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10L  •  20L  •  25L  
CS ruby
ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

Przeznaczone do usuwania twardości wody 
w domach jednorodzinnych, restauracjach,  
myjniach samochodowych, kotłowniach itp.

Prosta obsługa i bezawaryjna praca  

zmiękczacza

Niskie koszty eksploatacyjne  

Smukła obudowa - oszczędność przestrzeni

Szereg zabezpieczeń antyprzelewowych

Wysokowydajna żywica jonowymienna

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 ustawień pracy bez dostawy prądu

Łatwy dostęp do inżektora

Prosta konstrukcja (bardzo mała ilość części)

najlepsza głowica  
w swojej klasie

dają wymierne efekty ekonomiczne:  
zmniejszają o 50% zużycie proszków  
do prania i środków czystości.  

ZmiękcZacZe do 
wody użytkowej  

zalety:

FunkCjonalnoSC:



Dane techniczne:

MoDel urząDzenia cs ruby 10 cs ruby 20 cs ruby 25

Przepływ (m3/h) 1 1,4 1,7

Pojemność złoża (litr) 10 20 25

Pojemność jonowymienna (m3/dH) 21 51 64

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

Pojemność zbiornika na sól (kg) 21 46 59

Rozmiar urządzenia  
szer. / gł. / wys. (cm) 23 / 44 / 65 23 / 44 / 111 23 / 44 / 132

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

MaksyMalna wyDajność MięDzy regeneracjaMi przy założonej twarDości (m3)

twarDość woDy 
(stopnie niemieckie) cs ruby 10 cs ruby 20 cs ruby 25

15 dh 1,4 3,4 4,1

23 dh 0,9 2,1 2,4

33 dh 0,6 1,5 1,8

eksploatacja:

Złoże należy wymienić po około  
5 - 10 latach eksploatacji. 

Zmiękczacz wody cS ruby jest całkowicie 
bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać,  
by raZ na 2 mieSiące uzupełnić  
Sól tabletkowaną. 

Zalecany jest prZegląd urZądZenia  
przez autoryzowanego serwisanta  
minimum raZ na 12 mieSięcy.
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