Icke-elektriska
vattenavhärdare
+ Dubbeltank: säkerställer ständigt flöde av
mjukt vatten, dygnet runt
+ Icke-elektrisk
+ Lämpar sig för både kall- och varmvatten

Hårt vatten får värmeelement i elektrisk utrustning
att ansamla kalkavlagringar och leder till både
överkonsumption av el och ökade underhålls- och
reparationskostnader. Kalkavlagringar påverkar således
även din produktivitet, eftersom din utrustning riskerar att
presetera sämre och i värsta fall gå sönder.

Icke-elektriska med dubbeltank
Med dessa innovativa strömlösa vattenavhärdare med
dubbel tank från Granuldisk behöver du inte oroa dig.
Fungrar med såväl varm- som kallvatten
Koppla till inkommande vatten med temperatur
från 2 till 65 °C.

www.granuldisk.com

Robust och kompakt
Granuldisks vattenavhärdare är perfekta för kök med
platsbrist. Deras kompakta design gör att de lätt kan
klämmas in i ett ledigt skrymsle, och deras tåliga hölje
gör att de står emot stötar och eventuella slag bättre.
Passar med alla Granuldisk®-produkter
Vår lilla avhärdare passar för vår X2 Lean Wash Center®,
medan den större passar för alla våra maskinmodeller.
Artikelnummer: 28145
8 kg saltkapacitet - lämplig för X2 Lean Wash Center®
Artikelnummer: 20197
18 kg saltkapacitet - passar alla Granuldisk®-maskiner
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Icke-elektriska vattenavhärdare för kall- eller varmvatten

Specifikationer

Artnr: 28145

Artnr: 20197

8 kg

18 kg

34 liter - 11 min.

24 liter - 11 min.

2-65° C

2-65° C

2,5 – 8,5 bar

2,5 – 8,5 bar

5 – 10

5 – 10

21/39 kg

27,2/49,9 kg

Ingen

Ingen

Anpassad adapter
och fäste

Anpassad adapter
och fäste

Avloppanslutning

0,375” slang

0,375” slang

Bräddanslutning

0,625” slang

0,625” slang

Saltkapacitet
Regenerering @ 2 bar
Temperaturspann
Dynamiskt tryck
pH-intervall
Vikt (frakt/i drift)
Anslutningar
Elektrisk anslutning
Ingående/utgående anslutning

Artnr: 28145

Artnr: 20197

19 mm

500 mm

559 mm

450 mm
200 mm
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356 mm

356 mm

