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Waterontharder

ProSeries Care
ONZE WATERBEHANDELINGSSYSTEMEN PROSERIES PRODUCEREN DE HOOGSTE KWALITEIT ZACHT WATER VOOR HET 
HELE GEZIN EN DE HELE WONING.

De ProSeries waterontharders zijn compact, efficiënt 
en ontworpen om een maximale bescherming te 
bieden tegen kalkschade.

BYPASS VALVE
• Fabrieksmontage

• Eenvoudig in gebruik

• Aansluiting 5/4" - 3/4"

• Resthardheidregeling met bypass

INGEBOUWDE TERUGSPOELFILTER
• Filtratie van vuildeeltjes en 

onzuiverheden voor de complete 
installatie.

• Automatische terugspoeling tijdens 
iedere regeneratie, zonder filter 
element wisseling.

VOORDELEN
• Complete beveiliging door het  

« Shut-off » systeem.

• Gebrevetterde multilagen hars fles.

• Hoogste capaciteit door ultra fijne 
voedingsharsen geblokkeerd volgens 
het vacuüm «Vibrapacked» systeem.

• Super stil tijdens gebruik en 
regeneratie.

• Omzetting van chloor en 
weerhouden van zware metalen in 
continue doorstroming.

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Harsfles

Harsinhoud

Aansluiting

Zoutvooraad

Spoelwater verbruik

Duur regeneratie

Nominaal debiet

Max. water °C 

Zoutverbruik per regeneratie

Druk verlies 

Max. druk

Werkingsdruk

Bypass

Elektrische aansluiting

10-18306-24

760 x 380 x 480

polypropyleen

20 liters + 8 l actieve kool

3/4" - 5/4"

60 kg

61 liters

20 minuten

3,6 m3/u

40°

1,2 kg

0,2 - 0,7 bar

8 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

V-
01

-2
02

2

SMART TOUCH CONTROLLER
• Regeneratie volgens het 

werkelijke verbruik.

• Gepatenteerde permanente 
controle op de parameters 
voor een zacht water in continu 
gebruik.

• Eenvoudige programmatie van 
de werkingsfasen.

• Automatische slaapstand 
wanneer niet in gebruik 
(energiebesparing).

• Optioneel alarm voor 
zoutdetectie (Ref.:10-STCA)

• Geïntegreerde automatische 
terugspoelfilter.

• Een maximaal capaciteit met een 
minimum verbruik tijdens de 
regeneratie.

• Hoogwaardige harsen.

• Continue actieve antibacteriële 
desinfectie.

• Bypass en resthardheid regeling 
inbegrepen.

• Proportionele bezouting

76 cm

38 cm 48 cm

EXTRA FILTER
Extra actieve kool filtermassa voor het uitfilteren van 
andere chemische stoffen in continu waterverbruik, dit 
allemaal voor het perfecte drinkwater uit de kraan.


