Profesionální vybavení pro gastronomii

Automatický změkčovač vody SMK 5600/z, časové řízení, 1-12 dní
Naše cena bez DPH : 11.600 Kč
Naše cena s DPH : 14.036 Kč
Dostupnost: Do týdne
Katalogové číslo: SMKZ-20
Časové řízení, 1-12 dní:
●

●

●

Časové řízení znamená, že na řídícím ventilu Fleck je možné nastavit počet dní,
po kterých má být úpravna v nočních hodinách regenerována.
Tato varianta vyžaduje jistotu rovnoměrného denního odběru, aby se
nezhoršovala ekonomika provozu.
Používá se tam, kde není garance odběrného množství a je nutno zachovat
úpravnu nucenou regenerací plně funkční.

Parametry změkčovače:
●

Výrobce

Připojení

aquina
230V

●
●
●

Popis variant:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

Plně automatický kabinetový změkčovací filtr ke změkčení pitné nebo užitkové
vody
Typ SMK je nejmenší automatický filtr
kapacita: 20 dH x m3
objem pryskyřice: 5,0 litrů
průtok: 0,5 m3/hodinu
výška s ventilem: 530 mm
šířka: 225 mm
hloubka: 400 mm
výška napojení vody: 370 mm
výška napojení odpadu: 400 mm
napojení vody: 3/4"
napojení odpadu: PE hadice 1/2"
el připojení: 230V, 50Hz
odběr: 5W
provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa
maximální teplota vody, okolí: 43 C
Úpravny vody aquina jsou tvořeny komponenty evropských výrobců, pracují
v režimu automatické regenerace filtrační náplně a splňují nejvyšší nároky na
provoz a kvalitu úpravy vody.
Filtry aquina jsou průtočné filtry, kdy upravovaná ( surová ) voda protéká přes filtr
a filtrační náplň tlakem vodovodního řádu.
Filtry aquina používají garantovaný, plně funkční a osvědčený způsob změkčení
vody pomocí výměny iontů v ?Na+? cyklu při regeneraci změkčovacího lože
chloridem sodným ( kuchyňskou solí ).
Při úpravě vody pomocí filtrů s náplní silně kyselého katexu ( dále jen katex )
pracujícím v Na+ cyklu se z vody odstraňují kationty vápníku (Ca2+) a hořčíku
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●
●
●
●

●

●

●

●

(Mg2+), které způsobují tvorbu vápenatých usazenin.
Kationty jsou nahrazeny kationty sodíku (Na+).
Katex se regeneruje chloridem sodným NaCl, tedy solí.
Do odpadu odchází při regeneraci chloridy vápníku a hořčíku.
Běžně se uvažuje nasazení změkčovacího filtru na změkčení surové vody
o tvrdosti do max.25 0dH.
Je-li voda s vyšší tvrdosti je nutné typ, použití a seřízení filtru předem konzultovat
s dodavatelem.
Při tvrdosti surové vody do max.25 0dH, kdy je změkčován celý objem filtrované
vody, je výstupní kvalita vody s tvrdosti do 0,1 0dH.
Jinou, vyšší hodnotu výstupní tvrdosti lze docílit nastavení mísícího ventilu
řídícího ventilu Fleck
Voda není po úpravě změkčením destilovaná, je zachován objem minerálů ve
vodě.

Změkčovací filtr se skládá z těchto částí:
●

●

●

●

●
●
●
●

●

Řídící ventil Fleck, je to řídící jednotka, přes kterou je napojena úpravna vody na
vodovodní řád.
Řídící ventil řídí celý proces úpravy vody včetně regenerace, která probíhá plně
automaticky bez zásahu obsluhy.
Řídící ventil lze nastavit na konkrétní provozní hodnoty a
požadavky provozovatele.
Součástí ventilu je vnitřní tryskový a distribuční systém, který zajišťuje ve
filtračním tanku optimální proudění vody přes katex a sací část, která zajišťuje
nasávání roztoku soli.
Řídící ventil Fleck má vysokou provozní spolehlivost.
Sklolaminátová filtrační patrona.
Nádoba naplněná katexem, změkčovací náplní.
Změkčovací náplň, přes kterou je filtrována surová voda a na které dochází
k výměně iontů a úpravě chemického složení výstupní vody.
Kabinetová solná nádoba, plastová nádoba tvoří kabinet ve které se vytváří
regenerační roztok, v našem případě solný roztok, kterým bude regenerován
katex po vyčerpání své kapacity.

(ILUSTRAČNÍ FOTO)
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