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Wszelkie prawa zastrzeżone.

Treść karty (we fragmentach lub w całości) nie może być 

kopiowana i publikowana bez pisemnej zgody autora. 

Menu w j. polskim, sterowane

za pomocą klawiszy dotykowych.

Zmiękczacze Rosmosoft

Punkt zasypu soli

15L

Rosmosoft 20L

Wydajność: do 1500 L/h

Wymiary: 335 * 335 * 775 mm

Wydajność: do 2500 L/h

Wymiary: 335 * 335 * 1045 mm

W zestawie komplet przyłączy,

zasilacz oraz by-pass

Kompaktowy zmiękczacz dla domu lub małej firmy. Posiada 

wyraźny wyświetlacz z intuicyjnym menu w języku polskim. 

Głowica z solidnymi blokadami przyłącza. Urządzenie oferuje 

stabilną pracę, dostęp do wody podczas procesu regeneracji 

poprzez wbudowany by-pass oraz mniejsze zużycie wody podczas 

cyklu pracy.

Nowoczesny design, stabilna praca

WYRAŹNY 

EKRAN

INTELIGENTNE 

STEROWANIE

WYMIANA 

JONÓW

REGENERACJA 

ZŁOŻA

ATESTOWANE 

ZŁOŻE

KONTROLA

TRYBU PRACY

25L

Rosmosoft

Rosmosis - Zielona Góra
Systemy Uzdatniania Wody i Kolektory Słoneczne
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Woda wejściowa: z sieci miejskiej

Ciśnienie wody na wejściu: 0,15 - 0,5 Mpa

Temperatura wody na wejściu: 2-40 st. C

Zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz

Przyłącze: 3/4"

Cykl regeneracji: programowalny

Czas regeneracji: ok. 60 min.

Odciek: 3/8"

Dane techniczne urządzenia:

Produkt zgodny 
z normami UE

Tryby regeneracji:

Regeneracja UP-FLOW Regeneracja DOWN-FLOW
Do pracy z wodą o podwyższonej twardości Do pracy z wodą o niższej twardości - mniejsza konsumpcja soli

Wysokość 

przyłącza:

80 cm 
(model 25L)

od podłoża

Rozstaw

przyłącza:

8 cm

przedłużona żywotność pieca, kaloryferów, 

brak zacieków i osadów na instalacji i AGD

mniejsze zużycie kosmetyków, mniejsze

zużycie środków czystości
oszczędność

ochrona 

instalacji

ochrona 

zdrowia

krótki czas regeneracji, małe zużycie wody,

nie odcina dopływu wody do sieci

Rosmosis - Zielona Góra
Systemy Uzdatniania Wody i Kolektory Słoneczne

ul. Złotej Rybki 2 oraz 5, tel. 3224090 3224093
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