
CS foleo

Nowoczesny zmiękczacz klasy  
premium. Jest to doskonały system typu 
„plug and play”, którego koncepcja  
i wykonanie powodują, że jego wydajność 
jest lepsza od produktów  
konkurencyjnych z najwyższej półki. 

Zużycie soli w nowym Foleo jest niższe 
nawet o 50% w porównaniu z innymi 
zmiękczaczami dostępnymi na rynku.  
Jest kompaktowy i wyposażony w  
najbardziej zaawansowane technologie 
dostępne w głowicach sterujących.  
Wykonany jest z polimerów, które  
spełniają najbardziej wymagające  
europejskie normy dotyczące wody pitnej.   

www.klarwod.pl

Ekran dotykowy 5800 XTR
Regeneracja typu „up-flow” 
(w kierunku przeciwnym do przepływu)  
z zablokowanym złożem żywicy  
i zmienną regeneracją solanki.
Wbudowana funkcja chlorowania 
zapewnia automatyczną dezynfekcję 
żywicy
Zintegrowany bypass z nierdzewnej 
stali, z jednym zaworem ręcznym 
Wygodna, uchylna pokrywa do  
zbiornika soli 
Automatyczny zawór bezpieczeństwa 
dopływu solanki
Wyjmowany zbiornik soli

ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

15L  •  20L  •  30L

zalety:

nowość !!!

absolutna
DOSKONAŁE  
ZMIĘKCZANIE  
NOWOCZESNy
design



MODEl urZąDZENIA CS FOlEO 15 CS FOlEO 20 CS FOlEO 30

Przepływ (m3/h) 1,9 2,5 3,4

Pojemność złoża (litr) 25 30 43

Pojemność jonowymienna (m3/dH) 75 96 129

Średnie zużycie soli na regenerację (kg) 2,5 3,0 4,3

Pojemność zbiornika na sól (kg) 56 56 75

Rozmiar urządzenia  
szer. / gł. / wys. (cm) 34 / 34 / 106 34 / 34 / 129 34 / 34 / 129

Rozmiar zbiornika na złoże 
 śred. / wys. (cale) 10ʺ / 35ʺ 10ʺ / 44ʺ 11ʺ / 44ʺ

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
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DANE tEChNICZNE:

EKSplOAtACjA:

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

Zalecany jest prZEgląD urZąDZENIA  
przez autoryzowanego serwisanta  
minimum raz na 12 miesięcy.

złoże należy wymienić po  
5-10 latacH eksploatacji. 

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


