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AquASoftener 170 AquASoftener 350 AquASoftener 440

Počet obyvatel: 2-3 osoby až 6 osob do 8 osob

rozměry v cm (š/h/v): 23/44/64 23/44/112 22,5/44/133

Provoz: plně automatický plně automatický plně automatický

Řízení regenerace: dle skutečného průtoku dle skutečného průtoku dle skutečného průtoku

Maximální průtok: 2 m3/hod. 4,5 m3/hod. 4,5 m3/hod.

optimální spotřeba vody: 0,5 m3 / den (při tvrdosti 25°dH) 1 m3 / den (při tvrdosti 25°dH) 1,5 m3 / den (při tvrdosti 25°dH)

Max. tlak vody: 6 bar 6 bar 6 bar

Cena bez DPH / Cena s DPH: 14 500 kč / 17 400 Kč 16 500 kč / 19 800 Kč 18 500 kč/ 22 200 Kč 

princip funKce úpravny aquasoftener

při průtoku vody úpravnou dochází k výměně iontů vápníku, 
který způsobuje tvrdost vody, za ionty sodíku, který je ne-
škodný. po průtoku určitého množství tvrdé vody úpravnou 
je třeba zachycený vápník vypláchnout, takzvaně změkčení 
regenerovat. regenerace se provádí slaným roztokem. proto 
je třeba kontrolovat a doplňovat tabletovanou sůl do kabinetu. 
regenerace trvá cca 40min. a úpravna při ní vypustí zachyce-
ný vápník spolu s prací vodou do odpadu. poté se změkčení 
samo přepne do provozního režimu. Celý proces je tedy plně 
automatický, regenerace nastane, jakmile úpravnou proteče 
odpovídající množství tvrdé vody. Spotřebitel pouze cca jednou 
za 14 dní doplňuje tabletovanou sůl.  
Součástí kabinetového změkčení je směšovací ventil, kterým 
můžeme zvolit požadovanou tvrdost vody za úpravnou.

co způsobuje tvrdá voda v domácnosti

problém. projevem tvrdé vody jsou vápenné úsady, vodní ká-
men, který tvoří bílo-hnědé usazeniny. vodní kámen usazený 
uvnitř rozvodů vody, bojlerů, praček, myček, kávovarů, vodo-
vodních baterií a rychlovarných konvic, výrazně snižuje jejich 
výkon a životnost. vápenné usazeniny na bateriích a obkladech 
znepříjemňují úklid koupelen a kuchyní. tvrdá voda značně 
zvyšuje spotřebu pracích a mycích prostředků a celkově snižuje 
prací schopnost. 
Úsady v bojleru a v kotli zásadně zvyšují spotřebu energie 
potřebné k ohřevu vody. koupání a mytí v tvrdé vodě může 
u citlivých jedinců a dětí způsobovat vysychání kůže. 

zapojení úpravny aquasoftener
Je velice jednoduché. Úpravnu zapojíme na vstup vody do bytu, 
nebo objektu tak, že přerušíme stávající přívod vody a úprav-
nu napojíme na potrubí. dále zavedeme pe hadici prací vody 
do odpadu. Řídící ventil zapojíme do běžné el. zásuvky 230v. 
v případě potřeby vám zařízení namontujeme a spustíme.

provozní náKlady
provozní náklady na změkčení vody se skládají z nákladu na 
tabletovanou sůl a vodu potřebnou pro regeneraci. Cena za 
změkčení 1000 litrů vody je v případě úpravny aquaSoftener 

přibližně 3 až 6 kč, v závislosti na tvrdosti a ceně vody. náklady 
na elektrickou energii jsou minimální, zhruba 100kč za rok.

kontaktujte nás prosím. naši obchodníci vám zpracují nabídku 
na míru, v případě potřeby prohlídky místa instalace vás bez-
platně navštíví a doporučí nejvhodnější řešení. rádi vás také 
přivítáme v naší provozovně, kde si úpravny můžete prohléd-
nout a prokonzultovat podrobnosti s našimi techniky.  

změkčení vody euroClean aquaSoftener je efektivní a ekono-
mické řešení problému s tvrdou vodou, s rychlou návratností 
investovaných prostředků.


