
… Like magic water turns soft! 

Dedurizatorul  

care face ca 

problemele Dvs. 

legate de apa dură  

să dispară  

ca prin magie… 



… Like magic water turns soft! 

Sărurile de calciu și magneziu din apă  

conferă acesteia duritatea.  

 

Apele dure sunt neplăcute la gust, 

la fierbere depun pe vase,  

cazane, conducte, 

impiedică o bună fierbere a legumelor, 

cu săpunul dau săruri insolubile,  

formând precipitate și îngreunând 

procesul de spălare. 

Apele dure sunt greu utilizabile  

și cauzează costuri suplimentare. 

 

 

Dacă locuiți într-o astfel de zonă cu apă 

dură, dedurizatorul vă poate ajuta să 

scăpați de depozitele de minerale ce 

cauzează deteriorarea aparatelor 

electrocasnice și pot genera costuri și 

neplăceri – de la strălucirea din baia dvs. 

până la căldura din calorifere. 

Vă intrebați probabil acum, cât de scumpe sunt 

dedurizatoarele?  

Răspunsul e simplu – cam cât o centrală termică, 

dar spre deosebire de alte aparate 

electrocasnice pe care le achiziționați, 

dedurizatorul poate să își amortizeze singur 

investiția într-un interval de timp de 2-4 ani. 



… Like magic water turns soft! 
Dedurizatoarele Aqua Safe sunt ușor de montat,  

simplu de exploatat și întreținut. 

 

De fapt, sunt atât de inteligente, 

încât nu trebuie decât să adăugați sare pastilată - care este utilizată 

pentru îndepărtarea calcarului reținut din apa dvs. 

 

Pentru a monta un astfel de echipament  

nu este necesar să faceți eforturi speciale,  

doar să conduceți instalatorul  

la sursa de apă ce alimentează locația dvs.,  

să îi oferiți acces la o scurgere (canalizare)  

și la o sursă de alimentare electrica 220 V / 50Hz ...  

Și dedurizatorul dvs. va fi gata pentru funcționare în cateva ore. 

 

Vă întrebați probabil acum, când veți simți diferența? 

Imediat ce apa va trece prin echipament! 

 

Așa cum apa va aluneca printre degete 

la primul banal spălat pe mâini ... 

tot așa va aluneca și prin instalațiile dvs. 

    

Dedurizatorul  

va îmbunătăți eficiența  

sistemului dvs. de încălzire. 

Prin eliminarea  

depunerilor de calcar  

va reduce costurile  

și va aduce economii... 



… Like magic water turns soft! 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Acqua Safe 

14 ED 

Acqua Safe 

17 ED 

Acqua Safe 

24 ED 

Capacitate nominală de schimb / consum de sare (°F x m³ / Kg)  77 @ 1,4 93 @ 1,6 131 @ 2,2 

Capacitate maximă de schimb / consum de sare (°F x m³ / Kg)  109 @ 3,6 130 @ 4,4 195 @ 5,8 

Debit de funcționare ( litri / h ) 1200 1600 1800 

Conexiuni intrare / ieșire 1” 1” 1” 

Cantitate de rașină cationică ( litri ) 14 17 24 

Duritatea max. recomandată pentru apa de alimentare ( °G / °F ) 25 / 45 40 / 68 58 / 99 

Limite presiune apă alimentare ( min./max. bar ) 1.4 ÷ 8.6 1.4 ÷ 8.6 1.4 ÷ 8.6 

Limite temperatură apă alimentare ( min./max. 
o
C ) 4 ÷ 49 4 ÷ 49 4 ÷ 49 

Alimentare electrică 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 

Volum apă max. consumat / regenerare ( litri ) 71 158 151 

Capacitate stocare sare ( Kg ) 41 68 79 

MODEL 
VAS POLSTIF 

F x H (inch) 

A 

(cm) 

B 

(cm) 

C 

(cm) 

Acqua Safe 14 ED 8” x 25” 70 60 84 

Acqua Safe 17 ED 8” x 35” 94 84 107 

Acqua Safe 24 ED 8” x 40” 106 96 120 

Avantaje tehnico-economice: 

Debit mare și pierdere mică  

de presiune în funcționare 

Până la 40% economie de sare și  

   50% apă de spălare pentru regenerare 

Electronică volumetrică proporțională 

Regenerare în contra-curent și rezervor de sare uscat 

Fabricarea soluției de saramură cu apă dedurizată 

Regenerare proporțională cu volumul de apă tratată 

Excelent raport: Capacitate de schimb / Consum de sare 

Aprobare și certificare ISO și CE. 


