W a t e r o n t h a r d e r s

G e n i e t v an de v o o r d e l e n v an z a c h t w at e r !

DNTEco

DNTPr
o

DNTModu

Geniet van de voordelen van zacht water!
Geen kalkaanslag meer
Lagere energiekosten
Minder schoonmaken
Minder gebruik van reinigingsproducten (zeep, shampoo, wasmiddel)
Geen chemische antikalkproducten nodig
Zachter wasgoed zonder wasverzachter
Heerlijk voor de huid
Langere levensduur van huishoudelijke apparatuur
Bijdrage aan een beter milieu

DE VOORDELEN VAN ONZE WATERONTHARDER
ONTSMETTINGSMODULE

Door middel van zoutelektrolyse maakt de waterontharder tijdens het regenereren
chloor aan, waarmee bacterievorming wordt voorkomen. De ontsmettingsmodule is
eenvoudig aan- en uit te zetten.
ZOUTDETECTIE

De zoutdetectiemodule geeft de gebruiker een seintje wanneer het zoutreservoir moet
worden bijgevuld.
MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY

Het multifunctionele display geeft alle processen weer en maakt het instellen van de
waterontharder erg eenvoudig.
ELEKTRISCH BEDIEND MECHANISME

Door de elektrische aandrijving van de waterontharder is drukverlies minimaal en
vinden er geen trillingen tijdens het spoelen plaats. Daarnaast beschikt de
waterontharder over een uitgestelde spoelcyclus waardoor de gebruiker overdag
altijd van zacht water geniet.
COMBINATIE DROOG/NAT ZOUTBED

De combinatie van droog en nat zoutbed zorgt voor efficiënt zoutverbruik en
optimale zuivering van het harsbed.
VAKANTIE

Dankzij de gemakkelijk in te stellen regeneratiecyclus wordt langdurig stilstaand
water voorkomen en daarmee bacterievorming tegengegaan.
SCHUIFAFSLUITER

De schuifafsluiter beschermt de printplaat en het display tegen zoutdampen en
waterspetters.
REGENERATIE

De waterontharder spoelt het meest verzadigde hars eerst, wat zorgt voor een zo
efficiënt mogelijke regeneratie.
COMPACT HARS

Het speciale compacte hars zorgt voor een hogere uitwisselingscapaciteit.
MEMORY MODUS

De memory modus zorgt ervoor dat de instellingen intact blijven bij stroomuitval.

W a t e r o n t h a r d e r s
Zacht voor de huid/ Zachter wasgoed

Minder schoonmaken

Weg met kalkaanslag!

Langere levensduur huishoudelijke apparatuur
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