
• usuwa z wody sole wapnia i magnezu

 chroni przed osadzaniem się kamienia na sprzętach AGD•

 przedłuża żywotność instalacji i urządzeń•

 zmniejsza ilość użytego proszku do prania i innych środków •

   czystości o około 50%

KOMPAKTOWE URZĄDZENIE 

DO ZMIĘKCZANIA WODY

Zmiękczacze                    

to nowoczesne rozwiązanie 

dla domu, mieszkania lub miejsca 

pracy. Urządzenia skutecznie usuwają 

z wody sole wapnia i magnezu - główną przy-

czynę powstawania trudnego do usunięcia ka-

mienia kotłowego. Miękka woda to nie tylko dłuższa 

żywotność sprzętów AGD - pozytywnie oddziałuje też 

na wygląd skóry i włosów. Dodatkowym atutem jest  eko-

nomia urządzenia - ilość używanych środków piorących ulega 

znacznemu zmniejszeniu.
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Dane techniczne produktu

Zawartość 

złoża

Obudowa 

Zbiornik

Przepływ

Typ regen.

Instalacja

Temp. pracy

Ciśn. robocze

Zasilanie

Wymiary 

urządzenia

Waga

Cechy głowicy:

Głowica elektroniczna certyfikowana przez 

NSF.

Przyjazny interfejs użytkownika z wyraźnym 

wyświetlaczem LCD.

Panel dotykowy pokryty szkłem hartowanym.

100% szczelności  sprawdzone przez 

producenta.

Wygodne szybkozłącze na bypassie.

Menu w wielu językach (m.in. polski, 

niemiecki, angielski, rosyjski)

Regeneracja typu UPFLOW.

Automatyczne płukanie co 7 dni jako 

zabezpieczenie przed pojawieniem się bakterii.

Specyfikacja głowicy:

przyłącze 1"

ustawienia cykli: 0-99 minut

typ regeneracji: up-flow

4 tryby regeneracji

dokładność pomiaru przepływu: +/- 5%

przyłącze odcieku: 1/2" szybko-złącze

przyłącze solanki: 3/8" szybko-złącze

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Głowica posiada szybko-złącze umożliwiające 

wygodną instalację i konserwacjęurządzenia.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo:

Poj. zb. soli

Złoże

25 l

kompakt

10” x 35”

11 GPM

up-flow

Woda z sieci miejskiej

2 - 49 °C

1,4 - 8,6 bar

220-240V

AC 50/60Hz

511×324×1044

(mm)

45 kg

64 kg

żywica jonowymienna

Wysokość 

przyłącza:

97,5 cm

(od podłoża)

Rozstaw

przyłącza:

5,3 cm

SC25CS16HV85SE

511×324×584

(mm)

SC12CS16HV85SE

12,5 l

10” x 17”

25 kg

24 kg
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