
Модел Eco
обем на смолата 9 12 18 26
Работно налягане мин./макс. (bar) 1,4/8,3
Работна температура мин./ макс. (°c) 2/48
електрическо захранване (V/Hz) 230/501

Максимална консумация на енергия (VA) 17
Тръбни връзки вход/изход 3/4” BSP външна резба
1 доставя се с трансформатор 24 V

дебит при входно налягане 3 bar и солов разтвор от 125 g/l смола2

Модел Eco
обем на смолата 9 12 18 26
Номинален цикличен капацитет (m3x°f) 32 54 92 133
Номинален цикличен капацитет (m3x°d) 18 30 52 74
Разход на сол за 1 регенерация (kg) 3 1,1 1,5 2,3 3,3
обменен капацитет за 1 kg сол (m3x°f) 28 36 41
обменен капацитет за 1 kg сол (m3x°d) 16 20 23

Препоръчителен максимален пиков дебит 
(m3/h) 

0,9 1,2 1,8 2,6

Необходима вода за 1 регенерация  (L) 3 47 54 80 120
2 Може да варира в зависимост от текущите стойности и качеството на водата 
3 Максимален разход на сол/вода при пропорционална регенерация (минимум 60%)

Размери и тегло

Модел Eco
обем на смолата 9 12 18 26
Широчина (mm) (W) 280
Височина (mm) (H) 497 575 728 982
дълбочина (mm) (D) 438
дълбочина, вкл. байпас (mm) 540
Височина вход/изход (mm) (H2) 375 453 606 860
Височина вход/изход, вкл. байпас (mm) 381 459 612 866
Тегло (kg) 15,5 20,0 26,5 36,0
Тегло, вкл. байпас (kg) 16 20,5 27,0 36,5
Макс. капацитет на солта (kg) 13 17 23 35

Ако имате инсталиран омекотител 

за вода IQsoft Вие подарявате на 

Вас и на Вашето семейство всички 

предимства на меката вода.

ПоИСКАЙТе дА ИМАТе 
НАЙ-доБРоТо!

Вие винаги искате най-доброто? Ние от 
ERIE WTc сме сигурни, че новата серия 
омекотителни системи за вода IQsoft 
имат функции без конкуренция:

• двуредов дисплей с интелигентно 
задно осветяване

•	 Лесно	 програмиране	 -	 само	 в	 3	
стъпки

•	 Многоезичен	софтуеър

•	 Изключително	 компактни	 размери,	
позволяващи монтаж дори в най-
тесните места (широчина само 28 cm 
и дълбочина само 44 cm)

•	 Перфектни	за	монтаж	дори	в	шкафа	
под мивката, благодарение на 
уникалния дизайн на тялото

•	 Аларма	 за	 нивото	 на	 солта	 показва	
на ползвателя кога трябва да добави 
сол

•	 Изключително	 малки	 количества	
вода, необходими за промивката 

•	 Обезпечена	със	сигурна	гаранция

•	 Благодарение	на	пропорционалната	
регенерация се използват 
минимални количества сол

ТеХНИЧеСКИ СПеЦИФИКАЦИИ

С МАлКИ РАЗМеРИ,  
Но С ГолЯМ КАПАЦИТеТ!

ТеРМоИКоНоМИК еоод (официален дилър на AQUIoN, INc.)
BG-8000 Бургас, ул. “Цар Иван Шишман” 45 
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Ние използваме знакът „EarthSafe - Технология за 
спасение на света”, за да покажем, че:

 Нашите продукти използват зелени технологии, на базата на естествени 
процеси, които не вредят на околната среда;

 Използването на нашите продукти води до преки и непреки ползи за 
природната среда, като например спестяване на енергия, намаляване 
на вредни химикали и др; 

 Нашите продукти са проектирани, произведени и конфигурирани да 
работят с ненадмината ефективност;

 Нашите продукти, базирани на технологията EarthSafe наистина 
помагат на бизнеса и потребителите в целия свят да бъдат “зелени”, 
чрез намаляване на “екологичния отпечатък”!

 Това е, което ние наричаме “да се трогнем от водата в света”!

В днешният свят все по-голямо внимание се обръща на грижата за околната 
среда  и все по-добре се разбира ефекта от това. ERIE WTc е наясно с 
важността на ролята за  защита на оскъдните ресурси на водата в света и 
се гордее, че разработва и продава продукти, които дават положителен 
принос за опазването на този ценен природен ресурс. Затова всички 
продукти с марка ERIE са разработени и произведени в съответствие с 
нашата философия за технологиите EarthSafe.

ВАШИЯТ IQSoFT доПРИНАСЯ ЗА По-
доБЪР И По-ЗдРАВоСлоВеН СВЯТ

КоГАТо дИЗАЙН И КоМПАКТНоСТ ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА

Има една обща тенденция, че “технологичните уреди за дома” стават все по компактни. Използването 

на по-ефективни технологии и факта, че собствениците на жилища не желаят да пожертват 

прекалено много място за подобно оборудване,  ме карат да подкрепям тази тенденция. 

от друга страна сме изправени пред нарастващото търсене на все по-изтънчен дизайн за 

нашите пречиствателни съоръжения. Хората вече не купуват нашите продукти само на базата на 

техническите спецификации, но се интересуват и от дизайна на продукта - той също трябва да бъде 

привлекателен за потенциалните купувачи! Поради тези причини, решихме да разработим ново 

семейството омекотители. 

от самото начало нашият екип работи в тясно сътрудничество със Студио за дизайн “pilipili”, за да 

се увери че естетическият аспект е бил взет предвид още от първата фаза на проекта. Резултатът 

е	серия,	състояща	се	от	4	модела,	като	всички	те	съчетават	изключително	елегантен	дизайн,	много	

компактни размери и доказано най-съвременните технологии!

ГлАВеН МеНИджЪР НА ERIE  
WATER TREATmENT coNTRoLS

NIck GoVAERT

ВАРоВИК В 
БАНЯТА?
Повърхностите на мивките и 
плочките в банята ще загубат 
блясъка си. Почистването 
им постепенно се превръща 
в кошмар, защото твърдата 
вода и сапуните оставят петна, 
отстраняването на които е почти 
невъзможно.

ERIE WTc ще донесе мека вода в 
банята. 

Вашите смесители ще блестят, 
вашата баня, мивка и плочки 
ще бъдат гладки и чисти и ще 
изглеждат съвсем нови!
освен това, меката вода ще 
предпази вашите смесителни 
батерии и душове от запушване 
и ще предотврати евентуални 
разходи за ремонти или замяна.

ВАРоВИК В 
КуХНЯТА?
Съдомиялните машини, 
водогрейните котли, кафе 
машините, смесителите, уредите 
за готвене - във всеки детайл 
от вашата кухня виждате и 
чувствате негативните ефекти от 
твърдата вода. ефективността и 
продължителността на живота 
на много уреди и оборудване 
се намалява драстично при 
натрупване на варовик в тях.

ERIE WTc означава мека вода в 
кухнята

омекотителят за вода IQsoft 
е реалният отговор срещу 
твърдата вода в кухнята. Неговата 
компактност дава възможност за 
лесен монтаж дори в най-тесните 
места, даже и под мивката! Можете 
лесно да защитите вашите кухненски 
уреди и в същото време да се 
грижите за околната среда, тъй като 
IQsoft намалява необходимостта 
от сапуни и перилни препарати 
драстично.

По-МАлКА НеоБХодИМоСТ оТ ПеРИлНИ ПРеПАРАТИ, САПуНИ И ПРАХ ЗА ПРАНе

ИЗлИШНИ СА ФАБРИЧНИТе оМеКоТИТелИ

НАМАлЯВАНе НА уПоТРеБАТА НА ШАМПоАНИ, дуШ ГелоВе И ПЯНА

ПоВИШАВАНе еФеКТИВНоСТТА НА ИНСТАлАЦИИТе, КоеТо ВодИ до По-МАлКо 
еМИСИИ НА co2

жИВоТЪТ НА ПеРАлНАТА МАШИНА, БоЙлеРЪТ И НА дРуГИТе уРедИ е ЗНАЧИТелНо 
По-дЪлЪГ


