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TWARDA WODA NIE JEST DOBRA 
DLA TWOJEGO DOMU
Twarda woda zawiera wysokie stężenie rozpuszczonych soli mineralnych, 
a w szczególności jonów wapnia i magnezu. Woda dostarczana do 
kranów zawiera wapń i magnez, których ilość zależy w pewnym stopniu, 
od geologicznego typu terenu, przez który przechodzi zanim dopływa 
do waszego domu. Stopień twardości również zmienia się w zależności 
od obszaru pochodzenia wody, miejsca pompowania i różnych metod 
uzdatniania wody stosowanych przez dystrybutorów. Mówi się, że 
woda jest twarda, gdy jej stopień twardości jest większy niż 15 stopni 

we francuskich stopniach twardości (°f), wiedząc, że 1°f odpowiada 10 
miligramom wapienia. 

Twardość wody w budynku domu lub firmy powoduje wiele niepożądanych 
skutków, które są odczuwane i obserwowane codziennie. W 
rzeczywistości wapń i magnez obecne w wodzie zamieniają się w wapień, 
który tworzy osady kamienia, wpływając na cały dom.

 ` Białe ślady
 ` Osadzanie kamienia
 ` Zatkane rury
 ` Podrażniona skóra
 ` Szorstkie i drapiące tkaniny
 ` Nadmierne zużycie energii
 ` Skrócony okres użycia urządzeń gospodarstwa domowego
 ` Nadużywanie środków czyszczących

Zmiękczacze wody są prostym i niezawodnym rozwiązaniem 
do usuwania kamienia wapiennego z wody, co eliminuje osady 
kamienia w domu. Wymieniając jony magnezu i wapnia na jony 
sodu, zmiękczacz pozwala uzyskać świeżą, miękką wodę w całym 
domu, która wbrew powszechnej opinii doskonale nadaje się do 
picia i nie ma słonego smaku. 

Instalacja zmiękczacza wody jest rozwiązaniem trwałym, ponieważ 
może działać przez wiele lat, o ile konserwacja wykonywana jest raz 
w roku przez profesjonalistę.

PROBLEMY ZWIĄZANE Z TWARDĄ WODĄ SPOSÓB NA TWARDĄ WODĘ

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE ZMIĘKCZONEJ WODY

JEDWABISTE  
WŁOSY I 
SKÓRA

CHRONIONE 
RURY

POPRAWIONA 
SKUTECZNOŚĆ 

ŚRODKÓW 
CZYSZCZĄCYCH

PRZEDŁUŻONY 
CZAS UŻYTKOWANIA 

URZĄDZEŃ  
GOSPODARSTWA  

DOMOWEGO

BARDZIEJ 
MIĘKKIE 

TKANINY PRZEZ 
DŁUŻSZY CZAS
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NACZYNIA 
BEZ BIAŁYCH 

ŚLADÓW



POZIOM POSTAWOWY ŚREDNIA KLASA KLASA PREMIUM

Silver Falls River Soft Evolio

River Soft Evolio 255 Evolio 5800 SXT Foleo Riva Viridion

Rozmiar 4-8-15-30 8-15-20-30 8-15-20-30 10-15-20-30 8-15-20-30

Głowica elektroniczna • • • • •

Gwarancja 2 2 3 5 5

Głowica objętościowa • • • • •

Obejście • • • •

Bezpieczeństwo BV • • •
Zintegrowany 
wyświetlacz • • •

Szybkie przepłukiwanie 
solanką •

Proporcjonalne 
solankowanie • •

Łatwe czyszczenie i 
konserwacja • •

Upflow - regeneracja w 
kierunku przeciwnym 

do przepływu
•

Inteligentna 
regeneracja Viridion •

Dezynfekcja żywicy • •

GAMA ZMIĘKCZACZY DO  
WODY PENTAIR
"Packaged Products" oznacza gotowe rozwiązanie z komponentami 
Pentair, wszystko złożone w tym samym pudełku.

Nawet jeśli Pentair od wielu lat prowadzi dystrybucję pojedynczych 
komponentów do uzdatniania wody, w 2011 roku, postanowiliśmy 
zaproponować nową usługę, która będzie odpowiadać potrzebom 
producentów OEM, dystrybutorów i dealerów.

Decyzja ta daje nam możliwość dystrybucji niektórych naszych 
komponentów jako unikalnego rozwiązania o następujących korzyściach: 
• spadek kosztów transportu i kosztów operacyjnych
• łatwość zamawiania dzięki jednemu numerowi referencyjnemu dla 

całego systemu

• możliwość złożenia produktu wraz ze wszystkimi akcesoriami w 
standardowej konfiguracji, co daje bardziej konkurencyjną cenę

• szybsze programowanie
• lepsza współpraca między Pentair i jej klientami.

"Packaged Products" są opracowywane do zastosowań rezydencyjnych, 
takich jak mieszkania i domy, a także dla małych jednostek 
komercyjnych, jak np. puby, gabinety dentystyczne, małe restauracje, 
pralnie.

Cała niniejsza strategia jest przedstawiona w poniższych 4 liniach 
systemowych.
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Głowica 368 
Peanut

Głowice  
5800 SXT

Fleck

Głowica zwrotna 
powietrza

Ten zmiękczacz Pentair jest niedrogą i wygodną propozycją 
z podstawowym wyposażeniem. Najlepsze rozwiązanie pod 
względem stosunku kosztów do wydajności z następujących 
powodów:

• Bardzo kompaktowy rozmiar zapewnia wygodę przy 
montażu w ograniczonej przestrzeni 

• Jest niezwykle intuicyjny dzięki swojej elektronice z 
3-etapowym prostym programowaniem 

• Licznik objętościowy jest dostępny z bypassem lub 
bez i zapewnia ciekawe funkcje, takie jak 7-cyklowa 
regeneracja, optymalizująca regenerację dzięki 
zwiększonej o 10% pojemności systemu w porównaniu 
ze standardowymi 5-cyklicznymi zmiękczaczami

PENTAIR    RIVER SOFT

POZIOM POSTAWOWY

Evolio został opracowany jako łatwy w użyciu 
kompletny zmiękczacz o nowoczesnym i 
atrakcyjnym wyglądzie. Każda wersja jest 
dostępna w 4 różnych rozmiarach. 

 
• Zwiększona odporność i ulepszona 

łączność dzięki zwiększonej grubości 
obudowy (5 milimetrów) 

• Uchylny otwór na sól w kształcie lejka 
upraszcza uzupełnianie soli i ogólną 
konserwację 

• Odchylenie ekranu o 20° zwiększa 
widoczność i czytelność informacji na 
ekranie

PENTAIR    EVOLIO 255 PENTAIR    EVOLIO 5800 SXT

Elektroniczny 
zintegrowany 

ekran

POZIOM POSTAWOWY ŚREDNIA KLASA

EVOLIO 5800 SXTEVOLIO 255

Pentair Zbiorniki i Systemy - Packaged Products

Głowice  
255 Autotrol



Foleo to najnowszy zmiękczacz klasy premium firmy Pentair Jest 
to doskonały system typu „plug and play”, którego koncepcja 
i wykonanie powodują, że jego wydajność jest lepsza od 
produktów konkurencyjnych z najwyższej półki. 

Zużycie soli w nowym Foleo jest niższe nawet o 50% w porównaniu 
z innymi zmiękczaczami dostępnymi na rynku. Jest kompaktowy i 
wyposażony w najbardziej zaawansowane technologie głowic firmy 
Pentair. Wykonany jest z polimerów, które spełniają najbardziej 
wymagające europejskie normy dotyczące wody pitnej.  

Foleo jest dostępne w 4 wielkościach, dzięki temu można je 
instalować zarówno w małych apartamentach z jednym mieszkańcem, 
jak i w dużych rezydencjach dla 8 osób.

• Główna pokrywa ma niezwykle poręczny kształt i umożliwia 
bezpieczniejszą i wygodniejszą obsługę w trakcie instalacji. 

• Konserwacja została uproszczona dzięki większemu otworowi, 
który pozwala na bezpośredni dostęp do głowicy.

PENTAIR    FOLEO

KLASA PREMIUM

Ekran dotykowy 
5800 XTR 

Fleck
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Zmiękczacz Riva Viridion zawiera słynną głowicę 
SFE-EV Viridion, będącą poprawioną wersją 
kontrolera SFE. Może być wyposażona w funkcje SFE, 
a także zapewnia dodatkowe funkcje:

• Regeneracja proporcjonalna: system tylko 
regeneruje zużyte złoża żywicy poprzez 
optymalizację zużycia soli i wody w celu 
uniknięcia marnowania regenerata 

• Szybka głowica solanki produkuje 
natychmiastową solankę, bezpośrednio przed 
regeneracją, aby zbiornik solanki pozostał 
bez wody podczas prac serwisowych i w 
celu uniknięcia wyziewów soli lub przykrych 
zapachów w złożu

WATERFALLS DEALERS    RIVA VIRIDION

KLASA PREMIUM

Głowica V132 
SFE-EV Viridion 

od SIATA

Generator chloru

Siatka na sól

Szybka głowica 
solankowania

Bypass

Głowice
 5800 XTR 

Fleck
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PENTAIR    FOLEO

KLASA PREMIUM
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