
Waterverzachters  
Bsoft

#relaxitsbulex

Iedereen houdt van zachtheid,  
ook jouw verwarmingsinstallatie 
Kalk is een gekende boosdoener voor alle huishoudelijke apparaten die 
leidingwater verbruiken. Dus ook voor jouw verwarmingsinstallatie. Kalk 
isoleert de elektrische weerstand, de warmtewisselaar van je gasketel, 
enz., ... met als gevolg dat je meer energie verbruikt.

De Bsoft waterverzachter maakt je leidingwater zacht en voorkomt kalkaf-
zetting, waardoor jouw verwarmingsinstallatie beter beschermd wordt en je 
langer geniet van optimaal comfort en lagere energiekosten. Als bonus zal 
ook je huid minder snel uitdrogen en zal je was veel zachter aanvoelen. Mooi 
meegenomen toch?

Een waterverzachter is bovendien een prima investering. Het toestel heeft een 
terugverdientijd van ongeveer 5 jaar en zorgt gedurende 15 jaar voor zacht 
water.

Voornaamste troeven:
 Volumetrische verzachter
 Werkt via ionenuitwisseling met harsen
 Gebruiksvriendelijk
 Beschikbaar in versies van 10, 15 of 20 liter
 Gratis indienststelling
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Werking
Deze volumetrische waterverzachters werken via 
ionenuitwisseling met harsen. Het hars houdt de kalk 
vast. Wanneer het hars verzadigd is, wordt het gereinigd 
met een zoutspoeling. De Bsoft is hiervoor voorzien van 
proportionele bezouting. Hierdoor wordt er nooit meer 
zout gebruikt dan nodig: goed voor het milieu en voor je 
portemonnee.

Gamma
De Bsoft waterverzachter is beschikbaar in 3 modellen:  
10, 15 en 20 liter. De B10, met een capaciteit van 10 liter, 
is de geknipte oplossing voor kleinere gezinnen of 
appartementen waar er nood is aan een compacte 
oplossing. De B15 en B20 garanderen dan weer comfort 
voor grotere gezinnen.

Installatie en gebruik
Voor de installatie van de waterverzachter dien je 
enkel een stopcontact te voorzien in de buurt waar 
de waterverzachter zal geplaatst worden om de 
transformator aan te sluiten. Alle andere benodigdheden 
worden meegeleverd. Bovendien zijn ze volledig 
voorgeprogrammeerd, waardoor de installateur enkel 
nog de datum en de tijd moet instellen en de netto 
hardheid moet programmeren. De waterverzachters 
zijn gebruiksvriendelijk: de apparaten zijn zelflerend en 
houden rekening met het verbruik van de afgelopen 28 
dagen.

Gratis indienststelling
Je kan een gratis indienststelling aanvragen via de website 
van B-Soft (www.b-soft.be). Nadien volstaat een jaarlijks 
onderhoud door een vakman om de installatie in optimale 
conditie te houden.

Technische specificaties
Eenheid B10 B15 B20

Aansluiting IN en UIT (“) 1

Aansluiting riool (“) 3/4

Elektrische voeding 230V – 50 Hz en transfo 12V

Watertemperatuur min. – max. (°C) 5 - 43

Debiet

Nominaal (m/u) 0,9 1,0 1,7

Piek (m/u) 1,2 1,2 2,0

Waterverbruik

Bezouting spoeling (l) 26 29 50

Terugspoeling (l) 6 10 19

Snelle spoeling (l) 13 10 45

Totaal (l) 45 59 114

Afmetingen (hxbxd) (mm) 580 x 225 x 460 760 x 225 x 460 1040 x 225 x 460
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