
Połączenie zmiękczania wody  
i absorpcji na węglu aktywnym  
w jednym urządzeniu zaprojektowane  
zostało także dla osób ze skłonnością  
do reakcji alergicznych na twardą wodę,  
chlor oraz metale ciężkie.

Urządzenie cs carbon kontrolowane jest  
przez mikrokomputer i umożliwia ustawienie  
parametrów pracy systemu uzdatniania wody 
dostosowanych do Twojej wody. Dzięki temu 
możesz użytkować swoje urządzenie w  
sposób ekonomiczny, a regeneracja odbywać 
się będzie automatycznie, co pozwoli  
zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Głowica kontrolowana jest prostym  
oprogramowaniem wyświetlanym na ekranie 
LCD. Dodatkowo wyświetlana jest informacja  
o trybie regeneracji, pozostałej objętości  
lub liczbie dni do regeneracji.

cs carbon pozwala oszczędzać miejsce 
oraz pieniądze, gdyż dwa niezależne 
funkcjonalnie urządzenia zostały  
zaprojektowane w jednej obudowie.
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Polskie menu

W pełni sterowane cykle pracy

Możliwość manualnej zmiany cykli

Podtrzymanie parametrów pracy do 30 dni

przy zaniku dostaw energii elektrycznej

Sterownik SE

Bardzo niskie zużycie energii elektrycznej

Bezpieczny prąd zasilania 12 V

Łatwa obsługa

Duży wyświetlacz - bez niezrozumiałych kodów

skrótów; menu graf iczne jak w smartfonie

Precyzyjna kontrola pracy sterownika z pomocą

elektronicznych sensorów

Dostęp do historii serwisów

Tryb wakacyjny - oszczędność wody i soli

Zintegrowany panel przyłączeniowy bypass;

podłączenia wykonane w technologii szybkozłączy

CS Carbon
ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

www.klarwod.pl

FunkCjonalnoSC:



Ilość wody uzdatnionej między 
regeneracjami to przy 15 dH 5 m³.

Zalecany jest przegląd urządzenia  
przez autoryzowanego serwisanta  
minimum raz na 12 miesięcy.

Twardość CaCO3

mg/dm3
Żelazo

mg/dm3
Mangan
mg/dm3

Odczyn
pH

Jon amonowy
mg/dm3

Dopuszczalna 
norma 60 - 500 0,2 0,05 6,8 - 9,5 0,5

dane TeCHniCzne:

eksplOaTaCJa:BudOWa:

MOdel urządzenia Cs CarBOn

Przepływ (m3/h) 1,7

Pojemność złoża (litr) 26

Pojemność jonowymienna (m3/dH) 63

Średnie zużycie soli na regenerację (kg) 2 - 3

Pojemność zbiornika na sól (kg) 58

Rozmiar urządzenia  
szer. / gł. / wys. (cm) 32 / 50 / 111

Rozmiar zbiornika na złoże 
 śred. / wys. (cale) 10ʺ / 35ʺ

Temperatura pracy (C°) 1 - 30

Ciśnienie pracy (bar) 2 - 6

Napięcie zasilania (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60

Napięcie pracy (V) 12

Pobór mocy (W) 5 (tylko podczas regeneracji)

Przyłącze (cale) 1ʺ

MaksyMalne dOpuszCzalne paraMeTry WOdy:

Sterownik

Węgiel

Żywica

KDF

Kosz dolny

Sól  
tabletkowa

Zbiornik 
ciśnieniowy

Pokrywa  
zbiornika 
solanki

Studnia  
pływaka

Solanka

Pływak

złoże (węgiel) należy wymienić  
po max. 5 latacH eksploatacji. 

Zmiękczacz wody cs carbon jest  
całkowicie bezobsługowy. Należy  
jedynie pamiętać, by raz na 2 miesiące  
uzupełnić sól tabletkowaną. 

klarwod sp. z o.o.
ul. Lipowa 37  
05-520 Konstancin-Jeziorna

biuro@klarwod.pl   
 www.klarwod.pl

(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 717 53 66


