
Vysoká kvalita je nevyhnutná vlastnosť každého 
zariadenia softAqua. Pre zabezpečenie najvyššej kvality 
má výrobný podnik softAqua certifikát ISO 9001-2000. 
Naše zariadenie je projektované takým spôsobom, aby 
bol maximálne zredukovaný počet súčiastok, ktoré sa 
vyrábajú z materiálov odolných voči korózii. V dôsledku 
týchto činností sme obdržali spoľahlivé zariadenie so 
solídnou konštrukciou, ktoré zabezpečuje každý deň 
upravenú vodu. 

Existujú štyri dôvody, pre ktoré sa 
vyplatí zvoliť zmäkčovače softAqua 
– skúsenosti, kvalita, inovácia, ako 
aj obsluha.

SoftAqua využíva vysoko 
výkonné  filtračné lôžko, ako 
aj najmodernejšie systémy 
elektronického ovládania. 
Zaručuje to nemenné a stabilné 
parametre upravenej vody, ako 
aj značné úspory spotreby vody 
a soli, čo sa odráža vo veľmi 
nízkych výrobných nákladoch 
upravenej vody.

Výrobky softAqua sú voľbou pre 
profesionálov. Sú predávané výlučne 
prostredníctvom siete profesionálnych 
dodávateľov, vďaka čomu máte istotu, 
že voľba, inštalácia, ako aj uvedenie 
zariadenia do prevádzky  bude 
vykonané správne.
Dodatočne má každé zariadenie 
záruku, ktorá potvrdzuje najvyššiu 
kvalitu a spoľahlivosť.

Výrobný podnik, ktorý vyrába softAqua, vyrába zariadenia upravujúce  
vodu od roku 1925. Teraz  je to najväčší výrobca na svete kompaktných 
systémov upravovanie vody. 

Skúsenosti 

Kvalita Inovácia Obsluha

Spotreba soli sa znižuje o 60% 
vďaka technológii LOOKAHEAD

Technológia LOOKAHEAD je mozgom zariadenia. 
Patentovaný, počítačový systém ovládania riadiaceho 
ventila optimalizuje prevádzkové náklady zariadenia:
• registruje konzumpciu vody v posledných siedmich 

dňoch s ohľadom na odber vody v čase,
• registruje frekvenciu posledných desiatich regenerácií, 

kontroluje stupeň spotreby lôžka, a regeneruje len jeho 
„opotrebované“ sloje.

Výslednice týchto údajov ovplyvňuje:
• frekvenciu regenerácií,
• čas začiatku regenerácie,
• množstvo spotrebovanej soli na regeneráciu,
• množstvo spotrebovanej vody na regeneráciu.

Hodiny Super Cap – zabezpečujú udržanie pamäti 
a prácu elektronického ovládača v prípade výluk 
v dodávke elektrickej energie.

Environseal – odpovedajúce utesnenie zabezpečuje všetky 
elektronické a elektrické súčiastky pred vlhkom a koróziou.

Jednoduchá, pohodlná a bezpečná prevádzka:
Počítačový systém ovládania prispôsobuje množstvo 
a kvalitu regenerácie k množstve upravenej vody. V dobe, 
keď neprebieha odber vody, je automaticky uvádzaná 
do prevádzky automatická regenerácia v úspornom 
režime, čo z jednej strany redukuje množstvo vody aj soli 
potrebné pre regeneráciu, a z druhej strany umožňuje 
zabezpečiť lôžko pred mikrobiologickým znečistením.

Protiprúdová regenerácia:
Novátorská metóda regenerácie využíva lôžko k úprave 
tzv. „soľanky“ mäkkú vodu. Proces očisťovania lôžka, 
prebieha protiprúdovo, čo zvyšuje jeho účinnosť.

Řídící ventil – jeho unikátna a patentovaná konštrukcia je systémom 
špeciálnych diskových kotúčov a jednoduchosť konštrukcie  
(len 27 súčiastok) spôsobuje: spoľahlivé fungovanie, jednoduchosť 
obsluhy a prevádzky, ako aj účinnosť v úprave vody.



Vysoká kvalita v prístupnej cene

Iónovýmenná živica – vysoko výkonné, 
monosférické lôžko, ktorého životnosť 
sa ráta na desiatky rokov.

Dolný kôš – využíva tlak vody do 
kyprenia a preplachovania lôžka. 
Vďaka tomu je lôžko udržované 
v čistote a pracuje s najvyššou 
výkonnosťou.

Bezpečný systém napájania  
elektrickou energiou

Kompaktný plášť vyrobený 
v technológii „Highimpact“ – 
zahustený polyetylén odolný 
proti úderom a deformáciám.

Tlaková fľaša s lôžkom – tlaková nádrž  
na lôžko so zosilnenou konštrukciou 
stien, umožňuje odolať pracovnému 
tlaku vody až do 8 barov.

Displej s kvapalnými kryštálmi uľahčujúci čítanie údajov  
aj v slabo osvetlených miestach.

Jednoduché uvedenie do prevádzky – pre uvedenie zariadenia  
do prevádzky, stačí naprogramovať v troch jednoduchých krokoch výlučne:
• aktuálny čas,
• tvrdosť surovej vody,
• implicitnú hodinu začiatku regenerácie.

Maximum informácií z displeja:
• programovanie a premietanie aktuálneho času,
• programovanie hodiny začiatku regenerácie,
• programovanie tvrdosti surovej vody,
• funkcia okamžitej regenerácie,
• funkcia regenerácie v najbližšej naprogramovanej hodine,
• automatická regenerácia v prípade chýbajúceho odberu vody,
• množstvo dní od prvého uvedenia do prevádzky,
• množstvo vykonaných regenerácií,
• možnosť zmeny režimu premietania času na 12 alebo 24 hodinový,
• možnosť nastavenia času preplachovania v protiprúde a rýchleho preplachovania,
• nastavenie automatického zapínania regenerácie po vyčerpaniu schopnosti 

iónovýmennej živice v 97%,
• režim úspornej regenerácie,
• funkcia očisťovania lôžka v prípade používanie vody so zvýšeným 

množstvom suspenzie, 
• ukazovateľ hladiny soli,
• alarm nízkej hladiny soli,
• osvetlenie vo vnútri zásobníka soli.

Elektronický systém ovládania
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Schéma zapojenia zariadenia
softAqua 15

OZNAČENÍ
1. - korpus
2. - riadiaci ventil
3. - odtok oplachovacej vody
4. - vstupný filter  (opcia)
5. - uzatvárací ventil
6. - manometer
7. - obtokový ventil
8. - ventil pre odber vzoriek
9. - spätný ventil
10. - obtok

Poznámka 1:
Pozícia 1 - 3 – dodávka softAqua
Pozícia 4 - 10 – dodávka vykonávajúceho inštaláciu

Poznámka 2:
V priebehu normálnej exploatácie musí byť obtokový 
ventil bezpodmienečne uzatvorený.

Voda 
surová

Voda 
mäkká

Rozmery zariadenia softAqua 15

Zariadenie Rozmery

softAqua 15
* rozmer s originálnym ventilom by-pass

Schéma zapojení zariadení
softAqua 22

OZNAČENÍ
1. - korpus
2. - riadiaci ventil
3. - odtok oplachovacej vody
4. - vstupný filter (opcia)
5. - uzatvárací ventil
6. - manometer
7. - obtokový ventil
8. - ventil do odberu vzoriek
9. - spätný ventil
10. - obtok

Poznámka 1:
Pozícia 1 - 3 – dodávka softAqua
Pozícia 4 - 10 – dodávka vykonávajúceho inštaláciu

Poznámka 2:
V priebehu normálnej exploatácia musí byť obtokový 
ventil bezpodmienečne uzatvorený.

Rozmery zariadenia SoftAqua 22

Zariadení Rozmery

softAqua 22
* rozmer s originálnym ventilom by-pass

Voda 
surová

Voda 
mäkká


