SUPREME MULTI:

Мултифункционална система за вода

Предимства:

- Удължена гаранция - до 10 години!
- Висококачествена мултифункционална смола ECOMIX®.
- Автоматичен програматор.
- Осветен LCD екран.
- Високо качество на изработка.

Описание на уреда:
Съвременна мултифункционална система за
вода SUPREME MULTI e иновативнo устройство,
което решава проблемите с петте най-често
срещани замърсители на водата: желязо, манган,
органични съединения, амоняк и твърдост на
водата.
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2. МАНГАН
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УНИВЕРСАЛЕН
УРЕД
РЕШАВА ПРОБЛЕМИ
С КАЧЕСТВОТО
НА ВОДАТА

ECOMIX

Технически данни:
Спецификация:
Модел

SUPREME MULTI 24 1,4
бара / 8,3 бара
2°C - 48°C
230/50 V/Hz
17 W
външна резба. 3/4” BSP

Работно налягане мин./макс.
Работна температура мин./макс.
Ел.захранване
Максимална мощност
Присъединяване вход/изход

Информация за система:
Вид управление
Вид смола
Материал за регенерация
Вид регенерация

Автоматично - по обем
Многофункционална смола
Таблетирана сол ECOMIX
Противопоточна

Висококачествена
мултифункционална смола ECOMIX

Производителност (1):
Обем смола (литри)
Номинален йонообмен (m³x°f)
Номинален йонообмен (m³x°d)
Разход на сол за регенерация (kg)(2)
Препоръчителен максимален дебит
(м³/час)
Номинална стойност за backwash (л/мин.)
Разход на вода за регенерация (при
налягане 3 бара) (литри)(2)

24
91,2
50,9
2,4
1,3
9,8
Здрава и мека коса

205

Стойностите са приблизителни, зависят от качеството на водата.
(2)
Максимален разход на сол/вода при пропорционална концентрация (минимум 60%).
(1)

Размери и тегло:
Ширина (мм)
Височина (мм)
Дълбочина (мм)
Дълбочина с байпас (мм)
Височина вход/изход (мм )
Височина вход/изход, с
байпас (мм)
тегло (кг)
Тегло с байпас (кг)
Максимален капацитет на
резервоара със сол (кг)

345
1084
573
658
933
939
35,5
36,0
125
Блестяща баня,
пералня без котлен
камък

Максимални стойности на примеси във водата:
МОДЕЛ
Концентрация на
замърсявания
Входяща вода
Обработена вода

SUPREME MULTI 24
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