De meest efficiënte toestellen op de markt

WATERONTHARDER
MET BYPASS
AUTOMATISCHE
TERUGSPOELFILTER
DESINFECTIE

D e c o m p l e te wate r b e h a n d e l i n g
www.maximizerbelux.be

TYPE 4
•
•
•
•
•
•

TYPE 9

TYPE 7

Drie behandelingen in één toestel
dankzij de gecompartimenteerde
harsfles.
Filtert, onthardt en reduceert chloor.
Automatische terugspoelfilter.
Geen vervanging van filterpatronen.
Continue anti-bacteriewerking.
Regenereert in 12 tot 24 minuten.
Superzuinig met zout en spoelwater.

TYPE 9 AC

TYPE 4

TYPE 5AC
•
•
•
•
•
•
•
•

TYPE 9

TYPE 9AC

Vier behandelingsmedia in één toestel.
Filtert, onthardt, reduceert chloor en
verwijdert geur, kleur en zware metalen uit
het water.
Automatische terugspoelfilter.
Geen vervanging van filterpatronen.
Continue anti-bacteriewerking.
Ideaal voor de behandeling van stadswater.
Drinkwater voor de hele woning, uit iedere
kraan!
Regenereert in 20 tot 24 minuten.
Superzuinig met zout en spoelwater.

TYPE 7
TYPE 5 AC

1.

Door kalk en chloor uit het water te verwijderen
wordt het water zuiver en zacht in de volledige
woning.

2.

Een waterontharder verlengt gevoelig de
levensduur van uw huishoudapparaten en
voorkomt onnodige dure herstellingen.

3.

Kalk dat de oorzaak is van vlekken, wordt uit het
water gefilterd.

4.

U bespaart tot meer dan 50% aan waspoeders,
poetsmiddelen, shampoos,…

5.

Een waterontharder met chloorreductie voorkomt
geïrriteerde huid en huidproblemen, geen
uitdroging of ruwheid meer. U zal genieten van
een zachtere huid en stralende haren.

ONTHARDERS: ÉÉN VAN DE MEEST ENERGIEBESPARENDE TOESTELLEN
6.

Drinkwater smaakt zacht en ziet er beter en
helderder uit.

7.

Meer vrije tijd, omdat het poetsen en onderhoud
minder tijd in beslag nemen.

8.

Het rendement van uw verwarmingssysteem stijgt
door de waterontharder met minstens 20%.

9.

Kalkaanslag is werkelijk nergens goed voor.

10. De wasmachine zal een beter wasresultaat
leveren door zacht water, geen kalksporen in uw
wasgoed dat zachter wordt en langer mee gaat.
De besparingen aan elektriciteit, gas en detergenten
maken de investering van een waterontharder de
moeite waard. Beter nog, voor een familie van 4
personen betaald een waterontharder zich zelf terug
in minder dan 4 jaar.

Gegevens

Maximizer 7

Maximizer 9

Maximizer 5AC*

Maximizer 9AC*

290 X 470 X 550

375 X 476 X 654

375 X 476 X 781

375 X 476 X 654

375 X 476 X 781

Harsinhoud

11 L

20 L

28 L

14 L

20 L

Actieve kool

-

-

-

6L

8L

Capaciteit

66 f°

120 f°

168 f°

84 f°

120 f°

Zoutverbruik

0,5 kg

1,1 kg

1,4 kg

0,7 kg

1,1 kg

36 L

61 L

102 L

48 L

105 L

12 min

20 min

24 min

20 min

24 min

14 kg

50 kg

75 kg

50 kg

75 kg

BXDXH

Waterverbruik
Duur regeneratie
Zoutvoorraad
Nominaal debiet

2,2m³/u

Werkingsdruk

3,6m³/u
2 – 6 bar

Max. water

40° C

Aansluiting

1”

Spanning

230 V / 50 Hz

Verplichte gedwongen
regeneratie

Instelbaar

Bypass

Inbegrepen

CONTROLLER
•
Regeneratie volgens het werkelijke
verbruik.
•
Eenvoudige programmatie van de
opeenvolgende werkingsfase.
•
Gepatenteerde permanente controle van
de ingestelde parameters.
INGEBOUWDE FILTER
•
Filtratie van vuildeeltjes.
•
Automatische terug spoeling tijdens iedere
regeneratie.
•
Geen filter elementen vervangen.
BYPASS
•
Reeds gemonteerd.
•
Eenvoudig in gebruik.
INNOVATIEVE VOORDELEN
• Continue desinfectie door actieve antibacteriele werking.
• Overloopbeveiliging d.m.v. ingebouwde
vlotter.
• Hoogste capaciteit door het gebruik van ultra
fijne harsen, geblokkeerd volgens het
vacuüm “Vibrapacked” systeem.
• Super stil tijdens gebruik en regeneratie.
• Omzetting van chloor en weerhouden van
zware metalen.
• Drinkwatermodule*

Uw installateur

www.maximizerbelux.be

Maximizer 4

