ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

CS colgante
6L • 12L

bezkompromisowy,
PO D WIESZANY

ZMIĘKCZACZ WODY

Brak miejsca to już nie problem!
CS COLGANTE możesz powiesić na ścianie,
a jego głębokość to jedynie 21 cm.

twoje korzyści:
Miękka, czysta, zdrowa woda w Twoim domu.
30% oszczędność energii, nawet do 40% większa wydajność
detergentów. Wydłużona żywotność sprzętów AGD oraz
ochrona kotłów grzewczych.
Zdrowsza, gładsza skóra i lśniące włosy. Idealne rozwiązanie
dla skóry wrażliwej (także u dzieci) i skłonnej do alergii.
Poprawa walorów smakowych napojów i potraw.
Trwalsze, delikatniejsze w dotyku tkaniny
o intensywnych barwach.

zalety:
Opcja montażu na ścianie
Kompaktowa obudowa SLIM
(zaledwie 21 cm głębokości)
Najwyższej jakości monosferyczna
żywica jonowymienna LEVATIT
Estetyczny design
Komponenty wysokiej jakości
Zapewnia dopływ wody podczas regeneracji

Funkcjonalność:
Bardzo wygodna, niezawodna
i prosta głowica sterująca
Automatyczna i bezobsługowa
praca zmiękczacza
Możliwość dokładnego zaprogramowania
urządzenia do indywidualnych potrzeb
zapewniając najefektywniejszą
i ekonomiczną pracę urządzenia
Funkcje diagnostyczne - elektroniczny
sterownik pozwala na kontrolę
wszystkich ustawień
Zawór typu bypass
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Dane techniczne:
CS COLGANTE 6

CS COLGANTE 12

Przepływ (m 3/h)

0,5

1,1

Pojemność złoża (litr)

7,5

12

Pojemność jonowymienna (m 3/dH)

21

40

Średnie zużycie soli na regenerację (kg)

1,2

2,2

Pojemność zbiornika na sól (kg)

18

37

21,5 / 50 / 68

21,5 / 50 / 94,3

7ʺ / 17ʺ

7ʺ / 30ʺ

Model urządzenia

Rozmiar urządzenia
szer. / gł. / wys. (cm)
Rozmiar zbiornika na złoże
śred. / wys. (cale)
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

Eksploatacja:

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

Złoże należy wymienić po
5-10 latach eksploatacji.

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

Klarwod Sp. z o.o.
ul. Lipowa 37
05-520 Konstancin-Jeziorna

biuro@klarwod.pl
w ww.klarwod.pl

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

