
COMFORT
Vízlágyítók

Műszaki adatok COMFORT 
300

COMFORT 
400

COMFORT 
500

COMFORT 500 
ECOMULTI*

Gyantamennyiség 14,2 l 17,5 l 24,9 l 25 l

Maximális ioncserélő kapacitás 58 m3 x °dH 82 m3 x °dH 101 m3 x °dH 100 m3 x °dH

Sófelhasználás a regeneráláshoz 0,7 - 3,8 kg 0,9 - 4,5 kg 1,2 - 3,8 kg 2,0 - 4,0 kg

A regenerálásra felhasznált víz százalékban 
kifejezve: a regenerálások közötti lágyvíz %-a, a 
teljes ioncserélő kapacitás kihasználása és 17 nk° 
keménységről 0-ra lágyítás mellett.

2% 2% 3% 4%

Maximális áramlás 1,4 m³/h 1,8 m³/h 2,2 m³/h 1,2 m³/h

Maximális áramlás melletti nyomásesés 0,68 bar 0,83 bar 0,97 bar 1,0 bar

Üzemi víznyomás 1,4 - 8,6 bar

Üzemi vízhőmérséklet 4 - 49 °C

Műszaki Adatok

A kiadás időpontja 2019.08. A tartalmat szerzői jog védi. Másolása és terjesztése csak a szerzői jog tulajdonosának beleegyezésével. A módosítások nem megengedettek.

Lágy víz az egész házban

A lágy víz előnyei:

A vízzel érintkező háztartási berendezéseinek hosszabb élettartama, az eszközök és a 
vízvezeték vízkő elleni védelme miatt.

Fűtési és vízmelegítési költségek megtakarítása, köszönhetően az akár 20%-al nagyobb 
hatékonyságnak.

Cseppmentes és foltok nélküli tökéletesen elmosott edények. Csillogóbb tányérok, még 
átlátszóbb poharak.

A szaniterek és szerelvények tisztaságának könnyebb elérése a szappan és a 
vízkőkiválások csökkentésével.

A textíliák hatékonyabb mosása és öblítése, így azok lágyabbak lesznek, és nem veszítik el 
színüket. Akár 60%-al kevesebb mosószer felhasználás.

Hidratált és fényes haj. Lágy, sima bőr, a kollagén és elasztin tartalom fokozott aktivitása.

COMFORT 300

COMFORT 400
COMFORT 500

COMFORT 500 ECOMULTI

Méretek A B C D E F

COMFORT 300 70 cm 58,4 cm 83,8 cm 32,4 cm 43,2 cm 8,6 cm

COMFORT 400 96,5 cm 83 cm 114 cm 35,5 cm 51 cm 8,6 cm

COMFORT 500 / COMFORT 500 ECOMULTI 96,5 cm 83 cm 114 cm 35,5 cm 51 cm 8,6 cm

COMFORT 400
COMFORT 500
COMFORT 500 ECOMULTI

COMFORT 300

* Multifunkcionális szűrő a saját kútvíz igénybe vevők számára, ahol nagyobb mennyiségben vas és mangán van jelen.

Bemenet

Kimenet

Bemenet - Kimenet

Bemenet

Kimenet

Bemenet - Kimenet



Érezze a különbséget, válassza a COMFORT-ot!

A kalcium- és 
magnéziumsókat 
tartalmazó kemény víz 
nehezen eltávolítható 
kiválásokat képez.

A vízlágyító megvédi 
a vízzel érintkező 
eszközeit a vízkőtől, 
Ön így időt és 
energiát takarít meg.

A vízlágyító növeli a 
fűtési és melegvizes 
berendezések 
hatékonyságát és 
élettartamát.

A kemény víz 
nagyobb mennyiségű 
mosogatószert 
igényel, ami irritálhatja 
és kiszáríthatja bőrét.

A vízlágyító csökkenti 
a mosogató- és 
tisztítószeres kiadásait, 
valamint a bőre és 
haja is lágyabb lesz.

Kemény vízben 
mossa ruháit? Vízlá-
gyító adalékot kell 
használnia, különben 
durvább tapintásúak 
maradnak.

A lágy vízben mosott 
textíliák tiszták és lágy 
tapintásúak lesznek 
vízlágyító hatású 
vegyszerek nélkül is.

A kemény víz melegítés 
hatására lerakódásokat 
hoz létre, ami rongálja 
a fűtési rendszert és a 
háztartási berendezéseit.

EcoWater – a megbízható márka

Minőség:
A kiváló minőség minden 
EcoWater berendezés alapvető 
tulajdonsága. A legmagasabb 
minőség biztosítására az 
amerikai gyártóüzemek ISO 
9001 – 2000 minősítéssel 
rendelkeznek. Készülékeinket 
úgy terveztük, hogy a lehető 
legkevesebb alkatrész 
felhasználásával, korrózióálló 
anyagokból épüljenek fel, mégis 
a legmodernebb működést 
biztosítsák. Az eredmény: 
hibátlanul működő, robosztus 
felépítésű berendezések, 
amelyek minden nap lágy vizet 
készítenek.

Szolgáltatások:
Az EcoWater termékeket 

kizárólag professzionális 

kereskedőhálózat értékesíti, 

minősített partnerekkel, 

így Ön biztos lehet abban, 

hogy a készülék kiválasztása, 

telepítése és beüzemelése 

megfelelő módon történik. Ezen 

kívül minden berendezésre 

magasszintű garanciát vállalunk.

Innováció:
Az EcoWater berendezések a 
rendkívül hatékony gyantaszűrők 
használatát a legmodernebb 
elektronikus vezérléssel hozzák 
összhangba. Folyamatosan 
figyelemmel kísérik az Ön 
vízfogyasztását és ennek 
megfelelően automatikusan 
kiszámítják a regeneráláshoz 
szükséges optimális víz és só 
mennyiséget, az elhasznált 
kapacitással arányosan. A 
lágyított víz így mindig azonos 
minőségű, ráadásul a rendszer 
kevesebb vizet és sót használ, 
így működtetési költségei 
rendkívül alacsonyak.

A megbízható és hatékony COMFORT vízlágyítók

A szabadalmaztatott, egyedi felépítésű vezérlőfej 
ellenáll a nagyobb nyomásnak, a nyomásingadozásnak 
és a csapvíz rosszabb minőségének is.

A többrétegű, üveggyapottal erősített, vastagfalú töltettartó 
oszlop ellenáll a korróziónak és a magas víznyomásnak is.

Nagyteljesítményű, egységes szemcseméretű ioncserélő 
gyanta, az átlagosnál hosszabb élettartammal.

Biztonsági betöltő és sófelszívó rendszer, 
túltöltés védelemmel.

A szabadalmaztatott, öntisztuló elosztók a víznyomás 
segítségével mozgatják és öblítik a szűrőréteget, így az 
tiszta marad és a működése is rendkívül hatékonnyá válik.

Sokszorosan tesztelt és elismert berendezések, a világ legnagyobb 
lakossági kompakt vízlágyító gyártójától, ami kizárólag 
márkakereskedéseknél és szakembereknél elérhető. Ez a szakértelem 
biztosítja a megfelelő termék kiválasztását, valamint a garanciális és 
garancia időn túli kivételes gondoskodást az ország teljes területén.

Intelligens és szabadalmaztatott megoldások, melyek a 
megbízhatóságot, a kényelmet és biztonságot jelentik. 

Egyedülálló szabályzórendszer biztosítja a berendezés hatékony 
működését, növelve a komfortérzetet.

Nagyon alacsony só- és vízfelhasználás a regenerálás során. A 
COMFORT egyike a legolcsóbb üzemeltetésű vízlágyítóknak az 
európai piacon. A hagyományos vízlágyítóknál akár 50%-al kevesebb 
üzemeltetési költség a regenerálásokhoz.

A tartósságot és megbízhatóságot elégedett EcoWater felhasználók 
tömegei tanúsítják világszerte.

A COMFORT vízlágyítók:


