
НАЙ-ВАЖНИТЕ ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ
НАДЕЖДЕН
Произведен от EcoWater - най-големият в света производител на домакински омекотители, известни със 
своята безпроблемна работа

ЕФЕКТИВЕН
Интелигентните и патентовани решения, използвани в омекотителя, повишават ефективността и осигуряват 
мека вода, за всички нужди.

ИКОНОМИЧЕН
Устройството непрекъснато следи консумацията на вода и автоматично изчислява оптималното количество 
вода и сол за регенерация, пропорционално на изчерпването на капацитета на смолата.

УДОБЕН

Благодарение на шарнирния капак на контейнера за сол и големия капацитет на резервоара, допълването 
на таблетирана сол е лесно и удобно.

ЗАЩИТЕН
Благодарение на допълнителна функция за промиване на смолата, устройството може да омекотява вода и 
с по-ниско качество.

ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ВОДА 
EXCELLENCE REFINER

· 2 в 1 омекотяване на вода и пречистване с активен 
въглен

· Мека вода, без миризма на хлор в целия дом

· Механична филтрация

· Уникална система на управление

· Функция за допълнително промиване на смола

· Индикатор за ниво на сол с аларма за ниско ниво на сол

· Диод за състояние на уреда

· Много малък спад на налягане

· Висок йонообменен капацитет

· Осветление в резервоара за сол 

Размери
височина х ширина х дълбочина 122 х 46 х 48 см



СЪСТОЯНИЕ НА УРЕДА СЪС СВЕТОДИОДНА 

ИНДИКАЦИЯ 
Refiner е оборудван с уникален, мнгофункционален светодиод, 
който информира потребителя за състоянието на уреда.

Диод Информация в/у дисплея     Какво означава

Мига бавно Мига индикация 
за сол

Ниско ниво на сол

Мига бавно Мига надпис 

Scheduled clean
Напомняне за 
дезинфекция на смола 
веднъж годишно. Да се 
налее дезинфекционен р-
р и да се натисне бутон 
REGENERACJA.

Мига бързо Надпис Current 
time и час

Да се настрои актуално 
време (след дълго 
спиране на тока).

Мига бързо Надпис Err Уредът е открил грешка. 
Да се провери в 
инструкция.

Свети без 
да мига 

Актуално време Уредът работи 
правилно.

Технически данни
Количество йонообменна смола (л) 28

Количество активен въглен (л) 7

Йонообменен капацитет (°dH x м3) 113

Дебит (л/мин.) 30,2

Среден разход на сол за реген. (кг) 3,6

Среден разход на вода за реген. (л) 150

Макс. разход на вода за реген. (л) 207

Макс. тврдост на вода (°dH) 115

Макс. количество желязо в раязтворена 
форма  (мг/л)

3

Работно налягане (бар) 1,4 - 8

Работна температура (°C) 4,5 -49

Захранване - адаптер (V) 24

Присъединяване (цол) 1

Функции на управляващ панел
Технология за икономиа на сол и вода •

Незабавна и отложена  регенерация •

Показване на оставащото време 
до края на регенерацията

•

Режим на икономична регенерация •

Режим почивка за ваканция •

Датчик за ниво на сол в/у дисплея •

Аларма за ниско ниво на сол •

Промяна на режим на показване на 
време 12/24 часа

•

Допълнително почистване на смола 
при завишено количество на 
двувалентно желязо

•

Диод за състояние на уреда •

Напомняне за дезинфекция на смолата •

Брояч регенерации •

Памет за начална дата на пускане •

Памет на контролера •

Системата за защита на предварително
 програмирани данни

•

Осветление на резервоара за сол •
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ОБОРУДВАНЕ
- Включено в комплекта: тестер за твърдост на вода,
байпас.

- Необходимо да се закупи: предварителен механичен
филтър, таблетирана сол. 




