ESM 15 CE+
URZ¥DZENIA ZMIÊKCZAJ¥CE WODÊ
Zmiêkczacze wody EcoWater s¹ najnowoczeœniejszymi urz¹dzeniami w zwartej,
kompaktowej obudowie. Pod³¹czane s¹ do g³ównego ujêcia wody, aby mog³y
zmiêkczaæ wodê w ca³ym gospodarstwie domowym. Przeznaczone s¹ do
zainstalowania w szafce kuchennej, piwnicy, gara¿u, pomieszczeniu gospodarczym
lub w innym miejscu z dop³ywem i odp³ywem wody.
Bezkonkurencyjnoœæ zmiêkczaczy EcoWater wynika z nastêpuj¹cych zalet:

SKUTECZNOŒÆ
* Urz¹dzenia monitoruj¹ zu¿ycie wody w gospodarstwie domowym z uwzglêdnieniem
jej rozbioru w czasie. Od tych parametrów uzale¿niaj¹ czas i czêstotliwoœæ
regeneracji.
* Dziêki unikalnemu systemowi przeciwpr¹dowej regeneracji, zu¿ywaj¹ mniej soli i
wody do regeneracji od tradycyjnych zmiêkczaczy, redukuj¹c w ten sposób koszt
wyprodukowania 1 litra miêkkiej wody.
* Wykorzystuj¹ nowoczesn¹ monosferyczn¹ ¿ywicê jonowymienn¹, która gwarantuje
wysok¹ pojemnoœæ jonowymienn¹. W praktyce przek³ada siê to na mo¿liwoœæ
wyprodukowania du¿ej iloœci wody miêkkiej pomiêdzy regeneracjami.
* Dziêki specjalnej konstrukcji zaworu steruj¹cego oraz konfiguracji wymiarów butli ze
z³o¿em filtruj¹cym, urz¹dzenia osi¹gaj¹ du¿e natê¿enia przep³ywu przy stosunkowo
ma³ych stratach ciœnienia.

INTELIGENCJA

Ten model zmiêkczacza idealnie nadaje siê do instalacji
w ma³ych domach. Zmieœci siê nawet w niewielkich
pomieszczeniach gospodarczych i kuchennych.

ESM 25 CE+

* Zmiêkczacze EcoWater posiadaj¹ ³atwy w obs³udze elektroniczny panel sterowania,
udostêpniaj¹cy wszystkie niezbêdne informacje o pracy urz¹dzenia.
* Na ekranie wyœwietlacza mo¿na odczytaæ aktualne parametry informuj¹ce o pracy
zmiêkczacza, które pojawiaj¹ siê kolejno w odstêpie kilku sekund.
* Jedno spojrzenie na ekran i ju¿ wiemy, jaka jest aktualna zdolnoœæ jonowymienna
naszego urz¹dzenia.
* Unikalny system EASE pozwala na zdalny monitoring i diagnostykê parametrów
zmiêkczacza.
* Opcjonalnie urz¹dzenie jest dostarczane ze zdalnym monitorem kontroli soli.

NIEZAWODNOŒÆ
* Specjalny system ochrony danych, zabezpiecza pamiêæ zmiêkczacza przed ich
utrat¹, nawet w razie 72-godzinnej przerwy w dostawie pr¹du.
* Urz¹dzenie wyposa¿one jest w wyj¹tkowo trwa³y, skuteczny i niezawodny tarczowy
zawór steruj¹cy.
* Zbiornik solankowy wykonany jest z polietylenu o wysokiej gêstoœci i wytrzyma³oœci.
* Wzmocniona w³óknem szklanym butla wype³niona ¿ywic¹ jonowymienn¹, jest
poddawana testom ciœnieniowym nawet do 8,0 barów oraz posiada 10 lat gwarancji
na wady fabryczne.

BEZPIECZEÑSTWO
* Urz¹dzenia EcoWater wytwarzane s¹ wed³ug sprawdzonych i zatwierdzonych
procedur zapewniaj¹cych najwy¿sze standardy zachowania jakoœci.
* Zmiêkczacze posiadaj¹ podwójne zabezpieczenie antyprzelewowe, co chroni
instalacjê domow¹ przed zalaniem wod¹.
* Dostarczany standardowo transformator 24 V zwiêksza bezpieczeñstwo elektryczne
u¿ytkowników.

Ten model ma wspania³y design, oferuje wysokie
wydajnoœci i jest odpowiedni dla du¿ych gospodarstw
domowych.

MONITOR
Dostarczany opcjonalnie
zdalny monitor kontroli
soli pozwala ³atwo
sprawdziæ, czy w
urz¹dzeniu jest
wystarczaj¹ca iloœæ soli.
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Urz¹dzenia EcoWater serii ESM idealnie
pracuj¹ w po³¹czeniu z orurowaniem o
œrednicy 20 lub 25 mm. Do ich instalacji
mo¿na równie¿ wykorzystywaæ wê¿e giêtkie.
Zmiêkczacze musz¹ byæ instalowane zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem lokalnym. Na
terenie Polski dostarczane s¹ razem z
zaworem obejœcia „by-pass” oraz zaworem
mieszaj¹cym umo¿liwiaj¹cym uzyskanie wody
uzdatnionej o dowolnym poziomie twardoœci.

Opis
A: Wysokoœæ przy³¹czy wody
B: Wysokoœæ zbiornika soli
C: Wysokoœæ ca³kowita urz¹dzenia
D: D³ugoœæ
E: Ca³kowita d³ugoœæ razem z przy³¹czami
F: Szerokoœæ
G: Wysokoœæ odp³ywu pop³uczyn
H: Wysokoœæ przelewu
Objêtoœæ ¿ywicy
Iloœæ soli na 1 regeneracjê (œrednio)
Iloœæ wody na 1 regeneracjê
Maksymalne ciœnienie robocze
Minimalne ciœnienie robocze
Maksymalna temperatura wody
Maksymalna temperatura otoczenia
Zasilanie elektryczne
Maksymalne chwilowe natê¿enie przep³ywu
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ESM 15 CE+
700
584
838
432
510
324
756
469
15
1,6
75
5,0
1,7
30
45
24/50
3,0

Nominalne natê¿enie przep³ywu przy stracie ciœnienia Äp=1 bar

m /h

3

1,9

ESM 25 CE+
960
830
1 155
500
580
355
1 025
725
25
2,7
150
5,0
1,7
30
45
24/50
5,0
3,4

cal
cal
kg
kg

3/4
3/8
19
45

3/4
1/2
48
90

l
l
l

3 800
2 900
2 200

6 000
4 500
3 500

Œrednica przy³¹czy wejœcie/wyjœcie (gwint zewnêtrzny)
Œrednica przy³¹cza odp³ywu pop³uczyn oraz przelewu
Masa urz¹dzenia (bez wody i soli)
Pojemnoœæ zbiornika soli
Wydajnoœæ pomiêdzy regeneracjami przy twardoœci wody
(stopnie niemieckie):
15 dH
20 dH
25 dH

