Electrolux Waterontharders

Geniet van het
comfort
van zacht water

Geniet van het
comfort
van zacht water
Hard water bevat te veel kalk. Dit
veroorzaakt een aantal problemen, zoals
kalkaanslag, een verminderde levensduur
en efficiëntie van huishoudtoestellen
en een verminderde effectiviteit van
zeepproducten en detergenten.
Een kwaliteitsvolle waterontharder lost
deze problemen voor u op.

Verwijder efficiënt kalk
uit het water in heel uw
huis.
De Electrolux waterontharder behandelt het water
in uw hele huis en lost alle problemen met kalk op.
•

Beschermt de gevoelige huid en haar tegen beschadigingen

•

Verlengt de levensduur van uw toestellen en installaties in huis

•

Voorkomt kalkaanslag in de leidingen.

•

Verlaagt uw energieverbruik door de weerstanden in boilers, vaatwassers en andere apparaten te beschermen.

•

Beschermt de kleuren van uw wasgoed en vermindert het gebruik van wasproducten met 50%

•

Effectief, zelfs bij heel hard water.

Electrolux,
de logische keuze
Electrolux is wereldleider op de markt van
huishoudtoestellen en verkoopt jaarlijks
meer dan 40 miljoen producten aan
gebruikers in 150 verschillende landen.
Het ontwerp en de ontwikkeling van alle producten zijn het
resultaat van een filosofie die we hoog in het vaandel dragen:
“Intelligent Design”. Wij laten ons inspireren door onze gebruikers
en vakspecialisten, om innovatieve producten te ontwikkelen die
perfect inspelen op hun behoeften.

Ons gamma,
een oplossing
aangepast aan
uw behoeften

9L

Het perfecte toestel voor
uw situatie hangt af van uw
jaarlijks waterverbruik, en de
waterhardheid bij u thuis.
Dankzij ons brede gamma van Compact en Performer toestellen, is er steeds de perfecte Electrolux waterontharder voor uw situatie. De Compact
toestellen zijn uiterst geschikt voor lagere verbruiken,
terwijl de Performer toestellen performant genoeg

14L

zijn om vrijwel elk particulier verbruik aan te kunnen.

18L

26L

Technische
eigenschappen
De Electrolux waterontharder
is uitgerust met de nieuwste
technologie voor optimale
prestaties: hij registreert het
dagelijkse waterverbruik en
richt zich automatisch naar de
behoeften van uw gezin.
Deze ecologische ontharder regenereert wanneer
het nodig is met de juiste hoeveelheid zout en water.
Een indicator licht op wanneer het nodig is om zout
toe te voegen.

•

Compact dankzij zijn monobloc ontwerp

•

Eenvoudig te installeren dankzij de
geïntegreerde bypass

•

Intelligente ontharders uitgerust met indicatie
laag zoutniveau

Intuïtief gebruik

Automatische regeneratie

Indicator laag zoutniveau

•

Beschermend deksel

•

Grote zoutbak

COMPACT

PERFORMER

Electrolux 9L

Electrolux 14L

Electrolux 18L

Electrolux 26L

9 liter

14 liter

18 liter

26 liter

Gemiddelde uitwisselingscapaciteit

34ºFm3

74ºFm3

83ºFm3

128ºFm3

Service flow rate

15,1 lpm

18,9 lpm

22,7 lpm

30,3 lpm

19 kg

45 kg

45 kg

100 kg

Harsvolume

Capaciteit zoutbak
Klep

Volumetrisch / Elektronisch

Electrische voeding

Volumetrisch / Elektronisch

24V

24V

24V

24V

•

•

•

•

Breedte

32,4 cm

32,4 cm

37 cm

37 cm

Diepte

43,2 cm

43,2 cm

47 cm

47 cm

Hoogte

56,4 cm

85,2 cm

76 cm

118 cm

Vloer-bypass afstand

41,5 cm

70 cm

58,2 cm

100,3 cm

Indicatie laag zoutniveau

Certificaten
De Electrolux waterontharders voldoen
aan alle in West-Europa en op
wereldniveau geldende certificaten :

ISO 9001 - versie 2008:

Europese conformiteit

wereldnorm die een zeer hoge
productkwaliteit en klanttevredenheid
garandeert.

ACS

Verklaring van overeenstemming met
de gezondheidsvoorschriften 13 ACC
LY 309

RoHS

Beperking van het gebruik van
gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische apparatuur.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.)

