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

BYPASS VALVE
• Fabrieksmontage

• Eenvoudig in gebruik

• Aansluiting 1"

• Resthardheidregeling met bypass

CONTROLLER
• Regeneratie volgens het werkelijke verbruik. 

• Gepatenteerde permanente controle op de parameters voor 

een zacht water in continu gebruik.

• Eenvoudige programmatie van de werkingsfasen.

INGEBOUWDE TERUGSPOELFILTER
• Filtratie van vuildeeltjes en onzuiverheden voor de complete 

installatie.

• Automatische terugspoeling tijdens iedere regeneratie, 

zonder filter element wisseling.

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

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.

• Continue desinfectie met actieve antibacterie werking.

• Omzetting van chloor en weerhouden van zware metalen 

in continue doorstroming.

• Geïntegreerde automatische terugspoel filter.

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

• Hoogwaardige harsen.

• Continue actieve antibacteriële desinfectie.

• Bypass en resthardheid regeling inbegrepen.

Waterbehandelingssysteem

Maximizer 9AC

TECHNISCHE FICHE

Waterontharders - Maximizer

10-18306-08

375 X 476 X 781

polypropyleen

20 liters + 8 l actieve kool

1"

60 kg

105 liters

24 minuten

3,6 m3 / u

40°

1,1 kg

2 - 6 bar

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Harsfles

Harsinhoud

Aansluiting

Zoutvooraad

Spoelwater verbruik

Duur regeneratie

Nominaal debiet

Max. water °C 

Zoutverbruik per regeneratie

Werkingsdruk

Bypass

Elektrische aansluiting

Fabrieksmontage


