NOWOŚĆ

Stacja zmiękczania wody softliQ:SC
Inteligentna technologia dla uzyskania znakomitej jakości wody

Naprawdę znamy się na wodzie
Dla Firmy Grünbeck zmiękczanie wody to więcej niż proces chemiczny.
Zastosowanie inteligentnej technologii w stacjach zmiękczania softliQ
pozwala na uzyskanie znakomitej jakości wody – zawsze wtedy kiedy
potrzebujesz.

Dlaczego zmiękczanie wody jest tak istotne?

Firma Grünbeck daje gwarancje właściwych
rozwiązań.

Ponieważ poprawia jakość życia, a także podnosi
wartość Twojego domu. Miękka woda jest zdrowa i

Jesteśmy przekonani, że korzystanie z zalet miękkiej

korzystna przede wszystkim dla Ciebie i Twojej skóry –

wody jest w zasięgu każdego. Bazując na tym prze-

ale również dla rur oraz wielu urządzeń w Twoim

konaniu, opracowaliśmy stację softliQ:SC – dzięki niej

domu. Odkryj zalety miękkiej wody instalując naszą

proces zmiękczania wody pozostaje bezpieczny oraz

stację zmiękczania softliQ.

bardziej wydajny dzięki zastosowaniu inteligentnej
technologii. Dlatego warto wybrać nowoczesną stację
zmiękczania wody softliQ:SC.

Przyszłość zmiękczania
wody wita nowego członka
naszej Rodziny
Zastosowanie
Inteligentna stacja zmiękczania wody softliQ:SC dostosowuje się do Twoich potrzeb a proces regeneracji
dokonuje się tylko wtedy, kiedy zazwyczaj woda nie jest
używana. To gwarantuje dostęp do wody miękkiej
w każdym momencie.
Stacja softliQ:SC18 jest odpowiednia dla domów 1 - 2
rodzinnych (maks do 5 -ciu osób), natomiast stacja
zmiękczania softliQ:SC 23 jest odpowiednia dla domów
3 - 5 rodzinnych (maks 12 -stu osób).

Zasada działania
Stacja zmiękczania wody softliQ:SC działa na zasadzie
wymiany jonitowej w systemie całkowicie automatycznym
z optymalizacją przebiegu całego procesu zmiękczania.
Twardość wody zasilającej i twardość wody miękkiej jest
automatycznie kalkulowana i dostosowywana do aktualnej
sytuacji w miejscu zainstalowania.
Praca stacji zmiękczania softliQ:SC może być sterowana
i obsługiwana poprzez dotykowy wyświetlacz lub poprzez
naszą mobilną aplikację Grünbeck app.

Nowy softliQ:SC23 dostosuje
się do Twojego stylu życia
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Stacja zmiękczania softliQ: 23 oferuje więcej
Iluminowany diodami na zielono np. stan pracy
Unikatowy podświetlony diodami na zielono
pierścień sygnalizuje (np. pobór wody lub
operacje zaworu sterującego) z jednoczesną
iluminacją zbiornika solanki.

Sygnalizacja wstępna braku soli
Inteligentny system rozpoznawania poziomu
ilości solanki, który sygnalizuje jej niski poziom
a tym samym konieczność uzupełnienia soli.

Większa wydajność
Wysokowydajna stacja zmiękczania softliQ:
SC23 pozwala na zastosowanie w domach
dla 3 - 5 rodzin

Nowoczesna

Oszczędna

Wydajna

Wydajna.

Gwarantowane.

Główna zaleta.

• Mądra: dostosowująca się do
potrzeb użytkownika
• Rozumna: realizuje regenerację
w chwili kiedy woda miękka nie
jest używana
•N
 owoczesna: łatwa w obsłudze
i instalacji
• Postępowa: Obsługiwana przez
aplikację myGrünbeck app

•p
 rzyjazna: dzięki wysoko rozwiniętej i
sprawdzonej technologii firmy Grünbeck
•B
 ezpieczna: dzięki kontroli
napełniania zbiornika solanki
•Z
 uwagi: na zastosowane materiały
długa i bezawaryjna praca
•O
 ryginalnie: wyprodukowana i
sprawdzona przez Firmę Grünbeck,
Hoechstedt/Nemcy

• Wysoka: sprawność dla uzyskania
maksymalnej satysfakcji z zastosowania wody miękkiej.
• Wygodna w obsłudze: łatwe i szybkie czyszczenie zbiornika solanki,
dzięki modułowej konstrukcji

Perfekcyjnie zaprojektowana.

Łatwa w obsłudze.

• Prostota: eleganckie wzornictwo
• Unikalna: funkcja zamykania
zbiornika solanki
•	Sterylność higieniczna:
separacja zbiornika solanki od
pozostałych elementów stacji

•W
 ygodna: proste wskazówki
uruchomienia ,instalacji i obsługi
•N
 iezawodność: przy raz na rok
przeglądzie wykonanym przez
wykwalifikowany serwis
• Higieniczna: dzięki łatwemu
czyszczeniu i oddzieleniu zbiornika
solanki od pozostałych elementów
mechanicznych

Pozostałe właściwości.
•P
 ozostałe właściwości: Automatyczne lub indywidualne dostosowanie
do potrzeb klienta w zakresie zużycia
wody
• Łatwy system: podłączenia plug
and play. Tester do zbadania
twardości wody dołączony do stacji

Ekologiczna.
•E
 konomiczna: niskie zużycie energii
poprzez zastosowanie oszczędnego
zaworu sterującego
•P
 rzyjazna środowisku: niskie
zużycie wody
•O
 szczędność: do 42 % w porównaniu
do jej poprzedników

Wydajność.
• Zaleta: bardziej efektywne do 49 %
wykorzystanie soli w stosunku do
poprzednich modeli
• Wydajna: zmniejszone o 33 %
zużycie soli w stosunku do
poprzedników
• Dodatkowe korzyści: oszczędność
zużycia energii

Dodatkowe atuty.
• Unikalne: wzornictwo
• Wolnostojąca: małogabarytowa
dla maksymalnego wykorzystania
powierzchni
• Bardzo wydajna: poprzez
skonstruowanie w jednej obudowie
systemu podwójnego

Dodatkowe funkcje stacji softliQ:SC23
• Visualizacja: Iiluminowany diodami
zbiornik solanki

• Wygodna: inteligentny czujnik diodowy
emitujący alarm wstępny sygnalizujący
konieczność uzupełnienia soli.

• Wspaniała: dla zastosowania w
domach 3 - 5 rodzinnych z maksymalna ilością do 12 osób

Dane techniczne stacji zmiękczania: softliQ:SC18
oraz softliQ:SC23
Stacja zmiękczania typ

softliQ:SC18

softliQ:SC23 1

Przepływ nominalny (0 °dH, 0 °f, 0 mol/m³) zgodna z normą ...

1.8

2.3

3.0

3.8

domów składających się z ... ilości rodzin

1-2

3-5

(do ilości osób)

5

12

Waga robocza

ok. 65 kg

ok. 73 kg

Waga transportowa

ok. 22 kg

ok. 26 kg

Wymiary (szer x wys x głębokość) (dotyczy obu rozmiarów)

360 x 815 x 430 mm

Wysokość z otwartą pokrywą zb.solanki (dotyczy obu rozmiarów)

1,060 mm

DIN EN 14743 przy stracie ciśnienia 1.0 bar [m³/h]
Przepływ nominalny przy stracie ciśnienia 1,0 bar, przy zmiękczeniu
wody zasilającej o twardości 20 st N do 8 st N
Stacja rekomendowana dla:

1

Certyfikat DVGW w realizacji.

Dalsze informacje na
www.softliq.com
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aplikacja mobilna dla stacji zmiękczania wody typ softliQ
Informujemy, że istnieje mobilna aplikacja dla obsługi i kontroli pracy stacji
zmiękczania wody typ softliQ. Aplikacja jest możliwa do pobrania podczas
rejestracji produktu i pozwala na sprawdzenie aktualnego stanu i kontrolę pracy
stacji poprzez sieć Wi-Fi.

Firma
posiada certyfikat ISO 0991 ,
TÜV
SÜD-zertifiziertes
ISO 14001 oraz SCC wydane przez
Unternehmen nach DIN EN ISO 9001,
Niemiecką Organizację Techniczną:
DIN EN ISO 14001 und SCCP
TUV SUD

