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НАДЕЖДЕН ИЗБОР

Професионалния омекотител Primo за питейна и потребителска вода,подобрява качеството на водата, намалява
нейната твърдост. По този начин защитава водоснабдителната система и свързаното оборудване в цялата къща. 
Удължава живота на домакинските уреди, а също така намалява консумацията на енергия чрез премахване на 
котления камък в бойлерите.
Освен това уредът предотвратява образуването на котлен камък в кухненските уреди и санитарното оборудване
и елиминира белите петна по съдовете. 
Предпазва тъканите от повреда при пране и кожата от прекомерно изсушаване. 
Освен това подобрява вкуса и мириса на водата, както и на ястията, кафето или чая, приготвени на негова основа.

Основни предимства:

• намаляване на твърдостта на водата

• електронен контролен клапан с байпас, който ви позволява бързо изключване

• омекотителя от хидравличната система

• налични езици на менюто: английски, испански, френски, руски, турски

• кран, който предоставя възможност за регулиране на твърдостта на водата

  според индивидуалните нужди

• преливно коляно, предпазващо от наводняване

• интуитивно използване

• дръжки за лесно пренасяне

• висококачествените материали, гарантират дълга и безпроблемна работа на уреда

• модерен дизайн в бели и сиви тонове

• вместимост / модели 12 литра, 20 литра и 25 литра
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По-малък разход
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Високо качество Произведено в Полша
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Маркировка 
WS-12-1650-
PRIMO 

WS-20-1650-
PRIMO 

WS-25-1650-
PRIMO 

Тип Primo - компакт 

Максимален дебит на водата 1 м3/ч 1.7 м3/ч 2.3 м3/ч 

Номинален дебит на водата 0,8 м3/ч 1.2 м3/ч 1.2 м3/ч 

Обем на смолата 12 л 20 л 25 л 

Обменен капацитет 340 dH x м 3 570 dH x м 3 710 dH x м 3 

Ср. консумация на вода за 
регенерация 

80 л 105 л 160 л 

Ср. консумация на соли за 
регенерация 

1,8 кг 3 кг 3,8 кг 

Размери (Ш/Д/В) 32 / 50 / 67 32 / 50 / 113,5 

Размер на резервоара (диам./вис.) 10" / 17" 8" / 35" 10" / 35" 

Тегло 18 кг 34,5 кг 40 кг 

Работно налягане 2 – 8 бар 

Работна температура 4 - 30 0C 

Захранване, напрежение AC 220 - 240 V; 12 V (650 mA) 

Консумация на енергия 5 Вт (само по време на регенерация) 

Диаметър на свързващия конектор 1" 

Препоръчителен брой потребители* 1 До 3 До 4 
 

* в зависимост от твърдостта на водата 

За предпазване на омекотителя от механични замърсявания от водоснабдяването, препоръчваме да инсталирате предварителен филтър от серия WFW с механичен патрон от серия PP или PS. 
Основният филтър, оборудван с бутон за обезвъздушител и месингова резба, се предлага в комплект със скоба и ключ.
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