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ZMIĘKCZACZ WODY

Claro to nowy, kompaktowy zmiękczacz do wody 

zaprojektowany z myślą o gospodarstwach domowych.

Bardzo prosty zarówno w montażu, programowaniu jak 

i obsłudze.

  nowoczesny design i estetyka

 rozsądna cena

  wsparcie serwisowe

 wąska i mocna obudowa

 bypass i mieszacz w zestawie

 duży otwór do zasypu soli

 cicha i szybka praca głowicy

 bezterminowe podtrzymanie ustawień sterownika

  wysoka zdolność jonowymienna złoża

 regulacja twardości wody za pomocą mieszacza

 innowacyjny, inteligentny sterownik LCD

        czasowo-objętościowy

 łatwa obsługa „press and start”

 czytelny wyświetlacz i menu w języku polskim
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  innowacyjny by-pass z 

mimośrodowym przyłączem 1",

  dowolna regulacja twardości wody wg 

potrzeb klienta, dostarczanej do obiektu 

za pomocą śruby regulacyjnej,

 pokrywa z szerokim wizjerem, 

pozwalająca na podgląd działania głowicy,

 płytka sterująca zabezpieczona przed 

korozją,

 budowa by-pass’u umożliwiająca montaż 

blisko ściany i oszczędność miejsca.

Głowica LCD kontrolowana jest przez 

mikrokomputer i umożliwia ustawienie 

parametrów pracy systemu uzdatniania 

wody. Działanie głowicy LCD oparte zostało 

na nowoczesnej technologii obrotowych 

dysków ceramicznych. Dyski wykonane są

z wysokiej jakości materiału ceramicznego, 

odpornego na ścieranie, korozję, osadzanie 

się zanieczyszczeń i żelaza, dzięki czemu nie 

kumulują się one w sterowniku, 

co dodatkowo usprawnia jego działanie.

ZALETY GŁOWICY LCD:

GŁOWICA STERUJĄCA:

* w zależności od twardości wody

Symbol WS-20-LCD-CLARO WS-20-LCD-CLARO

Typ kompaktowy kompaktowy

Przepływ maksymalny  3  31,7 m /h 1,7 m /h

Przepływ nominalny   31,2 m /h

Zawartość jonitu 20 l

Zdolność jonowymienna 357° dH x m

Śr. zużycie wody na regenerację

Śr. zużycie soli na regenerację 3 kg

Wymiary (szer. / głęb. / wys.) 31 / 50 / 110 cm 31 / 50 / 110 cm

Rozmiar butli (śred. / wys.) 8" / 35"

Waga 34,5 kg

Ciśnienie robocze

Temperatura pracy 

Zasilanie, napięcie AC 220 - 240 V; 12 V (1500 mA) AC 220 - 240 V; 12 V (1500 mA)

Pobór mocy 8 W (tylko podczas regeneracji) 8 W (tylko podczas regeneracji)

Przyłącze 1" 1"

DANE TECHNICZNE

UST-M Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 124A;  97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. +48 44 711 11 19;  biuro@ustm.pl

www.ustm.pl

Pomocna Linia UST-M

*

Infolinia czynna jest: 

pn. - pt. w godz. 8:00 – 18:00 

w sob. w godz. 9:00 – 15:00
* opłata zgodna z cennikiem operatora

Masz pytania? Zadzwoń

Zmiękczacz posiada Atest Higieniczny

wydany przez Państwowy Zakład Higieny

Certyfikat świadczy o pozytywnej opinii 

urządzeń przeznaczonych  do kontaktu 

z wodą do kontaktu z wodą do spożycia

9" / 35"

3,5 kg

25 l

170 l 180 l

1,2 (m/h)

40 kg

2,6 bar – 5,5 bar (zalecane 4 bary) 3 bar – 5,5 bar (zalecane 4 bary)

1 - 30C 1 - 30C

71 dH x m

zmiękczacz

odpływ do kanalizacji

wąż przelewowy

przelew zbiornika solankiodpływ popłuczyn

do kanalizacji

210-230 V

przyłącze elastyczne

wyjście

manometr

alternatywne wyjście na ogród

reduktor

wejście

filtr wstępny
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