
NOWOCZESNY I STYLOWY 
Z M I Ę K C Z A C Z  
NAJWYŻSZEJ KLASY

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

Precyzyjna kontrola pracy sterownika  
za pomocą elektronicznych sensorów

Wgląd w historię wykonanych serwisów

Tryb wakacyjny - oszczędność wody i soli

Zintegrowany panel przyłączeniowy bypass; 
podłączenia wykonane w technologii 
szybkozłączy

JAKOŚĆ WODY, która płynie w naszych kranach, 
ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla naszego 
zdrowia i samopoczucia.

Zmiękczacz CS EXCLUSIVE gwarantuje oszczędność 
energii, wody i środków czystości, a co za tym idzie, 
pieniędzy.

TWARDA WODA wpływa negatywnie na stan 
pranych w niej ubrań, mytych w niej naczyń, na  
żywotność armatury i sprzętów domowych.

Wody używamy do przygotowywania posiłków czy 
napojów, ale także do prania i sprzątania. Jej jakość 
wpływa na stan kotła i instalacji grzewczej jak i na 
sprzęt AGD oraz armaturę, podobnie jak na ludzki or-
ganizm.

Pozwala również OGRANICZYĆ WYDATKI na kon-
serwację kotła, instalacji grzewczej oraz wymianę 
sprzętu AGD i armatury, a także na rzeczy i odzież, 
które za pomocą wody czyścimy.FUNKCJONALNOŚĆ:

ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

CS EXCLUSIVE
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DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA CS EXCLUSIVE 12 CS EXCLUSIVE 25

Przepływ (m3/h) 1 1,9

Pojemność złoża (litr) 12 25

Pojemność jonowymienna (m3/dH) 36 75

Średnie zużycie soli  
na regenerację (kg) 1,2 2,5

Pojemność zbiornika na sól (kg) 23 58 

Rozmiar urządzenia  
szer. / gł. / wys. (cm) 32 / 50 / 67 32 / 50 / 111

Rozmiar zbiornika na złoże 
 śred. / wys. (cale) 10ʺ / 17ʺ 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

EKSPLOATACJA:

Zalecany jest PRZEGLĄD URZĄDZENIA  
przez autoryzowanego serwisanta  
minimum RAZ NA 12 MIESIĘCY.

Zmiękczacz wody CS EXCLUSIVE 
jest całkowicie bezobsługowy. Należy  
jedynie pamiętać, by RAZ NA 2 MIESIĄCE 
uzupełnić SÓL TABLETKOWANĄ. 

Ilość WODY UZDATNIONEJ między 
regeneracjami to przy 15 dH 5 m³.

ZŁOŻE należy wymienić po  
5-10 LATACH eksploatacji. 


