
Kabinetový zmäkčovací filter typu WK Home – BNT85 

Pre domácu aplikáciu. Plno automatické podľa prietoku riadené 
zmekčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT85 s integrovanou 
chloráciou zmäkčovacieho ložiska pri každej regeneraci. Plnené 
monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Spĺňa 
smernice EÚ pre pitnú aplikáciu. Dodávka zahŕňa kompletný 
funkčný celok perpravený k inštalácii. 

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka neupravenej vody

- primiešavanie – natvrdzovanie priamo na riadiacom ventile

- úplná certifikácia pre pitné aplikácie v SK

farba zásobníka biela

k. 80-100 výška / šírka / hĺbka 1060 / 335 / 435 mm

k. 120-140 výška / šírka / hĺbka 1290 / 335 / 435 mm

výška napoj. vody / odpadu 80 - 140 890 / 870  // 1120 / 1100 mm

napojenie vody / odpadu 1“ / PE hadice 1/2“

el. napojenie / odber 230 V, 50 Hz / 5 W

prevádzkový tlak vody 0,2 - 0,8 MPa

teplota vody, okolie max. 43 0C

WK Home – BNT85
model WKSHE-80 WKSHE-100 WKSHE-120 WKSHE-140

kapacita m3 x 0dH      80      100      120      140 

prevedenie r. ventilu / riadenie 
reg. ovládánie elektronické    /    objemovo riadená regenerácia

typ riadiaceho ventilu

rozsah nastavení 0 - 99 m3 0 - 99 m3 0 - 99 m3 0 - 99 m3

objem živice, l. 20,0 25,0 30,0 35,0

prietok max., m3 / hod 2,0 2,5 2,5 3,0

integrovaný chlorátor JHB-03 ano ano ano ano

plavákový ventil plast kombi 3/8“ ne ne ne ne

obj.č. WKSHE-80 WKSHE-100 WKSHE-120 WKSHE-140

Technické zmeny vyhradené. Garancia iba v rámci našich dodávok. Dodávky produktov podľa všeobecných obchodných podmienok 
spoločnosti Aquael M.S Servis s.r.o.



možná ďaľšia výbava úpravne za príplatok: obj.č.

plavákový ventil plast kombi 3/8“ SV-3

SALZ-01 svetelný a zvukový alarm pri nedostatku reg. soli. Napájané z batérie. A-6980

Instalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj.č.

vstupný filtr mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie MS-31

vstupný filter mechanických nečistôt CPF4, robustné, ručné odkalenie, len pitné 
zdroje CPF-4-E

montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútikom, mosadzné prev. 06.110.2

sada 2 ks nerez napájacích pancierových hadíc 600mm, 1“ x 1“ 2x U0600

meranie tvrdosti vody - surovej na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky MB-1

tabletová regeneračná soľ - 1 vrece 25kg 19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody vybaviť filtrom proti úniku filtračnej 
hmoty.

- ak nie je v mieste odkanalizovánie podlahovou vpusťou, je nutné nainštalovať plavákový ventil ako 
ochranný prvok.

Instalačná, rozmerová schéma strana 1.23

Technické zmeny vyhradené. Garancia iba v rámci našich dodávok. Dodávky produktov podľa všeobecných obchodných podmienok 
spoločnosti Aquael M.S Servis s.r.o.


