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ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

10L  •  20L  •  25L  •  30L

IDEALNE ZMIĘKCZANIE  
I BEZAWARYJNOŚĆ

CS HELIX

Całkowicie automatyczna, bezobsługowa  
stacja zmiękczania wody, która  
znakomicie redukuje twardość wody,  
usuwając z niej sole wapnia i magnezu.

Zastosowanie nowoczesnych  
technologii wraz z szeregiem 
zabezpieczeń antyzalaniowych  
gwarantuje bezawaryjną pracę zmiękczacza  
oraz jego długowieczność.

Smukła, nowoczesna linia obudowy

Szeroka gama pojemności urządzeń  

- 4 modele (dwie wielkości obudów)

Super mocna obudowa (o 30% grubsze

ścianki od innych produktów na rynku)

Logiczne sterowanie objętościowo-czasowe

Stała kontrola parametrów pracy urządzenia

Prosty montaż i komfortowa eksploatacja

Pełna przegroda - odizolowanie głowicy

Polskie menu

Bardzo wygodna, niezawodna i prosta w obsłudze 

głowica sterująca wraz z mixingiem pozwala na  

uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej

Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik  

pozwala na kontrolę wszystkich ustawień

Zawór typu bypass

Tłok pokryty teflonem

30 dni podtrzymania pamięci ustawień  

sterownika bez dostawy prądu

Łatwy dostęp do inżektora

Prosta konstrukcja (bardzo mała ilość części)

NAJLEpsZA głOWICA  
W sWOJEJ KLAsIE

zalety:

Funkcjonalność:



DANE tEChNICZNE:

MAKsYMALNA WYDAJNOŚĆ MIĘDZY REgENERACJAMI pRZY ZAłOżONEJ tWARDOŚCI (m3)

tWARDOŚĆ WODY 
(stopnie niemieckie) Cs hELIx 10 Cs hELIx 20 Cs hELIx 25 Cs hELIx 30

15 dh 2,2 3,5 4,3 5,2

23 dh 1,4 2,2 2,8 3,4

33 dh 1,0 1,6 2,0 2,4

MODEL uRZąDZENIA Cs hELIx 10 Cs hELIx 20 Cs hELIx 25 Cs hELIx 30

Przepływ (m3/h) 1 1,4 1,9 2,5

Pojemność złoża (litr) 10 20 25   30

Pojemność jonowymienna (m3/dH) 33 52 65 78

średnie zużycie soli na regenerację (kg) 1,5 2 2,5 3,0

Pojemność zbiornika na sól (kg) 23 63 58 58

Rozmiar urządzenia  
szer. / gł. / wys. (cm) 32 / 50 / 67 32 / 50 / 114 32 / 50 / 114 32 / 50 / 114

Rozmiar zbiornika na złoże 
 śred. / wys. (cale) 8ʺ / 17ʺ 8ʺ / 35ʺ 10ʺ / 35ʺ 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 

Zalecany jest pRZEgLąD uRZąDZENIA  
przez autoryzowanego serwisanta  
minimum raz na 12 miesięcy.

złoże należy wymienić po  
5-10 latach eksploatacji. 

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