Masz dość kamiennych osadów
zostawianych przez wodę?
Chcesz zabezpieczyć piec CO, pralkę,
zmywarkę i ekspres do kawy?
Denerwuje Cię przesuszona
i podrażniona skóra po kąpieli?

Zamontuj centralny zmiękczacz wody!

Urządzenia Hydro Plus to ﬁrmowa linia zmiękczaczy wiodącej polskiej ﬁrmy z branży uzdatniania
wody. Produkowane są one według ściśle określonej specyﬁkacji. Zastosowanie specjalnej żywicy
monosferycznej oznacza maksymalną skuteczność zmiękczania wody oraz niskie koszty eksploatacji.

Trwałość, wydajność, bezpieczeństwo i oszczędność – to priorytety serii Hydro Plus

Zmiękczacze
Charakterystyka centralnych
zmiękczaczy wody Hydro Plus:
sprawdzona, w pełni automatyczna
głowica sterująca BNT 765 z menu
w języku polskim i podświetleniem

podwójne zabezpieczenie antyzalaniowe
w standardzie oraz funkcja „Szybki start”
zawór by-pass z możliwością regulacji
stopnia zmiękczenia wody

powiększona objętość złóż – jeszcze
wyższa wydajność

długa 4-letnia gwarancja na sterownik,
7-letnia na złoże oraz 10-letnia na
elementy z tworzywa sztucznego

maksymalnie wydajna i długowieczna
monosferyczna żywica jonowymienna
Lewatit S1567 niem. koncernu Bayer

serwis powiadomień sms o uzupełnieniu
soli tabletkowej

większe butle ciśnieniowe – lepsze
płukanie złoża żywicznego
Typ zmiękczacza

Hydro 12

Hydro 22

12

22

32/67/55 cm

32/101/55 cm

Przyłącze
Ilość żywicy w litrach
Wymiary (szer./wys./głęb.)
Wymiary butli ciśnieniowej / waga

Zużycie wody na regenerację

9W

1 – 39 °C
0,7 m /h

1,4 m /h

1,7 m3/h

2 m3/h

3

2,6 m wody

3

4,8 m wody

3

5,9 m wody

7 m3 wody

około 2 kg

około 3 kg

około 3,5 kg

około 4 kg

3

3

około 60 litrów około 120 litrów około 140 litrów około 160 litrów

Spadek ciśnienia

0,1bar

0,15 bar

Pojemność magazynowania soli

20 kg

60 kg

Monosferyczność żywicy oznacza, że każde jej żelowe ziarno jest
idealnie równe. Dzięki temu jest ona o ok. 10 proc. wydajniejsza
od standardowej i potrzebuje ok. 35 proc. mniej wody i soli do
płukania. Jest też bardziej żywotna! Żywica Lewatit S1567
produkowana jest bez użycia rozpuszczalników organicznych.
Producent – niemiecka ﬁrma Bayer – rekomenduje ją szczególnie
do zastosowań w gosp. domowych i przemyśle spożywczym.

Dystrybutor:
Technika Wody
ul. Brzoskwiniowa 3A
62-052 Komorniki
www.filtryhydro.pl

32
32/114/55 cm

1,4 – 8,6 bar

Temperatura robocza

Zużycie soli na regenerację

27

9x17” / 20,5 kg 10x30” / 31,5 kg 10x35” / 37,5 kg 10x35” / 42,5 kg

Ciśnienie robocze

Wydajność między regen. przy 15 dH

Hydro 32

1"

Pobór mocy

Maksymalny przepływ roboczy

Hydro 27

0,2 bar

0,3 bar
80 kg

