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De perfecte verhouding van de hoogste eisen

in flow en prestatiebehoeften voor

woningen waar de ruimte beperk is.

Speciaal ontworpen voor thuis -en commerciële 

toepassingen, de ontharders passen goed in kleinere 

ruimten en kunnen zeer snel regenereren.

Bovendien heeft de ESSENTIAL een grote capaciteit zodat 

deze altijd kan voldoen aan de huishoudelijke behoeften

en commerciële voorzieningen.

Andere voordelen van de ESSENTIAL

Bypass: De bypass zorgt ervoor dat de gebruiker kan 

kiezen of hij wel of geen zacht water wilt gebruiken.

Zoutreservoir: De toegankelijkheid van het zoutreservoir

maakt het bijvullen van zout zeer gemakkelijk.

Ontwerp: Het ontwerp vergemakkelijkt de installatie en 

reduceert de onderhoudskosten tot het maximum.

Ontworpen volgens de eisen van de installateurs,

professionals en waterbehandeling teams. Dit heeft 

de meest hoogwaardige technologie, eenvoudige 

installatie en maximale betrouwbaarheid opgeleverd.

De klep is vervaardigd uit Noryl en is volledig 

water gestuurd, dus zonder zonder elektriciteit. 

De klep is getest door het simuleren van 30 jaar 

slijtage en intensief functioneren.

De instelschroef maakt het instellen van de inkomende hardheid simpel en snel. 

Op de standaard aanwezige By-pass kan de resthardheid worden ingesteld. 

De ESSENTIAL is een zuinige waterontharder en bespaart tot 75% zout en tot 25% spoelwater.
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Voordelen van een waterontharder

Bescherm uw apparatuur en voorkom dat leidingen 
verstoppen met kalk met als gevolg een toenemend 
energieverbruik voor het verwarmen van water.

Toillet, bad, douche en kranen blijvend helder en
stralend schoon.

Welzijn in de badkamer en douche. Onthard water
is ideaal voor de gevoelige huid. Verminderd 
uitgaven aan hydraterende crèmes en producten.

Kleding word schoner, kleuren blijven helderder en
sto�en blijven heerlijk zacht. Bespaart op zeep en 
werkt rustgevend.

Apparaten zoals wasmachine, boiler, vaatwasser, 
ko�ezetapparaat etc.. gaan langer mee en 
verbruiken minder ontkalkingsmiddelen en energie.

Zonder Met Zonder Met Zonder Met

Zonder Met Zonder Met Zonder Met

Glaswerk en serviesgoed worden beschermd tegen
kalk, en u zal geld besparen op chemische ontkalk
producten.



Hieronder vind u de capaciteit, prestaties en afmetingen van de Essential waterontharder.

Debiet 1 bar

Debiet 2 bar

Capaciteit

Volume Monosfere hars

Aansluitingen in/uit

Bypass

Maximale hardheid

Regeneratie richting

Type klepbesturing

Water verbruik per regeneratie

Regeneratieduur

Zout voorraad

Zout verbruik per regeneratie

Afmetingen in mm

1,8 m /h

2,4 m /h

7,6 ºdH x m

7.3 liter

3/4” Buitendraad

Inclusief

≤ 29,5 ºdH

Opwaarts

Volume gestuurd

25 Liter

10 minuten

25 Kg Tablet / 16 Kg Blok

0,27 Kg

3

3

3

Eigenschappen

Gebruikt 25%
minder water

Werkt geheel
op Waterdruk

Hoog debiet Regenereert
in 10 Min.

Laag zout
verbruik.

590

498240
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