
Technické údaje

výkon(3)

Rozmery a váha

Vychutnajte si úžitky  
mäkkej vody!

Model(1)   Eco    Eco+

živica 8 11 17 24 30 11 17 24

Prevádzkový tlak min/max (bar)xx   1,4/8,3    1,4/8,3

Prevádzková teplota (°C)   2/48    2/48

Elektrické pripojenie (V/Hz)(2)   230/50    230/50

Spotreba elektrickej energie (VA)   17    21

Hydraulické pripojenie vstup/výstup   ¾” BSP Male    ¾” BSP Male 
 
(1) konfigurácia odporúčaná na upravovanie nie mestkej vody
(2) dodávané s 24 V transformátorom

 

 Model   Eco    Eco+

živica 8 11 17 24 30 11 17 24

Nominálna výmenná kapacita (m³x°f ) 41 56 87 122 153 56 87 122

Nominálna výmenná kapacita (m³x°d) 23 32 49 70 87 32 49 70

Spotreba soli na regeneráciu (kg)(4) 1,0 1,4 2,1 3,0 3,8 1,4 2,1 3,0

Výmenný objem soli na kg (m³x°f )   41    41    

Výmenný objem soli na kg (m³x°d)   23    23

Odporúčaný maximálny prietok (m³/hr) 0,8 1,1 1,7 2,4 3,0 1,1 1,7 2,4

Prečistenie použitej vody počas obnovy   57 61 101 107 131 110 139 175

(@ 3 bar) (Ltr)(4)

(3) Orientačné hodnoty, výkon závisí od prevádzkových podmienok a kvality vody
(4) Maximálne použitie soli/vody je úmerný minimálne 60%

 
Model   Eco    Eco+

živica 8 11 17 24 30 11 17 24

Šírka (mm) 352 352 391 391 391 352 391 391

Výška (mm) 546 546 963 963 963 546 963 963

Hĺbka (mm) 442 442 467 467 467 442 467 467

Hĺbka vrátane bypassu (mm) 525 525 550 550 550 525 550 550 

Šírka vstupu/výstupu (mm) 454 454 846 846 846 454 846 846

Výška vstup/výstup vrátane bypassu (mm) 460 460 852 852 852 460 852 852 

Váha (kg) 17,0 19,5 30,0 35,5 41,0 19,5 30,0 36,5

Hmotnosť vrátane bypass (kg) 17,5 20,0 30,5 36,0 41,5 20,0 30,5 37,0

Maximálna kapacita zásobníka soli (kg) 25 25 65 65 65 25 65 65
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Užite si chuť jedla uvareného v upravenej vode

Čistejšie a belšie uteráky
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10 dôvodov prečo si potrebujete zaobstarať  zmäkčovač vody už dnes! 
1.  Tvrdosť z vody bude odstránená, čo zabezpečí vášmu 
 domovu dobrú a čistú vodu..2. Zmäkčovače vody predĺžia životnosť domácich 

spotrebičov a znížia náklady na opravu a výmenu.
3. Minerály, ktoré spôsobujú škvrny na vaniach, sprcho-

vacích kútoch, umývadlách a varných kanviciach sú filtro-
vané z vašej vody.4. Ušetríte viac ako 50% pracích a čistiacich prostriedkov,

  šampónov a kondicionérov.5. Zmäkčovače vody znižujú kožné problémy a podráždenia. 
Už žiadna suchá pokožka s pocitom svrbenia. Budete mať 
hladkú a zdravú pleť, ktorá môže dýchať prirodzene.

6. Pitná voda vám bude chutiť lepšie.7. Budete mať viac voľného času ako čistenia, ktoré bude
  jednoduchšie a menej časovo náročné

8. Zmäkčovače vody zvyšujú účinnosť ohrievacieho 

 systému, znižujú náklady na ohrievanie vody až o 20%.
9. Vaša práčka lepšie vypere oblečenie s  mäkkou vodou a 

oblečenie vydrží dlhšie svieže.10. Všetky úspory na elektrickej energii, čistiacich prostried-
koch, nákladoch na ohrievaní zďaleka prevyšujú jedno-
razové náklady kúpu zmäkčovača vody. Pre priemerné 
štvorčlenné rodiny, peniaze z  kúpy zmäkčovača vody sa 
vrátia v priebehu 2-4 rokov.

Čo je tvrdá voda?
Väčšina domácností zápasí s účinkami 
tvrdej vody. Ale čo je tvrdá voda? Všetka  
voda je z dažďa a záleží od toho kde prší, 
tak podľa toho voda zostáva prirodzene 
mäkká alebo sa stane kontaminovaná 
všetkými  druhmi nečistôt v danej oblasti. 
Voda je dobré rozpúšťadlo a zachytáva  
všetky nečistoty počas obmývania pôd 
a skál. Dva veľmi časté minerály, vápnik 
a horčík, robia vašu vodu tvrdou. Už 
ste niekedy uvažovali nad negatívnymi  
vplyvmi  tvrdej vody pre vašu domácnosť?

Nechajte mäkkú vodu  
aby zmenila vašu domácnos

Zmäkčovač vody Slimline zmení spôsob 
akým vodu cítite. Objavte lesklejšie, 
jemnejšie vlasy po umytí šampónom a  
lepšie oholenie. Užite si belšiu, jasnejšiu 
a jemnejšiu bielizeň a uteráky po vypraní 
a znížte fľaky a škvrny po umývaní riadu 
a pohárov! Mäkká voda zlepší všetky 
aspekt vášho každodenného života.

“ Čistá a jemná pokožka, belšia 
bielizeň, riad bez škvŕn, ľahšie čistenie 
vaní a sprchovacích kútov.
Slimline, jednoduchší spôsob!” 


