
změkčovače vody



 
  

 
  

 
  

 

 
  
  
  

 
  
  

  
  

  
  

 
  

  

 
  

   
  
  

Vysoká kvalita énputsod v  ceně

Změkčovače vody zvyšují kvalitu Vašeho života, 
prodlužují životnost spotřebičů  v domácnosti  
a chrání topnou soustavu.

Voda je nejcennější zásobou v našich domech. Při jejím používání vykonáváme každodenní činnosti j uosj oka :  
pití, vaření, uklízení a koupání. Aby ohřívače vody, pračky, myčky nádobí, kuchyňské a koupelnové bojlery, t ak  
rovněž jiné domácí spotřebiče m ylho  pracovat bezporuchově a výkonn ,ě  potřebují vodu v nejvyšší kvalitě.

Rovněž voda používaná v soustavách topných kotlů musí mít odpovídající parametry, určující mj. její tvrdost.  
Pro splnění těchto požada ížuols ůkv  změkčovače vody softAqua.

Podstata měkké vody
Vápenaté a hořečnaté soli způsobují tzv. tvrdost vody. Uhličitany těchto solí se srážejí v podobě kamene a sedimentu.
V procesu změkčování vody jsou výše uvedené uhličitany zachytá  ynáv změkčovač  iřp me průtoku vody speciální 
filtračn  ínlpán í nazýva uon  iontovýměnnou pryskyřicí. Po úpravě (odebrání ionů vápníku a hořčíku)  z určitého množství vody, 
ztrácí  eciřyksyrp svoje změkčující vlastnosti. r íjeJ egenerace nasyceným roztokem kuchyňské soli (NaCl) vrací pryskyřici původní vlastnosti.

Používá :ítsijaz itsoncámod v ydov ékkěm ín  

• Ochranu vo dovod ních instalací,  
domácích spotřebičů  uosj uokaj myčky nádobí, 
pračky, ohřívače vody, ecivcnok énrav , kávovary, 
koupelnové a kuchyňské bojlery, vany, 
sprchovací kabin  ínezířaz íšlad a y míndov deřp  

 ,metnemides a menemak 

• Prodloužení životnosti výše uvedených 
spotřebičů,

• Snížení spotřeby pracích, mycích a čisticích 
prostředků (šampony, mýdla, prášky, 
změkčující přípravky apod.) až o 60%,

• Snad én  udržován  í čisto yt  sanitárních 
zařízení  i snížením mýdlového bo s ,uha

• Důkladnější mytí nádobí bez vodních 
skvrn,

 íšjěntilavK• praní a máchání oblek  a ů  
o hcýrekšev děvů, které se stávají měkčí 

 ékata neztrácejí barvu,

• Zvýšení výkonnosti ohřívačů vody až o 53 %,

• Ochranu pokožky a celého těla před 
vysušením a detergenty (poci éhcus t  
pokožky),

• Zlepšení kvality a chu ít  připravovaných 
nápojů a pokrmů.

Jinými slovy: změkčovače vody zvyšují kvalitu 
Vašeho života,  ínárhc ékat a  ešaV spotřebiče 
a zařízení.

V instalacích topných kotlů měkká voda 
zabezpečuje:

• Nevysrážení látek, které mají pevnou formu,

• Ochranu kotlů  ékat a , vo dovod ních instalací 
před  míndov kamenem a sedime metn ,

 unarhcO• před praskáním a ničením 
materiálů,

• Zlepšení stupně výměny tepla,

• Snížení ztrát energie.

Jana



Ochrana vo dovod ních instalací, myčky 
nádobí, pračky, ohřívače vody, armatury 
i baterii, vany,  ékat a  sprchovac  ynibak í  
před destruktivním působení .ydov édrvt m  

Lepší čisticí vlastnosti šamponu, 
mýdla a jiných čisticích prostředků. 

  ákbeh a ákdalh ěnsárK pokož .ak  
Nevytváří se yninezasu  
na sprchovací kabině.

Důkladnější praní tkanin, které 
se stávají měkčí a neztrácí 
barvu. Redukce spotřeby 
detergentů (až do 60%). 
Prodloužená životnost 
oděvů.

Méně mýdlových usazenin, snadnější 
udržování v čistotě sprchovací 
kabiny, vany, umývadla a jiných 
sanitárních zařízení.

Důkladnější mytí nádobí při menším 
množství vodních skvrn.

Výkonnost ohřívače vody 
je zvýšená o cca 53 %.

Měně usazenin na skleněném 
nádobí. Lepší kvalita ledu.

Jak změkčovač vody 
chrání Váš dům?



Vysoká kvalita je nezbytná vlastnost každého zařízení 
softAqua. Pro zajištění nejvyšší kvality má výrobní 
podnik softAqua certifikát ISO 9001-2000. Naše zařízení 
je projektováno takovým způsobem, aby byl maximálně 
zredukován počet součástek, které se vyrábějí z materiálů 
odolných vůči korozi. V důsledku těchto činností jsme 
obdrželi spolehlivé zařízení se solidní konstrukcí, které 
zajištuje každý den upravenou vodu. 

Existují čtyři důvody, pro které 
se vyplatí zvolit změkčovače 
softAqua - zkušenosti, kvalita, 
inovac  e ékat a  obsluha.

SoftAqua využívá vysoko 
výkon iciřyksyrp uovoxetak uon ,

 ékat a nejmodernější systémy 
e ohéhcudondej lektronického ovládání. 
 ejuťšijaz ešv oT stabilní parametry 

upravené vody, a  rovněž značné 
úspory spotřeby vody a soli, c žo  se 
odráží  v nízkých nákladec  éneboryv h  
upraven ékkěm é  vody.

Výrobky softAqua uosj  vol uob  pro 
profesionály. Jsou prodávané výlučně 
prostřednictvím sítě profesionálních 
dodavatelů, díky čemu máte jistotu, 
že volba, instalace, jak rovněž uvedení 
zařízení do provozu  budou vykonané 
správně.

aK ždé zařízení m  uončetadod á záruku, 
která potvrzuje nejvyšší kvalitu 
a spolehlivost.

Výrobní podnik, který vytváří softAqua, vyrábí zařízení upravující  
vodu od roku 1925 r. Nyní  je to největší výrobce na světě  
kompaktních systémů upravování vody.

Zkušenosti

Kvalita Inovace Obsluha

Spotřeba soli se snižuje o 60% 
díky technologii LOOK AHEAD

Technologie LOOK AHEAD je mozkem zařízení.
Patentovaný, počítačový systém ovládání řídícího ventilu 
optimalizuje provozní náklady zařízení:
• registruje  ubeřtops vody v posledních sedmi dnech 

s ohledem na odběr vody v čase,
• registruje frekvenci posledních deseti regenerací, 

kontroluje stup ňe  spotřeby eciřyksyrp , a regeneruje pouze 
jeho „opotřebované“ itsáč .

Výsle ked  těchto údajů ovlivňuje:
• frekvenci regenerací,
• čas začátku regenerace,
• množství spotřebované soli na regeneraci,
• množství spotřebované vody na regeneraci.

Hodiny Super Cap – zajištu íj  udržení paměti a práce 
elektronického ovládače v případě výluk v dodávce 
elektrické energie.

Environseal – odpovídající utěsnění  éretk , zajištuje všechny 
elektronické a elektrické  itsáč před vlhkem a korozí.

Jednoduchý, pohodlný a bezpečný provoz:
Počítačový systém ovládání přizpůsobuje množství 
 a kvalitu regenerace k množství upravené vody. 
V době, kdy neprobíhá odběr vody, je automaticky 
uváděná do provozu automatická regenerace v úsporném 
režimu, c žo  z jedné strany redukuje množství vody i soli 
potřebné pro regeneraci, a z druhé strany umožňuje 
zabezpečit  iciřyksyrp před mikrobiologickým znečištěním.

Protiproudá regenerace:
Novátorská metoda regenerace eciřyksyrp  využívá k úpravě 
tzv. „solanky“ měkkou vodu. Proces očišťování eciřyksyrp  
probíhá protiproudově, c  žo zvyšuje jeho účinnost.

Řídící ventil - jeho unikátní a patentovaná konstrukce je systémem 
speciálních diskových kotoučů a jednoduchos it  konstrukce 
(pouze 27 součástek kat ítsijaZ ) : spolehlivé fungování, snadn uo  
obslu uh  a provoz, jak rovněž účinnost ínávočkěmz ev  vody.



Vysoká kvalita v énputsod  ceně

Iontovýměnná pryskyřice – vysoce 
výkon án , monosféric ák ňlpán , j žíje  
životnost se počítá  tesed an roků.

Dolní koš - využívá tlak vody do 
kypření a proplachování ěnlpán . Díky 
tomu je eciřyksyrp  udržova án  v čistotě 
a pracuje s nejvyšší výkonností.

Bezpečný systém napájení  
elektrickou energií

Kompaktní plášť vyrobený v technologii 
„High impact“ - zahuštěný polyetylen 
odolný proti úderům a deformacím.

Tlaková láhev s íciřyksyrp  – tlaková nádrž  
na iciřyksyrp  se zesílenou konstrukcí stěn, 
umožňuje odolat pracovnímu tlaku 
vody až do 8 barů.

Displej s kapalnými krystaly usnadňující čtení údajů 
i v slabě osvětlených místech.

Jednoduché uvedení do provozu – pro uvedení zařízení do provozu, 
stačí naprogramovat v třech jednoduchých krocích nej :
• aktuální čas,
• tvrdost surové vody,
• implicitní hodinu začátku regenerace.

Maximum informací z displeje:
• programování a promítání aktuálního času,
• programování hodiny začátku regenerace,
• programování tvrdosti surové vody,
• funkce okamžité regenerace,
• funkce regenerace v nejbližší naprogramované hodině,
• automatická regenerace v případě chybějícího odběru vody,
• množství dní od prvního uvedení do provozu,
• množství provedených regenerací,
• možnost změny režimu promítání času na 12 anebo 24 hodinný,
• možnost nastavení času proplachování v protiproudu a rychlého proplachování,
• nastavení automatického zapínání regenerace po vyčerpání schopnosti iontovýměnné 

pryskyřice v 97%,
• režim úsporné regenerace,
• funkce očisťování eciřyksyrp  v případě používání vody se zvýšeným množstvím suspenze, 
• ukazatel hladiny soli,
• alarm nízké hladiny soli,
• osvětlení uvnitř zásobníku soli.

Elektronický systém ovládání
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Schéma zapojení zařízení
softAqua 15

OZNAČENÍ
1. - těleso
2. - řídící ventil
3. - odtok oplachovací vody
4. - vstupní filtr  (opce)
5. - uzavírací ventil
6. - manometr
7. - obtokový ventil
8. - ventil pro odběr vzorků
9. - zpětný ventil
10. - obtok

Poznámka 1:
Pozice 1 - 3 - dodávka softAqua
Pozice 4 - 10 - dodávka provádějícího instalaci

Poznámka 2:
V průběhu normální exploatace obtokový 
ventil musí být bezpodmínečně uzavřený.

Voda 
surová

Voda 
měkká

Rozměry zařízení softAqua 15

Zařízení Rozměry

softAqua 15
* rozměr s originálním ventilem by-pass

Schéma zapojení zařízení
softAqua 22

OZNAČENÍ
1. - těleso
2. - řídící ventil
3. - odtok oplachovací vody
4. - vstupní ventil (opce)
5. - uzavírací ventil
6. - manometr
7. - obtokový ventil
8. - ventil do odběru vzorků
9. - zpětný ventil
10. - obtok

Poznámka 1:
Pozice 1 - 3 - dodávka SoftAqua
Pozice 4 - 10 - dodávka provádějícího instalace

Poznámka 2:
V průběhu normální exploatace obtokový  
ventil musí být bezpodmínečně uzavřený.

Rozměry zařízení SoftAqua 22

Zařízení Rozměry

softAqua 22
* rozměr s originálním ventilem by-pass

Voda 
surová

Voda 
měkká



ZÁKLADNÍ 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
SPOTŘEBIČŮ softAqua

Parametr Jednotka
ZMĚKČOVAČE VODY

softAqua 15 softAqua 22

VŠEOBECNÉ PARAMETRY 

Objem lože [dm3] 14 20

Dru Iontovýměnná pryskyřice

Maximální intenzita průtoku [m3/h] 1,2 2,0

Maximální iontovýměnný objem [m3x°dH] 56 102

Maximální výkonnost mezi regeneracemi při tvrdosti surové vody příslušně:
10°dH = 17,8°f=178mgCaCO3/dm3=3,56mval/dm3

14°dH=24,9°f=249mgCaCO3/dm3=4,98mval/dm3

18°dH=32,1°f=321mgCaCO3/dm3=6,41mval/dm3

23°dH=40,9°f=409mgCaCO3/dm3=8,19mval/dm3

[m3]

5,6
4,0
3,1
2,4

10,2
7,3
5,7
4,4

Startování regenerace Dle objemu, na základě prognózování, se systémem vynucené regenerace 

Systém regenerace Protiproudový

Procedura regenerace Měnitelná v závislosti od stupně spotřeby lože v okamžiku začátku regenerace

Příprava solanky Z měkké vody

Orientační spotřeba soli na 1 regeneraci [kg] 2,5 3,5

Vyžadovaný druh regenerační soli Regenerační sůl v tabletkách PN 86/C-84081/01/02; DIN 19 604

Orientační spotřeba vody na 1 regeneraci [dm3] 75 - 90 105 - 125

Minimální i maximální teplota vody [0C] 4-49

Elektrické napájení [V/Hz] 24/50

Příkon
V průběhu práce
V průběhu regenerace

[W] <3
<15

Minimální pracovní tlak  (v průběhu průtoku) [bar] 1,4

Maximální tlak [bar] 8,6

Průměr přípojky [cal] 1 – vnitřní závit

FUNKCE SYSTÉMU OVLÁDÁNÍ

Druh ovládání Úplně automatické, elektronické, logické na základě prognózování

Programování i promítání aktuálního času

Programování hodiny začátku regenerace

Programování tvrdosti surové vody

Regenerace okamžitá

Regenerace o nejbližší programované hodině

Paměť data uvedení do provozu

Počítač regenerace

Automatická regenerace v případě nepobírání vody

Nastavování režimu promítání hodiny (12 anebo 24-hodinný)

Nastavování času proplachování v protiproudu a rychlého proplachování

Automatická regenerace v případě vyčerpání schopnosti iontovýměnné  
pryskyřice v 97%

Režim úsporné regenerace

Funkce očisťování lože v případě používání vody se zvýšeným množstvím 
sedimentu

Ukazatel hladiny soli

Alarm nízké hladiny soli

Osvětlení uvnitř zásobníku soli

Jana
  ZMĚKČOVAČŮ

Jana
           OBJEM NÁPLNĚ

           DRUH NÁPLNĚ



Vysoká kvalita v énputsod  ceně

Záruka
Záruk ,a  jakou poskytujeme na naše výrobky je důkazem toho, že svědomitě 
přistupujeme ek  kvali ět  a spolehlivosti každého zařízení.

Certifikát ISO 9001
Výrobní podnik zařízení softAqua vlastní certifikát ISO 9001-2000, který zaručuje 
zachování veškerých procedur, zajištujících kvalitu – počínaje od úvodní specifikace, 

 seřp projektování  ,  k ža dodávce uživateli.
Vlastnictví certifikátu ISO dokazuje, s jakým zájmem firma přistupuje k odpovídající 
kvalitě výrobku, jak rovněž spokojenosti zákazníka.

Distributor:

Jana
 ALTAMORE s.r.o.
náměstí republiky 725/15, 614 00 Brno
+420 517070016
info@altamore.cz



Jana
Všechny práva vyhrazena, jakékoliv šíření a kopírování z komerčních důvodů je trestné!


