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Technische kenmerken
B10 B15 B20

aansluiting IN en UIT " 1 1 1
aansluiting riool (*) " 3/4 3/4 3/4
elektrische voeding 230V-50 Hz en transfo 12V
minimum ingangsdruk bar 2 2 2
maximum ingangsdruk bar 6 6 6
vacuum verboden verboden verboden
gemiddelde drukval (**) kPa  100 100 100
watertemperatuur min.+max. °C 5 - 43 5 - 43 5 - 43
Ionen uitwisseling
kg CaCO3 0,36 0,53 1,04
°F x m³ 36 53 104
dH x m³ 20 30 58
kg zout / kg CaCO3 1,0 1,4 2,7
kg zout/regeneratie 2,8 2,6 2,6
Debiet
nominaal m³/u 0,9 1,0 1,7
piek m³/u 1,2 1,2 2,0
Waterverbruik tijdens spoeling
Bezouting spoeling liter 26 29 50
Terugspoeling liter 6 10 19
Snelle spoeling liter 13 10 45
Totaal liter 45 59 114

(*)  zonder knikken en open aan atmosferische druk
(**) onder normale omstandigheden - steeds aangeraden een 20 μm kaarsfilter als voorbehandeling te installeren

225mm

B10 : 580mm

B15 : 760mm

B20 : 1040mm

460mm

WATERVERZACHTERS B10 - B15 - B20
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Algemene kenmerken
• Waarborg  5 jaar op de regelaar
          2 jaar op de overige onderdelen

• Volumetrische verzachters 10 liter (B10), 15 liter (B15) of 20 liter (B20)

• Werking door ionen uitwisseling

• Proportionele bezouting

• Volumetrische sturing

• Gratis indienstelling

Voor de gratis indienstelling, 

gelieve het aanvraagformulier online in te vullen op   www.B-Soft.be

Geleverd met :

• Verzachter

• Bypass 3/4M

• 2 aansluitflexibels met bocht 3/4F-F

• 1 afvoerdam (2 meter)

• 1 riolering-aansluiting

Opgelet! 
De waarborg op onze toestellen is niet van toepassing wanneer de slechte werking van het toestel 
veroorzaakt wordt door een te agressief water (hardheid lager dan 6°F).
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