
   

WYGODNY 
ZMIĘKCZACZ  
FOLEO

OPIS
• Dostępne w 4 różnych 

rozmiarach: 10, 15, 20 i 28 
l, by spełnić zróżnicowane 
zapotrzebowania 
gospodarstw domowych.

• Możliwość instalacji 
zarówno w małych 
apartamentach z jednym 
mieszkańcem, jak i w 
dużych rezydencjach dla 8 
osób.

PREZENTACJA 
KOMERCYJNA
Wygodny zmiękczacz
Foleo to najlepszy w swojej klasie zmiękczacz 
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. 

Zmiękczacz ten posiada technologię łączności 
bezprzewodowej WiFi i Bluetooth® w celu 
synchronizacji z aplikacjami Pentair Home i 
Pentair. Rozwiązanie to łączy moc połączonego 
zmiękczacza do wody, dzięki czemu właściciel 
domu może przejąć kontrolę nad swoją wodą, 
mając informacje na wyciągnięcie ręki.

WYGODNY ZMIĘKCZACZ FOLEO

CECHY 
PRODUKTU
• Regeneracja typu „up-flow” (w kierunku przeciwnym do przepływu) z 

zablokowanym złożem żywicy i zmienną regeneracją solanki
• Wydłużenie czasu pomiędzy dopełnianiem soli dzięki mniejszemu 

zużyciu solanki do -50%
• Uproszczony i szybszy montaż na przyłączach wlotowych i wylotowych
• Dzięki ergonomicznej, łatwo otwierającej się pokrywie trudna 

zazwyczaj czynność napełniania soli, staje się łatwa i szybka
• Zasilanie instalacji solanką jest gwarantowane i eliminuje ryzyko 

powolnego rozwoju mostku solnego. Zdejmowany zbiornik soli 
zapobiega kondensacji pary wodnej w kontakcie z solą, która jest 
główną przyczyną powstawania mostków solnych. Zdejmowany 
zbiornik soli ułatwia czyszczenie systemu.

• Łączność z aplikacjami Pentair Home i Pentair Pro

 

STYL

WYMIARY (szer. x dł. x wys.) mm:

WYGODA

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Estetyczny wygląd zaprojektowany przez 
uznanego projektanta z branży przemysłowej

10–15 l 360 x 456 x 750
20–28 l 360 x 456 x 1045

Zdejmowany zbiornik soli zapewnia ułatwio-
ną konserwację i czyszczenie instalacji

Głowica podłączona do sieci WiFi z wyświe-
tlaczem dotykowym, możliwość regeneracji 
solanki o zmiennym przepływie w kierunku 
przeciwnym do przepływu, co pozwala zaosz-
czędzić około -50% wody odpadowej i soli. 

Niezbędny jest stabilny i wystarczająco silny sygnał sieci WiFi



APLIKACJA PENTAIR HOME
Aplikacja Pentair daje właścicielowi kontrolę nad instalacją wodną. Mając informacje na wyciągnięcie ręki, mogą bez obaw 
zarządzać swoją wodą i uzyskać pomoc od zaufanego specjalisty, kiedy jest ona najbardziej potrzebna.

APLIKACJA PENTAIR PRO
Funkcje takie jak Alerty klientów i widok mapy floty Pro Fleet pozwalają instalatorom stać się zaufanymi partnerami, oszczędzać 
czas i zwiększać przychody. Certyfikowani instalatorzy Foleo otrzymują pełny dostęp do funkcji aplikacji Pro.

APPLICATION PENTAIR HOME
Grâce à l’application Pentair Home, les propriétaires de résidence peuvent gérer eux-mêmes leur système de traitement de l’eau. Les renseignements 
fournis par l’application leur permettent de gérer leur eau sans souci et d’obtenir de l’aide d’un professionnel de confiance au besoin.

RAPPEL DE NIVEAU DE SEL

INDICATEUR D’ÉTAT

TABLEAU DE BORD DE CONSOMMATION D’EAU

LOCALISATEUR PRO

CONTRÔLE À DISTANCE (FACULTATIF)

Avise les propriétaires de résidence lorsque le niveau de sel est bas, afin de  
savoir quand faire le remplissage.

Indique aux propriétaires de résidence si leur système fonctionne correctement.

Les propriétaires sont avisés des changements de débit imprévus.

Repère l’endroit où se trouve un professionnel de l’eau certifié Fleck Connected  
avec qui les propriétaires peuvent communiquer pour obtenir de l’aide.

Facilite l’échange de renseignements entre les propriétaires de résidence et 
un commerçant certifié Fleck Connected pour obtenir des avis précis sur les 
paramètres et l’entretien.
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APPLICATION PENTAIR PRO
Les fonctions comme les messages d’alerte au client et la carte Pro Fleet permettent aux traiteurs d'eau de devenir des partenaires de confiance, de 
gagner du temps et faire croître leurs revenus. Les traiteurs d'eau certifiés Fleck Connected ont accès à toutes les fonctions de l’application Pentair Pro.

*Fonctions offertes uniquement aux commerçants certifiés Fleck Connected. 
Communiquez avec un représentant commercial Pentair pour en savoir plus sur la certification. 
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CARTE PRO FLEET*
Une carte affiche l’emplacement et l’état des installations du  
traiteur d'eau pour qu’il demeure toujours connecté à ses clients.

INDICATEUR D’ÉTAT*
Indique aux traiteurs d'eau que les systèmes de leurs clients fonctionnent 
correctement.

MESSAGES D’ALERTE AU CLIENT*
Les traiteurs d'eau sont avisés des changements de débit imprévus.

LOCALISATEUR PRO*
Permet aux clients de trouver un traiteur d'eau pour leurs besoins en  matière 
de produits et de services (ainsi que d’obtenir des recommandations).

DÉPANNAGE À DISTANCE*
Permet aux clients de transmettre des renseignements en temps réel sur le  
système à l’appareil du traiteur d'eau, pour effectuer du dépannage à 
distance.

HISTORIQUE DU SYSTÈME
Les traiteurs d'eau peuvent consulter l’historique des données du système  
de leurs clients établir des diagnostics ou optimiser des paramètres.
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SALT REMINDER
Informuje właścicieli domów o niskim poziomie soli, dzięki czemu wiedzą, 
kiedy należy uzupełnić zapas

WIDOK FLOTY PRO FLEET (MAPA)*
Pokazuje instalatorom mapę i status ich floty instalacji, dzięki 
czemu mają oni zawsze lepszy kontakt ze swoimi klientami

WSKAŹNIK STATUSU SYSTEMU
Informuje właścicieli domów, że ich system działa prawidłowo

SKAŹNIK STATUSU SYSTEMU* 
Informuje instalatorów, że systemy ich klientów działają 
prawidłowo

LOKALIZATOR PROFESJONALISTÓW
Znajduje certyfikowanego instalatora Foleo, z którym można się 
skontaktować, jeśli właściciele domu potrzebują pomocy

LOKALIZATOR PROFESJONALISTÓW*
Umożliwia klientom znalezienie instalatorów produktów i usług 
(oraz polecających)

PULPIT DOT. ZUŻYCIA WODY
Informuje właścicieli domów o nieoczekiwanych zmianach w 
przepływie

ALERTY KLIENTÓW
Informuje instalatorów o nieoczekiwanych zmianach w statusie systemu 
klienta

ZDALNE MONITOROWANIE (OPCJONALNE)
Umożliwia właścicielom domów udostępnianie informacji o systemie 
certyfikowanemu instalatorowi Foleo w celu uzyskania dokładnych porad 
dotyczących ustawień i serwisu

ZDALNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Umożliwia klientom wysyłanie informacji o systemie w czasie rzeczywistym 
do urządzeń instalatorów, co pozwala na zdalne rozwiązywanie problemów

HISTORIA SYSTEMU
Zapewnia dostęp do historycznych danych systemu klienta, dzięki czemu 
instalatorzy mogą zdiagnozować problemy lub zoptymalizować ustawienia
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* Oznacza funkcjonalność dostępną tylko dla certyfikowanych instalatorów Foleo.
  Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Pentair, aby dowiedzieć się więcej na 
temat  certyfikacji.

Więcej informacji znajduje się na 
stronie pentair.eu

www.pentair.eu

http://www.pentair.eu
https://apps.apple.com/us/app/pentair-pro/id1462255195
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pentair.pentairpro&amp;hl=fr_CH&amp;gl=US
http://www.pentair.eu

