
PROCES ZMĚKČENÍ:
Probíhá na principu iontové výměny, kdy voda protéká vrstvou silně kyselého katexu 
(pryskyřice), který na sebe váže ionty vápníku (Ca) a hořčíku (Mg). Ty jsou nahrazovány 
sodíkem (Na). Tímto jednoduchým procesem je dokončeno změkčení vody. Po nasycení 
katexu automatický řídící ventil spustí regeneraci změkčovače, při které dochází
k  jeho proplachu 100% solným roztokem (NaCl). K regeneraci změkčovače dochází po 
vyčerpání maximální kapacity buď okamžitě, případně je možné nastavit tzv. odloženou, 
ke které dochází většinou v nočních hodinách, kdy nebývá žádný odběr vody. Zařízení
při regeneraci vyplachuje vodu do odpadu.

Změkčovač vody EQUO SOFT slouží pro snížení tvrdosti vody. Je vybaven 
plně automatickou inteligentní řídící jednotkou zabezpečující chod, regeneraci 
a zobrazující provozní informace. Nádoba s regenerační pryskyřicí je vyrobena 
z vysoce kvalitního polypropylénu. Jednoduchá instalace a provoz zařízení.

CHRÁNÍ SPOTŘEBIČE A ROZVODY VODY

JEDNÁ SE O PRÉMIOVÝ ITALSKÝ PRODUKT SPOLEČNOSTI AQUA 

EQUO SOFT

NOVÝ ZMĚKČOVAČ VODY

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
•  vstřikování
•  100% netoxický, recyklovatelný a potravinářský materiál (PP)
•  unikátní komora pro separaci tlakové nádoby, tlaková nádoba 
    se jednoduchým svarem a připojením 2” 1/2
•  snadná údržba a čištění bez nutnosti demontáže konstrukce
•  odnímatelné horní víko pro snadný přístup do solanky
•  1” elektronický ventil s integrovaným BY-PASS
•  protiproudová regenerace
•  napájení: 230 V 50 Hz
•  pracovní tlak: 2 - 8 BAR
•  provozní teplota: 5 - 42 °C

TYP KÓD ROZMĚR
TLAK. NÁDOBY 

DOPORUČENÝ 
PRŮTOK

Equo Soft MINI 10x17 A9950025N 10”x17” 33 l/min

Equo Soft MAXI 7x35 A9951010N 7”x35” 41 l/min

Equo Soft MAXI 8x35 A9951020N 8”x35” 50 l/min

Equo Soft MAXI 10x35 A9951030N 10”x35” 50 l/min



Jednoduchá a okamžitá údržba a demontáž

Tlaková láhev
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AQUACUP, s.r.o.
Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou

Tel.: +420 572 591 800
E-mail: aquacup@aquacup.cz www.aquacup.cz
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