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NOWE INTELIGENTNE URZĄDZENIE
Z LINII SMART BLUE

NOWA
SERIA

Skomplikowana technologia którą udało się dzięki
pracy inżynierów przekazać w bardzo prosty sposób.

3 STOPNIE OCZYSZCZANIA WODY
1. Żywica zmiękczająca wodę całkowicie
zapobiega
wytwarzaniu
się
kamienia
kotłowego.
2. Węgiel aktywny, którego jednym z głównych
zastosowań jest usuwanie substancji
odpowiedzialnych za zły smak, zapach
i barwę wody. Węgiel aktywny usuwa lub
zmniejsza stężenie wielu lotnych związków
organicznych, pestycydów i herbicydów.
Usuwa także chlor.
3. Złoże KDF (Kinetic Degradation Fluxion) ma
właściwości bakteriostatyczne oraz usuwa
bądź redukuję metale ciężkie.

NOWA GŁOWICA STERUJĄCA
SMART BLUE
•

•
•
•
•
•
•

Nie ma potrzeby wyliczania ilości wody między
regeneracjami ani żadnych innych parametrów,
wystarczy wprowadzić do głowicy twardość wody
surowej i cieszyć się bezobsługową pracą urządzenia.
Budowa głowicy oparta na technologii dysków
ceramicznych , które uszczelniają się bez konieczności
stosowania jakichkolwiek dodatkowych uszczelek
Głowica pracuje w trybie inteligentnym - kalkulując
średnie zużycie wody w ten sposób optymalnie
i ekonomicznie steruje pracą urządzenia
Możliwość kontroli wszystkich parametrów pracy
urządzenia
Automatyczny tryb wakacyjny
Duży, przejrzysty wyświetlacz
Do każdego urządzenia można dołożyć moduł WIFI,
który pozwala na śledzenie wszystkich etapów pracy
urządzenia w specjalnej aplikacji w telefonie. Klient
dostaje także czytelne powiadomienia np. o braku soli.
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Dane techniczne
Objętość żywicy / KDF (L)
Całkowita / żywica zmiękczająca /węgiel aktywny

30 / 20 / 10

Typ obudowy

kompaktowa

Wymiary zbiornika na żywicę [cale]

10 x 35

Przyłącze IN/OUT (cale)

3/4” i 1”

Przyłącze ścieków (cale)

1/2”

Przyłącze solanki (cale)

3/8”

Wymiary wys./szer./gł. (mm)

1045/410/516
100 – 240 V
50 ~ 60Hz

Zasilanie
Napięcie wyjściowe

12V 1,5A

Temperatura pracy (ºC)

5 - 38

Zakres ciśnienia pracy (bar)

2–6

Przepływ nominalny [m3/h]

1,5

Czas regeneracji (min)

85
Objętościowy Down-Flow
Objętościowy Up-Flow

Typ regeneracji
Częstotliwość regeneracji
Języki menu

Dodatkowe funkcje

Programowanie automatyczne na podstawie twardości wody
Polski, Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski,
Niemiecki, Słowacki, Rosyjski
Możliwość ustawienia twardości wody po urządzeniu
za pomocą pokrętła.
Możliwość podłączenia urządzenia dezynfekującego.
Możliwość poboru wody surowej podczas regeneracji.
By-pass w zestawie.
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