
Profesjonalny, kompaktowy 

zmiękczacz wody EVOLIO 255

Zalety:

ochrona sprzętu AGD

oszczędność do 30% energii

ochrona sanitariatów

ochrona instalacji

- , System zmiękczający
model EVOLIO 255, wyprodukowany 

przez amerykańskiego lidera 
firmę PENTAIR.

- Wyposażony w amerykańską 
głowicę sterującą Logix 255/760, 

wykonaną z materiałów 
najwyższej jakości.

- Automatyczna praca, 
sterownik objętościowo-czasowy.

- Wysokiej jakości żywica jonowymienna.
- Nowoczesny panel sterujący 

(doskonała czytelność dzięki 
nachyleniu wyświetlacza o 20°).

- Konstrukcja otworu soli 
w kształcie lejka

(znacznie ułatwia zasyp systemu solą).
- Nowoczesny i estetyczny design.

- Wysoka jakość wykonania 
(zwiększona grubość obudowy do 5 mm).

- Zawór BY-PASS w standardzie.  
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Informacje ogólne: 

Nazwa systemu

Przepływ nominalny (roboczy)

Maksymalny przepływ

Przepływ nominalny (roboczy)

Typ zaworu sterującego LOGIX 255/760

Zawartość złoża

Zdolność jonowymienna

Zużycie wody 
w cyklu regeneracyjnym

Zużycie soli w cyklu 
regeneracyjnym

Pojemność zbiornika soli

Ciśnienie robocze

Temperatura pracy

Temperatura otoczenia

Zasilanie, napięcie

Pobór mocy

Przyłącze hydrauliczne

Waga

EVOLIO 255 30

3 [1]1.8 m /h

3 [2]2.2  m /h

3 [3]3.0  m /h

30 l

384°dH x m

ok. 279 l

3,6 kg

50 kg

1,4 bar – 8,4 bar

1°C – 38°C

2°C – 50°C

3 W

1"

220-230 VAC 50/60 Hz

35 kg

Firma POLAGUA GROUP ma zaszczyt zaprezentować nowoczesny, 
kompaktowy zmiękczacz wody pitnej oraz ogólnoużytkowej, model 
EVOLIO 255. System został wyprodukowany przez amerykańskiego 
lidera branży wodnej, firmę PENTAIR. W ofercie dostępny jest z jedną 
z najlepszych głowic objętościowo-czasowych LOGIX 255/760. 

System skutecznie poprawia jakość wody, redukując jony wapnia           
i magnezu, obniżając tym samym jej twardość. 

System posiada innowacyjną obudowę, ze specjalnie wyprofilowanym 
„lejkiem”, który ułatwia zasyp systemu solą tabletkowaną.  Dodatkową 

Ozaletą systemu jest wyświetlacz, który ustawiony jest pod katem 20     
co w znacznym stopniu ułatwia odczyt oraz wprowadzanie danych. 
System w standardzie wyposażony jest w zawór BY-PASS.

Opis: 

DYSTRYBUTOR

[1]  O do twardości szczątkowej 0 dH.
[2] O do twardości szczątkowej 2.8 - 5.6 dH.
[3] Odo twardości szczątkowej 2.8 - 5.6 dH.425 mm310 mm
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