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SmartWater Water ntharders
Beleef het comfort en de
besparingen van zacht water

GE imagination at work

Hard water is één van de meest voorkomende
waterproblemen. Een GE SmartWater
waterontharder kan de waterkwaliteit in uw
hele woning verbeteren. Ervaar het comfort en
de voordelen van zacht water, van de badkamer
tot de keuken. Deze GE technologie vermindert
de hardheid van uw leidingwater door gebruik
te maken van een hoogwaardig hars. Eens
verzadigd, wordt het hars gedurende de nacht
automatisch geregenereerd dmv een optimaal
berekende zoutoplossing. U hoeft enkel af en
toe zout bij te vullen als het ‘days-to-empty’
lampje knippert.

Door het gebruik van zacht water in uw woning
kunt u aanzienlijk besparen op zeep- en
wasmiddelen. Gewassen kleding behoudt langer
de originele kleur en voelt zachter aan. Door
minder kalkaanslag geniet u van een schonere
vaat. Ook de gele afzetting in bad, douche en
wastafel wordt aanzienlijk gereduceerd. Met
zachter water wordt de levensduur van
huishoudelijke apparaten die water gebruiken
aanmerkelijk verlengd en is minder onderhoud
nodig. En dankzij het aangenamere gevoel van
zacht water op uw huid geniet u, samen met uw
familie, van meer comfort.

Water dat goed is
voor u en uw thuis

Alle GE waterontharders zijn uiterst efficiënt,
wat kostenbesparingen en gebruiksgemak
oplevert dankzij hun geringe zoutnavulling.
Het toestel is eenvoudig te bedienen. U hoeft
enkel het toestel in te schakelen, de tijd en de
waterhardheid in te stellen. Het GE SmartWater
systeem analyseert uw waterverbruiksgewoontes en anticipeert zo op de vraag naar
zacht water. Via automatische en on-time
regeneratie is dan steeds voldoende zacht
water beschikbaar.

Het goed zichtbare blauwe indicatielampje
verwittigt u op voorhand dat u het
zoutreservoir dient bij te vullen. En met de
GE ‘days-to-empty’ aanduiding weet u
exact wanneer u uw volgende bestelling
van zout dient te plannen.
Dankzij deze technologie geniet u zorgeloos
van het comfort en de besparingen van
zacht water.

Ervaar de streling van
zacht water op uw huid

De drie grootste huishoudelijke GE
SmartWater waterontharders zijn
ontworpen voor één- of
meergezinswoningen.
Ons compacte model past in kleine ruimtes
mede door het horizontaal geplaatste
afsluitdeksel dat eveneens een
gemakkelijke toegang verleent tot het
bedieningspaneel en het zoutreservoir.

Technische specificaties
GXOF18KE

GXOF27KE / GNOH45KE

Technische specificaties
Hardheidsvermindering per zoutmassa (°Fm3/kg)

Harsfilter type
Volume harstank (l)
Inhoud zoutreservoir (kg)
Indicatieve regeneratietijd (mn)
Maximaal waterverbruik per regeneratie (l)
Wateraansluitingen (inches)
Minimum / maximum waterdruk (bar)
Minimum / maximum watertemperatuur (°C)
Nominaal debiet (m3/h)

GXOF18KE

GXOF27KE

GNOH45KE

52 / 0,8
86 / 1,4
122 / 4,6
hoogwaardig hars
18
63
112 - 117
93
1”
1,4 / 8,6
4 / 49
1,6

71 / 1
118 / 2
175 / 5,2
hoogwaardig hars
20
90
115 - 122
120
1”
1,4 / 8,6
4 / 49
1,5

126 / 1,6
215 / 3,4
293 / 6,2
hoogwaardig hars
35
90
143 - 153
189
1 1/4”
1,4 / 8,6
4 / 49
2,1
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Kenmerken
Vorm
Kleur
Efficiënt zoutgebruik (1)
Verbruiksgestuurde regeneratie (2)
Elektronisch bedieningspaneel
Operationeel indicatielampje
Aanduiding van het aantal dagen tot zoutnavulling (3)
Aanduiding van laag zoutniveau
Akoestisch alarm (4)
Eenvoudig in te stellen bedieningspaneel (5)
Aanduiding van de restcapaciteit
Aanduiding van het dagelijks gemiddeld waterverbruik (in gallons)
Aanduiding van het waterdebiet
Positie van het bedieningspaneel
Opening zoutreservoir
Inclusief verstelbaar bypass-ventiel

Afmetingen en gewichten
Hoogte (mm)
Afmetingen onderaan – b x l of diameter (mm)
Afmetingen bovenaan – b x l of diameter (mm)
Afmetingen verpakking – b x h x l (mm)
Nettogewicht (kg)
Brutogewicht (kg)

(1) geoptimaliseerd voor een minimale zoutnavulling
(2) controleert het waterverbruik per weekdag zodat er steeds voldoende zacht water beschikbaar is
(3) geschat aantal dagen tot zoutnavulling
(4) bijkomend alarm bij het goed zichtbare blauwe indicatielampje wanneer een actie op het toestel vereist is – alleen ingeschakeld tussen 8.00u en 20.00u
(5) geen ingewikkelde berekeningen of gecompliceerde programmatie

GE imagination at work

GE heeft een beleid waarmee continue haar producten verbeterd
en behoudt zich het recht om materialen en specificaties te wijzigen
zonder hiervan kennis te geven. Alle specificaties van ons product
zijn nauwkeurig en alle foto’s in deze catalogus zijn niet bindend.
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