DOM WODY SMART BLUE

SNOW

ZMIĘKCZACZ WODY

Nowa seria urządzeń Smart Blue charakteryzuje
się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w dziedzinie uzdatniania wody. Przeznaczone do usuwania twardości
wody w domach jednorodzinnych, restauracjach, myjniach
samochodowych, kotłowniach itp. Zmiękczacze do wody
użytkowej w domach lub hotelach daja wymierne efekty
ekonomiczne: zmniejszają o 50% zużycie proszków do prania lub środków czystości. Miękka woda nie wysusza skóry,
zapobiega powstawaniu łupieżu oraz alergii.

NOWA
SERIA

ZALETY
• Dotykowy panel sterujący.
• Tylko 3 parametry do wprowadzenia przez użytkownika
(aktualna godzina , godzina regeneracji
i TWARDOŚĆ WODY SUROWEJ )
• Innowacyjne zabezpieczenia elektroniki przed
wilgocią i solą
• Inteligentny tryb pracy kalkulacja średniego zużycia
wody z automatycznym przejściem w tryb wakacyjny.
• Niskie koszty eksploatacji ( maksymalnie obniżone
zużycie wody i soli na regenerację )
• Bardzo sztywna obudowa wykonana z najwyższej
jakości tworzyw sztucznych

ZALETY GŁOWICY STERUJĄCEJ
• Polskie menu
• Ceramiczne dyski - zapewniają 		
trwałość i niezawodność działania
• Elegancki, przejrzysty wyświetlacz
• Głowica jest w pełni automatyczna 		
dzięki temu nie wymaga od użytkownika żadnych
czynności w okresie między serwisami
• Regeneracja up-flow
- dokładna i ekonomiczna
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DOM WODY SMART BLUE

SNOW

Dane techniczne

SMART BLUE
SNOW SMALL

SMART BLUE
SNOW MEDIUM

Średnica przyłącza (cal)

SMART BLUE
SNOW LARGE

3/4

Przepływ nominalny (m3/h)

0,8

1,5

Ciśnienie robocze (bar)

2-6

Odpływ do kanalizacji

1/2

Wymiary zbiornika na żywicę (cal)
Objętość zloża (l)

9x17

9x35

9x35

10

20

25

Przyłącze solanki (cal)

3/8

Rodzaj regeneracji

Up-flow/Down-flow*

Objętość zmiękczonej wody między regeneracjami (m3)**

4,2

7

Cykle pracy

8,8

5

Woda z sieci podczas regeneracji ***

tak

Temperatura wody zasilającej (oC)

5-45

Waga (kg)

25

Wymiary (mm)

36

580x350x520

Zasilanie (V)

42
1090x260x440

~100-240

Maksymalny pobór mocy (W)

18

Dodatkowe funkcje

Możliwość ustawienia twardości wody uzdatnianej, by-pass
w zestawie

* W górę (Up-flow)/ W dół (Down-flow)- do wyboru w glowicy sterującej
** Przy twardości wody zasilającej 150 mg/l
*** Wbudowany wewnętrzny by-pass
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