Swan
voordelig en goed

Koffie en thee
smaakt anders,
maar wel meer
zoals het is
bedoeld

SWAN ONTHARDERS
IN DUOBLOXX UITVOERING

De Swan ontharders zijn onze voordelige keus. Ondanks zijn bescheiden prijs
levert u niet in op kwaliteit. Ook deze ontharder beschikt over de beproefde
Autotrol techniek, deze is gebaseerd op industriële ontharders. De ontharder is in
3 simpele stappen te programmeren.
Laat het 2-cijferig display u niet misleiden.
De ontharder is microprocessor en volume
gestuurd en houdt uw waterverbruik goed in
de gaten. Hij voert alleen een regeneratie uit
indien nodig. Deze ontharder is efficiënt
met spoelwater en zout.
De Swan DuoBloxx besturing
Een DuoBloxx versie bestaat uit een zuiveringstank met een los zoutvat die tot 8
meter verderop kan staan. De ontharder kan zelfs in een kruipruimte gemonteerd
worden.
Onze ontharders leveren kalkvrij drinkwater en zijn vervaardigd uit de beste
materialen. Het product heeft onder andere de CE, 206/95/ EC laagspanning,
ACS, WRAS en DM174 certificaten en keurmerken.
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Microprocessor en volume gestuurde water ontharder
Werkt op een volledig veilige spanning van 12 Volt
Standard uitgevoerd met een by-pass kraan voor resthardheid
Betrouwbaar door de beproefde Autotrol techniek
Zuinig in gebruik met spoelwater en zout.
Een 7-cyclus regeneratie, voor schoon en veilig drinkwater
Optioneel uit te voeren met een ontsmettingsmodule
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Bestaande kalk
zal weer
verdwijnen

Gebruik minder
zeep, goed voor
het milieu en
portemonnee

Like ons op
Facebook

GARANTIE EN
STORING
Met NaRoSo kiest u voor
een top kwaliteit
ontharder. Standard geven
wij 3 jaar garantie.
Verleng uw garantie met
onderhoud tot maximaal
20 jaar!

Voordelen van NaRoSo:
√ Uitstekende service met
eerlijke garantie.
√ Topkwaliteit, beproefde
techniek sinds 1962.
√ Wij staan voor u klaar,
ook na de montage.
√ Wij maken ook
ontharders op maat.
√ Wij leveren ook
industriële ontharders.

TECHNISCHE KENMERKEN:
Specificaties

Swan
Swan
DuoBloxx 8 DuoBloxx 14

Swan
DuoBloxx 20

Zoutvat

Volume gestuurd

Ja

Ja

Ja

Liters hars

8

14

20

DuoBloxx

DuoBloxx

DuoBloxx

Service flow m³/uur *

0,60

1,00

1,30

Maximaal debiet m³/uur *

3,77

3,77

3,77

Max zoutconsumptie per regeneratie (kg.)

0,8

1,2

1,5

Waterconsumptie per regeneratie (ltr.) **

66

110

117

-

-

-

30

Breedte in cm.

22,5

25

25

31

Lengte in cm.

25

31

31

31

Hoogte in cm.

52,5

59

69

44

Exclusief

Inclusief

Inclusief

Type ontharder

Zoutvoorraad in kg.

By-pass t.b.v. resthardheid

Aandachtspunt: Alle berekeningen zijn gebaseerd op een zout hoeveelheid instelling van 120g./ltr.
* Indicatieve waarden. De maximale service flow is afhankelijk van de maximale ingang druk in bar.
** Deze waarde kan fluctueren door lokale condities en programmering.

√ Zacht water voor u en uw apparatuur. √ Geen kalkaanslag meer. √ Bespaar op energie en zeep.
√ Altijd vrijblijvend advies.
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