Zestaw AQUAMULTIECO 1354 BNT

Nowoczesne mul�funkcyjne urządzenie
zmiękczające. Połączenie odżelaziacza,
odmanganiacza i zmiękczacza wody. W
urządzeniu tym woda przepływa przez
złoże Ecomix A, które regenerowane jest
roztworem solanki.

Zalety
Kuchnia - Czajnik bez rdzawego osadu, błyszczące naczynia i mniejsze

nawet o 45% zużycie środków czyszczących i myjących, przedłużona żywotność i mniejsze ryzyko awarii sprzętu gospodarstwa domowego: zmywarki,
pralki, ekspresu do kawy.

Łazienka - Armatura sanitarna bez osadu, plam i zacieków, znacznie krótsze

i łatwiejsze sprzątanie.

Zdrowie i piękno - Kąpiel w miękkiej i przejrzystej wodzie to przyjemność,

skóra staje się gładka i elastyczna, ochrona twarzy– golenie bez podrażnień,
włosy lśniące i aksamitne w dotyku.

Pranie - Redukcja ilości środków piorących i płynów o 60 %, skuteczna

ochrona pralki przed żelazem, manganem i innymi zanieczyszczeniami organicznymi, ubrania dłużej zachowują trwałość i kolory, są milsze w dotyku.

Instalacje - Przedłużona żywotność rur, zaworów, grzejników i podgrzewa-

czy cieczy, brak żelaza, manganu zapewnia im maksymalną wydajność,
mniejsze rachunki za energię elektryczną i gaz, co najmniej o 10%.

Podstawowe
właściwości

Dane
techniczne

► Złoże mul�funkcyjne Ecomix A
► Głowica sterowana elektronicznie, odporna na wahania ciśnienia
► Łatwy w obsłudze panel sterujący
► Żywotność złoża min. 10 lat
► Wyświetlacz w języku polskim z podświetleniem
► Odporny na korozję zbiornik na złoże
► Zawór obejścia by-pass
► 4 tryby regeneracji złoża,
► Zawór regulacji stopnia zmiękczania
Model

AQUMULTIECO - 1354 - BNT

70

Ilość złoża (litry)
Wymiary stacji A x B

158 x 35

Wymiary zbiornika na
sól C x D

48 x 87

Ciśnienie robocze (bar)

1,5 - 8,0

Temperatura pracy st.C

2 - 40
3-15W/230V/50-60Hz

Pobór mocy/zasilanie
Przepływ maksymalny (m3/h)

3,5

Wydajność między regeneracjami
przy twardości 18 dH

10,6

Średnie zużycie soli na regeneracje (kg)

8,0

Pojemność zbiornika soli (kg)

100
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Jak działa
uzdatnianie
wody?

Proces uzdatniania wody polega na usuwaniu twardości, żelaza, manganu, jonu
amonowego i zanieczyszczeń organicznych wody pitnej w gospodarstwach domowych. Zastosowane do tego celu specjalistyczne złoże zmniejsza poziom zanieczyszczeń organicznych (NOM) o 50%. Proces ten odbywa się w butli wewnątrz
urządzenia, zachodzi podczas przepływu wody przez złoże wielofunkcyjne występujące w postaci odpowiedniej mieszaniny ziaren. Po wyczerpaniu zdolności uzdatniania wody, złoże jest poddawane regeneracji roztworem soli, która przywraca mu
pełną zdolność absorbcji zanieczyszczeń. Całość procesu jest przeprowadzane
automatycznie.
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B - Woda miękka, uzdatniona
Złoże dostarczone i załadowane jako jednorodna mieszanina. Po pierwszej regeneracji
Ecomix A sam rozdziela się na poszczególne
warstwy:
1. Zbiornik wykonany z włókna szklanego z
termoplastyczną wykładziną wewnętrzną
2. Dystrybutor do odbioru uzdatnionej
wody, wykorzystywany również podczas
regeneracji
3. Warstwa obojętna - poprawia płukanie
4. FerroSorb - modyﬁkowany adsorbent do
usuwania związków żelaza i manganu
5. HumiSorb - modyﬁkowany adsorbent do
usuwania zanieczyszczeń organicznych
6. Żywica ka�onowa - niskousieciowana
żywica zmiękczająca wodę
7. Podłoże z piasku kwarcowego - zapewnia
równomierny przepływ w urządzeniu

Częstotliwość regeneracji urządzenia zależy od poziomu przekroczenia normy
żelaza i manganu, twardości wody surowej oraz ilości zużywanej wody w gospodarstwie domowym. Dokładne wyliczenie tego parametru jest opisane w instrukcji
użytkowania. Stacja uzdatniania wody AQUAMULTIECO 1252 BNT to całkowicie
automatyczne, bezobsługowe urządzenie przeznaczone do instalacji na głównym
ujęciu wody w budynku. Urządzenie wyposażone jest w zaawansowany technologicznie sterownik kontrolujący pracę systemu uzdatniania wody.
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Schemat pracy
zmiękczacza
AQUAGRCLK
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1. Woda surowa
6
2. Woda miękka
3. Woda do ogrodu
4. By-pass
5. Zawór do poboru próbek (woda surowa)
6. Odpływ popłuczyn
7. Zawór do poboru próbek (woda uzdatniona)
P- Manometr

Głowica
BNT

Głowica BNT jest przyjazna użytkownikowi i nieskomplikowana w programowaniu. Posiada menu w języku polskim oraz wiele przydatnych funkcji programowych i użytkowych.
Regeneracja złoża jonowymiennego może odbywać się w 4 trybach:

►
►
►
►

Czasowym
Natychmiastowo-objętościowym
Opóźnionym- objętościowym
Mieszanym objętościowo - czasowym

Można samodzielnie dokonać korekty czasów wszystkich faz regeneracji, co
pozwala zoptymalizować zużycie wody i soli przez urządzenia. Sterownik umożliwia też manualne wywołanie regeneracji oraz przerwanie trwającego płukania.
Co ważne, głowica nie odcina dopływu wody do domu podczas regeneracji.
Głowica wyposażona jest w by-pass, dzięki któremu możliwe jest szybkie wypięcie zmiękczacza z instalacji wodnej, oraz dodatkowe pokrętło do mieszania
wody zmiękczonej z surową. By-pass wyposażony jest w blokadę przyłączy. Podświetlany wyświetlacz LCD głowicy pokazuje aktualną godzinę oraz ilość wody
pozostałej do pobrania do najbliższej regeneracji.

Sterownik BNT, który jest sercem urządzenia i steruje jego pracą, to solidna i trwała
konstrukcja. Dobra głowica zapewnia wieloletnią i bezawaryjną prace całego zmiękczacza. Kolor głowicy jest poglądowy, występuje ona w 3 wariantach: biały, niebieski lub czarny.

Złoże
ECOMIX® A

Złoże ECOMIX® A jest kompozycją pięciu wysokiej
jakości składników o funkcjonalności wymiany
jonowej oraz adsorpcji. Złoże to działa efektywnie z
wodą z każdego źródła, która spełnia dopuszczalne
limity zanieczyszczeń dla pracy tego medium.
Usuwa jednocześnie cztery główne formy zanieczyszczenia żelazem: w II i III stopniu utlenienia w
formie rozpuszczonej, koloidalnej i organicznej.
Efektywność złoża ECOMIX® A jest niezależna od
poziomu pH, zanieczyszczeń organicznych, wodorotlenku siarki lub obecności chloru. Złoże ﬁltracyjne ECOMIX® A jest certyﬁkowane przez TÜV SÜD.
Certyﬁkat ten potwierdza bezpieczeństwo toksykologiczne złoża oraz dopuszczenie go do uzdatniania
wody w przemyśle spożywczym.
► wygląd (składowanie): mieszanina białych, jasno-brązowych, ciemno-brązowych i
szarych granulek.
► wygląd (praca): odseparowane w wyniku pierwszej regeneracji warstwy: dużych
białych, małych białych, jasno-brązowych, ciemno-brązowych i szarych granulek
► pojemność jonowymienna: 0,7 – 0,8 eq/l
► rozmiar ziarna: 0,3 – 1,2 mm: 80 – 90 % 2,0 – 4,0 mm: 10 – 20 %
► gęstość nasypowa: 0,8 kg/l
► zawartość wilgoci: 55 - 80%
► stabilność osmotyczna (dla ziarna 0,3 – 1,2 mm) min. 90 %

Kontakt

AQUAFIT POLSKA Sp.z.o.o.

ul. Jacewska 164
88-100 Inowrocław

720 832 556

NIP 556-278-20-80

marta.czarnecka@aquaﬁtpolska.pl

www.aquaﬁtpolska.pl

