Zmiękczacze

Nowoczesna linia urządzeń przeznaczonych dla
gospodarstw domowych, systemów grzewczych, kotłowni
wodnych, układów chłodzenia i procesów technologicznych

ZALETY ZMIĘKCZACZY FLAMINGO:
- ekskluzywna w pełni automatyczna
objętościowa głowica sterująca CLACK (USA)
- podświetlany ekran LCD
- wyświetlanie nazwy sprzedawcy/serwisu
oraz nr telefonu
- szczegółowa historia pracy urządzenia
- bypass i mixing w standardzie
- niskie koszty eksploatacyjne - mniejsze
zużycie wody i soli podczas regeneracji
- tylko 75 litrów wody zużytych podczas
regeneracji (dla urządzeń FLAMINGO C25)
- płukanie przeciwprądowe
- regeneracja proporcjonalna
- specjalna żywica jonowymienna

Zmiękczacze

Podstawowe dane
techniczne urządzenia
(1)

Osiągi przy zasoleniu 125 g/litr żywicy :
Parametr
Objętość złoża

Jednostka

FLAMINGO C10

FLAMINGO C14

FLAMINGO C25

FLAMINGO C30

(dm³)

10

14

20

30

Rodzaj złoża

Specjalna żywica jonowymienna

Przyłącze hydrauliczne wlot/wylot

gwint zewn. 1" BSP

Złącze elektryczne

(V/Hz)

Przepływ maksymalny

(m³/h)

1,0

1,4

2,0

3,0

Średnia pojemność jonowymienna

(m³x°f)

52

73

104

156

230/50

Rodzaj regeneranta

Sól pastylkowa

System regeneracji

Przeciwprądowy

Zużycie soli na 1 regenerację

(2)

Orientacyjne zużycie wody na 1 regenerację

(2)

Czas trwania regeneracji

(kg)

1,1

1,5

2,2

3,4

(dm³)

70

82

75

120

(minuty)

maks. 45

Maks. temperatura wody zasilającej

(°C)

43

Min. i maks. ciśnienie robocze

(bar)

2,0 - 7,0

(1) Wielkości przybliżone; osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody
(2) Maksymalne zużycie soli/wody przy proporcjonalnym zasoleniu (minimum 60%)
Funkcje sterownika
Rodzaj sterowania

Elektroniczne - objętościowe

Mixing wody surowej i bypass

Standard

Wyświetlanie nazwy ﬁrmy oraz numeru telefonu

Tak

Indywidualne programowanie nazwy ﬁrmy oraz telefonu

Tak

Możliwość programowania kolejności oraz długości czasu każdego cyklu regeneracji

Tak

Szczegółowa historia sterownika do 63 dni wstecz

Tak

Historia sterownika od początku pracy

Tak

Wyświetlanie numeru błędu sterownika

Tak

Informacja o konieczności serwisu co: określony czas lub ilość zmiękczonej wody

Tak

Zmniejszone zużycie wody na regenerację względem standardowego zmiękczacza

Tak

Zmniejszone zużycie soli na regenerację względem standardowego zmiękczacza

Tak

Wymiary
Wysokość (H) x szerokość (W) x głębokość (D)

Jednostka

FLAMINGO C10

FLAMINGO C14

(cm)

73x32x53

107x32x53

FLAMINGO C25

FLAMINGO C30

118x32x53

H

D

W

