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Hazai gyártású vízlágyító berendezések 
    világszínvonal elérhető áron! 

 ikeroszlopos

 folyamatos (váltott) üzemű

 mennyiségvezérelt

 ioncserés elven működő

 elektromos vezérlővel

 digitális kijelzéssel

 elektromos vízórával

 egyedi mennyiségvezérelt
vagy külső jel alapján
(pl. TESTOMAT) által

 Opciós biztonsági sószeleppel

A berendezések kiválóan alkalmasak: 

 nagy ipari létesítmények

 technológiai rendszerek

 közösségi épületek

 kazánok, bojlerek számára

 központi fűtésrendszerek feltöltésére

 technológiai vízkezelésre

 Műszaki leírás 
A VAD vízlágyító berendezések a 
ioncserélő vízlágyítók csoportjába tartozik. 
A vezérlőfej gyárilag tartalmazza a teljes 
programot, a helyszínen csak néhány, 
beépítési körülménytől függő paramétert 
kell betáplálni. A regenerálás a készülék 
maradékkapacitásától függően, az éppen 
működő oszlop kimerülése után azonnal 
végbemegy, majd a leregenerált oszlop 
tartalékba áll. A berendezések működése 
gazdaságos. A készülékeket különálló 
sóoldó tartállyal szállítjuk, mely  
biztosítja könnyebb mozgathatóságot és a 
rugalmas elhelyezést.

Szállítási terjedelem  
A BWT VAD berendezések az alábbi szállítási 
terjedelemben kerülnek forgalmazásra:  

- Vízlágyító oszlop gyantával feltöltve;  
- Elektronikus központi vezérlő tömbszelep;  
- Vízlágyító oszlop;  
- Ioncserélő gyanta zsákos kiszerelésben;  
- Szűrőkavics, zsákos kiszerelésben;  
- Sóoldótartály komplett beépített sólészelep; 
- Sóoldótartály fedél;  
- Sóléfelszívó vezeték (beépítve);  
- Beépítési és kezelési útmutató. 

BWT VAD 
120 

Pro S 
200 

Pro S 
300 

Pro S 

Névleges csatlakozóméret DN 40 40 50 

Üzemi nyomás bar 2,0-6,0 2,0-6,0 2,5-6,0 

Maximális átfolyási 
teljesítmény * 

m³/h 6,4 11 14 

Névleges kapacitás m³x nk° 440 616 880 

Hálózati csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50 

Víz / környezeti 
hőmérséklet 

°C 4-35 4-35 4-35 

Magasság mm 1900 1900 1900 

Szélesség mm 1800 1900 2100 

Mélység mm 800 900 900 

Cikkszám 120120 120200 120300 

* 20 °nk, Dp=1 -1,5 bar

** oszloponként 

8.73
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