodzinną firmę Technika 
Wody. Posiadają 4-letnią gwarancję na głowicę sterującą, 5-letnią gwarancję na złoże żywicz-
ne oraz 10-letnią na butlę ciśnieniową i obudowę/zasobnik na sól tabletkową. 

Najważniejsze cechy zmiękczaczy Hydreco:

automatyczna i bezobsługowa praca urządzenia
wydajne złoże certyfikowanej żywicy monosferycznej o wysokiej wydajności
solidny sterownik z menu w języku polskim i długą gwarancją
głowica wyposażona w by-pass i mixing wody surowej ze zmiękczoną
dodatkowe zabezpieczenia antyprzelewowe - zawór pływakowy solanki i przelew awaryjny
obudowa wykonana z grubego tworzywa sztucznego
duża pojemność magazynowania soli
łatwy i szybki dostęp do głowicy sterującej
gwarancja pełnego wsparcia przy instalowaniu urządzenia i ogólnopolski serwis
stała dostępność urządzeń, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
polski producent i doświadczony w uzdatnianiu wody dystrybutor

Zmiękczacze wody  Hydreco 

Hydreco 40

Hydreco 25



    Głowica sterująca zastosowana w zmiękczaczu Hydreco jest 
przyjazna użytkownikowi i nieskomplikowana w programowa-
niu. Posiada menu w języku polskim oraz wiele przydatnych 
funkcji programowych i użytkowych. Pozwala m.in. na wybór 
jednej spośród czterech rodzajów regeneracji (objętościo-
wa opóźniona, objętościowa natychmiastowa, czasowa 
i mieszana czasowo-objętościowa). Można samodzielnie 
dokonać korekty czasów wszystkich faz regeneracji, co 
pozwala zoptymalizować zużycie wody i soli przez 
urządzenia. Sterownik umożliwia też manualne wywo-
łanie regeneracji oraz przerwanie trwającego płuka-
nia. Co ważne, głowica nie odcina dopływu wody do 
domu podczas regeneracji. W standardzie 48-godzinne 
podtrzymanie ustawień w przypadku braku zasilania.

       Zmiękczacze Hydreco wyposażone są w adapter przyłą-
czeniowy 1" GZ umożliwiający podpięcie zmiękczacza bez 
użycia by-passa - wówczas na głębokość "zaoszczędzimy" 
około 20 cm przestrzeni.

DANE TECHNICZNE

       Polecamy również uzdanitacze wody studziennej Hydreco Multi 5w1.

 www.filtryhydro.pl

MULTI 35 MULTI 25 W sprzedaży także 
komponenty do 

zmiękczaczy wody 
oraz akcesoria!

Typ zmiękczacza Hydreco 10 Hydreco 25 Hydreco 40 

Przyłącze 1"  1"  1"  

Ilość żywicy w litrach 1 0 25 40 

Wymiary (szer./wys./głęb.) 32/65/48 cm 32/112/48 cm 32/114/55 cm 

Wymiary butli ciśnieniowej / waga 9x17 ” / 25 kg 8x35” / 32 kg 10x44” / 45 kg 

Pobór mocy 9 W 9 W 9 W 

Ciśnienie robocze 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 

Wydajność robocza 0,6 m3/h 1,5  m3/h 2 m3/h 

Wydajność między regen. przy 15 dH 2,2 m3 5,3 m3 8 m3 

Zużycie soli na regenerację około 2 kg około 3 kg około 4,5 kg 

Zużycie wody na regenerację około 120 litrów około 150 litrów około 200 litrów 

Spadek ciśnienia 0,1 bar 0,2 bar 0,3 bar 

Pojemność magazynowania soli 20 kg 50 kg 70 kg 


