najnowszy model zmiękczacza
Z INTELIGENTNYMI SENSORAMI
CZUJNIK POZIOMU SOLI
- przypomina o konieczności uzupełnienia soli
w urządzeniu. Jeżeli stężenie spadnie poniżej
zadanej wartości czujnik to zasygnalizuje
migającą ikoną i sygnałem dźwiękowym.

CL

GENERATOR WOLNEGO CHLORU
- zmniejsza ryzyko rozwoju flory bakteryjnej
wewnątrz urządzenia. Tym samym eliminuje
problem biofilmu (bakterie, wirusy i grzyby)
oraz korozji mikrobiologicznej.

Wyjątkowy design
ź

Nowoczesny i elegancki wygląd - inspirowany światowymi trendami

ź

Zintegrowany z wysuwanym panelem kolorowy wyświetlacz LCD

ź

Odporna na zarysowania i zabrudzenia szklana pokrywa

Nowoczesne technologie
ź

Najnowsza światowa technologia regeneracji złoża – up-flow

ź

Wysokowydajna żywica jonowymienna

ź

Inteligentna elektronika - zaawansowany technicznie panel sterujący

ź

Regulacja twardości wody wyjściowej

Komfortowe bezpieczeństwo
ź

Automatyczna, elektroniczna głowica czasowo-objętościowa z by-passem

ź

Intuicyjny wyświetlacz graficzno-tekstowy z polskim menu

ź

Zabezpieczenia antyzalaniowe

ź

Podtrzymanie pamięci ustawień sterownika na wypadek braku zasilania

Oszczędność i ekologia
ź

Mniejsze zużycie wody i soli – o ponad 30%

ź

Mały pobór energii elektrycznej

ź

Niskie koszty eksploatacji dzięki możliwości regulacji czasów cykli

ź

Do wyboru kilka wariantów trybu pracy

ź

Tryb wakacyjny - płukanie złoża w czasie dłuższego braku poboru wody

ź

Możliwość wyboru godziny rozpoczęcia regeneracji

TECHNOLOGY

Dane techniczne
WS-25-C-85SE-LOTUS

Typ regeneracji

up flow / down flow *1

Przepływ maksymalny

2,3 m3/h

Przepływ nominalny

1,6 m3/h

Zawartość jonitu

25 l

Zdolność jonowymienna

71° dH x m3

Śr. zużycie wody na regenerację

140 l *2

Śr. zużycie soli na regenerację

1,8 kg

Wymiary (szer. / głęb. / wys.)

33 / 52 / 105 cm

Rozmiar butli (śred. / wys.)

10" / 35"

Waga

41 kg

Ciśnienie robocze

3 – 5,5 bar

Temperatura pracy

4 – 30 (°C)

Zasilanie, napięcie

AC 220 - 240 V; 12 V (650 mA)

Pobór mocy

8 W (tylko podczas regeneracji)

Przyłącze

1"

COMPONENT

Wymiary

Symbol

105

52
33

1

* do wyboru; *2 w zależności od ciśnienia wody

wyjątkowy design

przesuwany panel

wyświetlacz LCD

co zyskujesz:

ochrona instalacji i sprzętu AGD
przed osadzaniem się
kamienia

redukcja twardości
wody

Pomocna Linia UST-M
Masz pytania? Zadzwoń

*

błyszczące i czyste
naczynia bez
zacieków i osadów

Infolinia czynna jest:
pn. - pt. w godz. 6:00 – 18:00
w sob. w godz. 9:00 – 15:00
* opłata zgodna z cennikiem operatora

zdrowa skóra
i miękkie włosy

oszczędność niższe rachunki
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