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Prestaties

Afmetingen en gewichten

Model   Eco

Harsinhoud 8 11 17 24 30

Werkingsdruk min/max (bar)   1,4/8,3 

Werkingstemperatuur min/max (°C)   2/48

Elektrische aansluiting (V/Hz)   230/50(1)

Maximaal strromverbruik (VA)   17

Hydraulische aansluiting in/uit   3/4” BSP Mannelijk

Besturingsklep   541N89

Besturingsklep injector 9 8 5 5 5

Afmetingen druktank (in) 10x16 10x16 9x32 9x32 10x32

 (1) Geleverd met 24 V transformator (geschikt voor kruipruimte)
  

 
 Model   Eco

Harsinhoud 8 11 17 24 30

Nominale uitwisselingscapaciteit (m³x°d) 23 32 49 70 87

Zoutverbruik per regeneratie (kg)2 1,0 1,4 2,1 3,0 3,8

 Aanbevolen max. service debiet (m3/uur) 0,8 1,1 1,7 2,4 3,0

Spoelwaterverbruik per regeneratie 57 61 101 107 131  

 (ltr)2

 
(2) Maximaal zout-/waterverbruik, daar de bezouting proportioneel is (minimum van 60%) 

    
Model   Eco
 

Harsinhoud 8 11 17 24 30

Breedte (mm) 352 352 391 391 391

Hoogte (mm) 546 546 963 963 963

Diepte (mm) 442 442 467 467 467

Diepte, inclusief bypass (mm) 525 525 550 550 550 

Hoogte in/uit (mm) 454 454 846 846 846

Hoogte in/uit, inclusief bypass (mm) 460 460 852 852 852 

Gewicht (kg) 17,0 19,5 30,0 35,5 41,0

Gewicht, inclusief bypass (mm) 17,5 20,0 30,5 36,0 41,5

Maximale zoutopslagcapaciteit (kg) 25 25 65 65 65
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Geniet van
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Geniet van de smaak van in zacht water gekookt eten

Schonere, zachtere en wittere handoeken
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10 redenen waarom u onze  
waterontharder vandaag nog moet bestellen !  1.  Calcium en magnesium worden uit het water verwijderd,

 
overal in uw huis krijgt u goed en schoon water.

2. Een waterontharder verlengt de levensduur van uw  
huishoudelijke apparaten en vermindert de herstel- en  
vervangingskosten.3. Mineralen die vlekken op baden, douches, gootstenen en 4. U kunt meer dan 50% besparen op  

 schoonmaakmiddelen zoals waspoeders,  shampoos en 

 
 vaatwasmiddelen.5. Een waterontharder helpt om huidproblemen en  

-irritaties  te verminderen.  U zult genieten van  een zachte 
en gezonde huid.6. Het drinkwater smaakt beter.7. Schoonmaken wordt makkelijker en vraagt minder tijd, 

zodat u meer vrije tijd overhoudt.

 8. 

 

 

 

9. 

Zonder afzetting van mineralen gaat uw kleding langer 
mee.

10.  
  

 
  

  
     

      

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 de  
onzuiverheden op wanneer het door de 
aarde en gesteente vloeit. Calcium en 
magnesium zijn twee veel voorkomende 
mineralen die het water hard maken.  
Heeft u ooit stilgestaan bij de gevolgen 
van hard water op uw leven?

Laat zacht water  
het verschil maken in uw huis

De Slimline waterontharder verandert hoe 
uw water aanvoelt. Ervaar  
glanzender, zachter haar na het  
wassen en een gladdere, betere  
scheerbeurt. Geniet van wittere,  
helderdere en zachtere kleding en 
handdoeken en verminder strepen en 
vlekken op borden en glazen! Zacht 
water verbetert elk aspect van uw  
dagelijkse leven.

Een schonere en zachtere huid, wittere 
kleding, vlekvrije borden en makkelijk 
schoon te maken baden en douches. 

Slimline, de makkelijke manier !

Alle besparingen op schoonmaakmiddelen, ener-
giekosten, etc. overstijgen de eenmalige investering 
van een waterontharder. Voor een gemiddelde familie 
betaalt een waterontharder zich in enkele jaren terug.

verwarmingsapparaten en verlaagt hiermee uw 
energierekening aanzienlijk.


