
SATURN
DOM WODY SMART BLUE

www.domwody.plResearch Polska  |  88-100 Inowrocław | ul. Marcinkowskiego 125C
T: (52) 359 1000 | T/F:52) 359 0021  | E: biuro@domwody.pl

ZMIĘKCZACZ WODY
Nowa seria urządzeń Smart Blue charakteryzuje 
się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi 
w dziedzinie uzdatniania wody. Całkowicie au-
tomatyczna, bezobsługowa stacja zmiękczania 
wody przeznaczona do usuwania ,,kamienia” 
w instalacjach sanitarnych.
Zmiękczacz SATURN powstał w myśl zasady 
,,Tylko najlepsze jest wystarczająco dobre”.

ZALETY

ALARM POZIOMU SOLI 
Urządzenie na podstawie zaprogramowanej ilości
soli jaka jest dosypywana do zbiornika solanki 
oblicza jej przybliżone zużycie i w momencie, gdy 
soli może być mało wyświetla odpowiedni komu-
nikat. Po jej dosypaniu i zresetowaniu komunikatu, 
głowica ponownie odlicza czas do kolejnego mo-
mentu uzupełnienia

ZABEZPIECZENIA ANTYZALANIOWE
Głowica chroni przed nadmiernym poborem wody, 
który mógłby być spowodowany niekontrolowanym 
wyciekiem, np. pęknięciem rury w instalacji. Dwa 
programowalne parametry: czas nieprzerwanego 
przepływu wody (min) oraz maksymalna szybkość 
przepływu wody (l/min) pozwalają ustalić warunki, 
w których głowica automatycznie ustawi się 
w pozycji zamkniętej.

SUCHY ZBIORNIK SOLANKI
W okresie pomiędzy regeneracjami, w zbiorniku 
solanki nie znajduje się woda a wyłącznie sama sól. 
Na określony czas przed wykonaniem regeneracji 
urządzenie automatycznie napełni zbiornik wodą 
,,miękką” tak, aby rozpuszczona sól mogła być po-
brana do butli ze złożem w celu jej regeneracji.

się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi 

TRYB WAKACYJNY
Tryb wakacyjny pozwala zabezpieczyć złoże przed 
rozwojem mikroorganizmów i niekorzystnym wpły-
wem braku przepływu wody w przypadku długich 
postojów. W trybie tym głowica wprowadza do butli 
z żywicą roztwór solanki, a następnie ustawia się 
w pozycji zamkniętej. Dzięki temu urządzenie może 
bezpiecznie stać nieużywane przez wiele tygodni.



MODEL GŁOWICY RX105

Objętość żywicy (L) 20 25 30

Typ obudowy kompaktowa kompaktowa kompaktowa

Wymiary zbiornika na żywicę (cale) 8 x 35 10 x 35 10 x 35

Przyłącze IN/OUT (cale) 3/4, 1

Przyłącze ścieków (cale) 1/2

Przyłącze solanki (cale) 3/8

Wymiary wys./szer./gł. (mm) 1047/320/450

Zasilanie 100 – 240 V | 50 ~ 60Hz

Napięcie wyjściowe 12V 1,5A

Temperatura pracy (ºC) 5 - 38

Zakres ciśnienia pracy (bar) 2 – 6

Typ regeneracji Objętościowy Down-Flow | Objętościowy Up-Flow

Częstotliwość regeneracji Programowanie automatyczne na podstawie twardości wody

Języki menu Polski, Angielski, Francuski, Hiszpański, Włoski, Niemiecki
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