
Power Soft

profesjonalny, kompaktowy 

zmiękczacz wody

www.polaquagroup.com

- Zawór sterujący wykonany 
z materiałów najwyższej jakości  

certyfikowanych przez NSF.
- Automatyczna praca,

sterownik objętościowo-czasowy.
- Wysokiej jakości  

żywica jonowymienna.
- Tryb regeneracji „Up-FLOW” 

mniejsze zużycie soli oraz wody 
w cyklu regeneracyjnym.

- Tryb wakacyjny.
- Nowoczesny panel sterujący LCD 

z menu w języku polskim.
- Pokrywa wykonana z wysokiej 

jakości hartowanego szkła.
- W sprzedaży oferowany 

z zaworem BY-PASS.

Zalety:

Power Soft

ochrona sprzętu AGD

oszczędność do 30% energii

ochrona sanitariatów

ochrona instalacji



Waga i wymiary:

DYSTRYBUTOR

www.polaquagroup.com

Informacje ogólne: Zalety: 

Nazwa systemu

Indeks produktu

Przepływ nominalny (roboczy)

Zawartość złoża

Zdolność jonowymienna

Zużycie wody 
w cyklu regeneracyjnym

Zużycie soli w cyklu 
regeneracyjnym

Pojemność zbiornika soli

Ciśnienie robocze

Temperatura pracy

Zasilanie, napięcie

Przyłącze

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

Wymiary butli

Waga

Tryb regeneracji

Power Soft    

Przeciwprądowy 
UP-FLOW

CS16H

32.3  m /h

31.6  m /h

25 l

371 °dH x m

ok. 135 l*

2.4 kg

64 kg

1,5 bar – 6 bar

3°C – 38°C

1"

AC 220 - 240 V; 12 V (650 mA)

Przepływ maksymalny

511 × 324 × 1044(mm) 

10" x 35"

45 kg

Power Soft - doskonałej jakości, nowoczesny zmiękczacz wody pitnej oraz 
ogólnoużytkowej, skutecznie poprawia jakość wody, redukując jony 
wapnia i magnezu, obniżając tym samym jej twardość. Dzięki trybowi 
regeneracji „UP-FLOW” system zużywa znacznie mniej soli oraz wody w 
cyklu regeneracyjnym.

W systemie Power Soft górna pokrywa została wykonana z wysokiej 
jakości hartowanego szkła. Urządzenie dostępne jest w sprzedaży z 
wyświetlaczem LCD z menu w języku polskim.

Ogólne informacje o zmiękczaczach wody:

Zmiękczacze wody to profesjonalne urządzenia, które są wymiennikami 
jonów. Zmiękczacze wymieniają głównie jony wapnia (Ca²⁺) i magnezu 
(Mg²⁺) na jony sodu (Na-). 

Wapń oraz magnez określa się mianem „minerałów twardości”. 
Zmiękczacz wody, podczas trybu pracy dokonuje wymiany jonowej 
(minerały odpowiedzialne za twardość wody osadzane są w centrach 
aktywnych złoża jonowymiennego równocześnie uwolnione są do wody 
jony sodu) i podczas procesu regeneracji złoża wypłukuje je do kanalizacji.

Zmiękczacze wody skutecznie chronią instalację wodną oraz  urządzenia 
pracujące w tej instalacji (pralka, zmywarka, bojler, piec grzewczy, itp.). 

Przyczyniają się do zwiększenia żywotności sprzętu AGD, a także 
przyczyniają się do obniżenia kosztów energii o około 30%., redukując 
kamień kotłowy. 

Zmiękczacze zapobiegają osadzaniu się „kamienia” na sanitariatach oraz 
armaturze. Eliminują biały osad na naczyniach oraz sztućcach. 
Zmiękczacze skutecznie chronią skórę przed nadmiernym wysuszeniem. 

Opis: 

górna pokrywa wykonana 
z hartowanego szkła

elektroniczny sterownik 
z menu w języku polskim

UpFlow

zawór BY-PASS 
w standardzie

regeneracja przeciwprądowa 
„UP-FLOW”

* zależy od ciśnienia wody.


