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Technische specifi caties 

Harsinhoud (liter) 11 15 

Werkingsdruk min/max (bar)  1.4-8.3

Werkingstemperatuur (°C)  2-48

Elektrische aansluiting  (V/Hz)   230V/50Hz

Maximaal stroomverbruik (VA)  17

Hydraulische aansluiting in/uit  ¾ buitendraad

Prestaties @ bezouting van 125 gr/ltr hars 

Harsinhoud (liter) 11 15 

Harssoort   Kation   Kation 

Zoutverbruik bij volledige regeneratie (kg) 1,4 1,9 

Aanbevolen max. Service debiet (m3/uur) 1,1   1,5 

Piekcapaciteit (m3/uur) 2,3 2,3 

Uitwisselingscapaciteit bij 10°dH (m3) 2,7 3,8 

Spoelwaterverbruik per regeneratie (3bar) 61  70 

Afmetingen en gewicht

Harsinhoud (liter) 11 15 

Diepte (mm) excl. bypass 580 580 

Diepte (mm) incl. bypass 665 665 

Breedte (mm) 345 345 

Hoogte (mm) 647 786 

Gewicht (kg)(zonder zout) 19 24,5 

Maximale zoutopslag (kg) 50 75 
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10 voordelen
1. Overal in huis zacht en schoon water.

2. Huishoudelijke apparaten gaan langer mee.

3. Geen vlekken meer op o.a. sanitair en ramen.

4. Bespaar meer dan 50% op o.a. wasmiddelen.

5. Bevordert een gezonde huid.

6. Geeft een betere smaak aan drinkwater.

7. Makkelijker en dus korter schoonmaken.

8. Energiekosten verminderen.

9. Kleding gaat langer mee.

10. Korte terugverdien tijd.

   ‘Heerlijk zachte 

handdoeken en een 

  schonere en zachtere    

            huid…’

  Geniet van de smaak 

van groente, gewassen en 

gekookt in zacht water!

Wat is hard water?

Het merendeel van de Nederlandse huishoudens ervaart dagelijks de 

negatieve gevolgen van hard water. Maar wat is hard water? 

Al ons water is afkomstig van regen. Afhankelijk van waar deze regen valt, blijft 

het water natuurlijk zacht of wordt het vervuild met allerlei onzuiverheden. 

Water is een goed oplosmiddel en neemt onder andere calcium en magnesium 

op wanneer het door aarde en gesteente vloeit. Calcium en magnesium zijn 

twee veel voorkomende mineralen die het water hard maken.

Enjoy water

De WS waterontharders veranderen hoe uw water aanvoelt. Ervaar 

glanzender, zachter haar na het wassen en een gladdere, betere scheerbeurt. 

Geniet van wittere, helderdere en zachte kleding en handdoeken en 

verminder strepen en vlekken op borden en glazen! Zacht water verbetert 

elk aspect van uw dagelijks leven.
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Een uiterst gebruiksvriendelijke volume-gestuurde waterontharder met een uitstekende doorstroomcapaciteit. 

Dit elektronisch gestuurde toestel heeft een back-up.  Bij stroomuitval blijven alle waardes, instellingen en 

metingen gehandhaafd. Het LCD scherm is duidelijk afl eesbaar en eenvoudig te bedienen. Deze ontharder 

beschikt over een database waarin de belangrijkste gegevens worden opgeslagen. Geforceerde (tijd) spoelingen 

zijn instelbaar. Als het scherm niet wordt aangeraakt valt het automatisch in beveiliging.

Voordelen
Overal in huis zacht en schoon water.

Huishoudelijke apparaten gaan langer mee.

Geen vlekken meer op o.a. sanitair en ramen.

Bespaar meer dan 50% op o.a. wasmiddelen.

Bevordert een gezonde huid.

Geeft een betere smaak aan drinkwater.

Makkelijker en dus korter schoonmaken.

Energiekosten verminderen.

Kleding gaat langer mee.
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Een uiterst gebruiksvriendelijke volume-gestuurde waterontharder met een uitstekende doorstroomcapaciteit.

Dit elektronisch gestuurde toestel heeft een back-up. Bij stroomuitval blijven alle waardes, instellingen en

metingen gehandhaafd. Het scherm is duidelijk afl eesbaar en eenvoudig te bedienen. Deze ontharder

beschikt over een database waarin de belangrijkste gegevens worden opgeslagen. Geforceerde (tijd) spoelingen

zijn instelbaar. Bovendien beschikt deze ontharder over proportionele bezouting waardoor deze zuiniger 

is met zout.

Wat is hard water?

Het merendeel van de Nederlandse huishoudens ervaart dagelijks de

negatieve gevolgen van hard water. Maar wat is hard water?

Al ons water is afkomstig van regen. Afhankelijk van waar deze regen valt, blijft

het water natuurlijk zacht of wordt het vervuild met allerlei onzuiverheden.

Water is een goed oplosmiddel en neemt onder andere calcium en magnesium

op wanneer het door aarde en gesteente vloeit. Calcium en magnesium zijn

twee veel voorkomende mineralen die het water hard maken.

Enjoy water

De WS waterontharders veranderen hoe uw water aanvoelt. Ervaar

glanzender, zachter haar na het wassen en een gladdere, betere scheerbeurt.

Geniet van zachte kleding en handdoeken en verminder strepen en vlekken 

op borden en glazen! Zacht water verbetert elk aspect van uw dagelijks leven.


