
UNIVERS
AALS

E F
ILT

ERM
EED

IAGA 

VEEP
UHA

STUSSÜSTEEM
: 

VIIS-ÜHES
!

Ca
2+ /M

g2
+

Fe
2+ /M

n
2+

PHT

NH 4

TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID 
Mudel Multimix

Töörõhk min/max (bar) 1,4 / 8,3   

Töötemperatuur min/max (°C) 2 / 48 

Elektriühendus (V/Hz) 230 / 50(1)

Max. voolutarbimine (VA) 12   

Hüdraulilise ühenduse sisend/väljund 1” BSP Male

(1) Tarnitakse 24V transformaatoriga.

NÄITAJAD(2)

Mudel Multimix

Filtermeedia 25 37 50 75

Nominaalne pehmendusvahetuse võimsus (m3x°f) 95 141 190 285 

Nominaalne  pehmendusvahetuse võimsus  (m3x°d)  53 79 106 160

Soola kasutus regeneratsiooni kohta (kg) 2,5 3,7  5,0  7,5 

Tarnevoolu kiirus @1 baari rõhulangus (m3/h)  3,3 3,4 3,5 3,5

Soovitatud max. tarnevool (m3/h) 1,3 1,3 1,8 2,1 

Nominaalne vastu-uhtmise vool = vool kanalisatsiooni (ltr/min)  9,8 9,8 13,2 15,1 

Loputusvee kasutus regeneratsiooni kohta (ltr) 205 248 335 455 
(2) Näitlikud arvud, näitajad sõltuvad töötingimustest ja vee kvaliteedist.
(3) = pideva veevoolu korral; võimalik on suurem (kuni 2x) lühiajaline max. veevool 

MÕÕTMED JA KAAL
Mudel Multimix

Filtermeedia 25 37 50 75

Soolvee ballooni maht (ltr)  125 125 125 275 

Soolvee ballooni diameeter alus/kaas (mm) 470/540 470/540 470/540 575/685 

Soolvee ballooni  kõrgus (mm) 850 850 850 975 

Ballooni & kontrollsiibri sügavus (mm) 282 282 310 336 

Ballooni & kontrollsiibri sügavus, sh tehase möödaviik (mm) 371 371 376 389

Ballooni & kontrollsiibri kõrgus (mm) 1059 ±10 1350 ±10 1394 ±10 1560 ±10 

Kõrguse sisend /väljund (mm) 922 ±10 1213 ±10 1257 ±10 1423 ±10 

Max. soolavaru mahutavus (kg) 100 100 100 200   

RAKENDUSE PIIRANGUD 
Mudel Multimix
Saasteaine 
kontsentratsioon

Karedus Raud Mangaan Oksüdeeritavus Ammoonium pH 

°f °d mg/ltr mg/ltr mg/ltr O2 mg/ltr  

Toorvesi <75 <42 <15 <3 <4 <4 5-10 

Töödeldud vesi <2,5 <1,4 <0,3 <0,1 <2 <0,5 /
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Vesi on keerukas loodusvara, mille koostises leidub hulga erinevaid aineid. 
Mõned neist on ebasoovitavad või isegi kahjulikud, mistõttu on vee eeltöötlus 
vajalik. 
Erinevate ainete veest eemaldamine nõuab kombineeritud käitlemistehnikat, mis 
võib osutuda tõeliseks väljakutseks! Oluline on seadme õige valik ja suurus ning 
samuti paigaldus ja hilisem hooldus.

Ära lase ennast “probleemsel veel” rohkem häirida
Sa väärid parimat!

Multimix sarjas on pakkuda 4 suurust. Nende kõigi ühiseks tunnus-
jooneks on suure voolutugevusega 1” Rotary ventiil, lihtsa käsitlusega 
taustvalgustusega elektrooniline kontroller. 

> 1“ kontrollventiil suure veevoolu ja veesurve languse 
jaoks.

> Kaasaegne mikroprotsessoriga juhtimine, NOVRAM 
mälu varundus ja valgustatud kuvar.

> EAZY tarkvara programmeerimise lihtsustamiseks ja 
paindlikkuseks.

> Kvaliteetne fiiberklaasist rõhumahuti, mis on täielikult 
korrosioonikindel.

> Hea mahutavusega tugevast materjalist soolamahuti, 
topelt turvatud ujuksüsteemiga.

> Parima kvaliteediga filtermeedia, lahendamaks mitmeid 
veeprobleeme.

> Lihtne ja mugav paigaldada ja hooldada.
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MultiMix – veepuhastussüsteem on varustatud universaalse fi ltermeediaga, 
lahendades efektiivselt viis kaevuvees esinevat probleemi.
> karedus
> raud
> mangaan
> oksüdeeritavus
> ammoonium

Filtermeedia koosneb viiest kõrge kvaliteediga naturaalsest, sünteetili-
sest ioonvahetuse ja absorbeerivast koostisosast: 
 Inertne materjal, optimaalse voolu tagamiseks tagasipesul.
 Absorbent, loodusliku orgaanilise aine jaoks.
 Absorbent, raua / mangaani jaoks
 Katioonvaik, kaltsiumi / magneesiumi eemaldamiseks.
 Kvartsliiv, optimaalse voolu tagamiseks.

Filtermeedia moodustab automaatselt „mitmekihilise“ jaotuse, kusjuures 
iga kiht eemaldab valikuliselt ühe (või rohkem) erinevates saasteainetest, 
mis esinevad toorvees. 
Regeneratsioon on lihtne: vaja läheb vaid vastuvoolu uhtmist ja loputust 
NaCl-ga (sool), nagu traditsioonilises veepehmendajas! Toote valik, suurus 
ning üldised omadused sõltuvad üksnes vee karedusastmest!










 1 ühe-paagi süsteem  

lahendab 

5 levinud probleemi.

Multimix: täiuslik “meister mitmel alal”


