
 
Pięć przewag Aquahome nad innymi zmiękczaczami na rynku

TopTechnika

Pięć głównych korzyści, dla których warto stosować 
stacje uzdatniania wody Aquahome

■	 	Wysoka	jakość	materiałów,	z	których	wykonane	są	

komponenty	stacji

■	 	Komfort	użytkowania	dzięki	automatycznej	pracy	

oraz	elektronicznemu	panelowi	sterującemu

■	 	Specjalne	funkcje	umożliwiające	oszczędną	

eksploatację	

■	 	Solidne	wykonanie	oraz	dodatkowe	zabezpieczenia	

hydrauliczne

■	 	Energooszczędne	rozwiązania	zapobiegające	

zbędnemu	zużyciu	wody	i	energii	elektrycznej

Stacje	uzdatniania	wody	Aquahome	

firmy	Viessmann	to	ponadstandar

dowe	rozwiązania	zapewniające	

miękką	wodę	w	domu

http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/abc_techniki_grzewczej/od_k_do_j/matrix_200.html


1. Wysoka jakość materiałów

	 Głowica sterująca Aquahome, znana 
z bezawaryjności, dzięki wysokiej jako-
ści użytych materiałów oraz innowacyj-
nym rozwiązaniom technologicznym.	
Solidna	konstrukcja	głowicy	jest	odporna	na	
duże	wahania	ciśnienia	hydraulicznego	
i	gorszą	jakość	wody	wodociągowej	(np.	wy
soki	poziom	zanieczyszczeń	mechanicznych,	
żelazo,	itp.).	
Kwasoodporny	materiał,	z	którego	jest	
wykonana	głowica,	pozwala	na	jej	renowa
cję	nawet	po	kilkunastu	latach	pracy	w	zet
knięciu	z	bardzo	zanieczyszczoną	wodą.

	 Wysokiej jakości, łatwo demontowalny 
zawór solankowy,	umieszczony	w	specjal
nej	studzience,	chroniącej	go	przed	zatka
niem	przez	skrystalizowaną	sól.		
Bezpieczne	i	praktyczne	rozwiązanie,	zapew
niające	stałą	drożność	zaworu	oraz	łatwy	
dostęp	dla	serwisu,	co	skraca	czas	i	koszty	
przeglądu	technicznego	urządzenia.

	 Opatentowany system nakładania teflo-
nu na powierzchnię dysku narażoną na 
ścieranie oraz zastosowanie przekładki 
teflonowej na głównej uszczelce,	co	
zapobiega	zużyciu	uszczelnień	i	eliminuje	
konieczność	ich	wymiany.		
Dbamy	o	jakość	każdej,	nawet	najmniejszej	
części	urządzenia,	aby	zapewnić	wieloletnie,	
sprawne	działanie	zmiękczacza	i	uchronić	
użytkowników	przed	niepotrzebnymi	koszta
mi	ewentualnych	napraw.	
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2. Komfort użytkowania

	 Automatyczna regeneracja złoża w przy-
padku wyczerpania się pojemności 
jonowymiennej w 97%.	
Bardzo	przydatna	funkcja,	którą	można	
włączyć,	kiedy	w	danym	momencie	użyt
kownik	potrzebuje	więcej	wody	miękkiej	niż	
wynosi	całkowita	pojemność	jonowymienna	
urządzenia,	np.	na	potrzeby	napełniania	
basenu.	Brak	konieczności	manualnego	
wyzwalania	kolejnych	regeneracji	to	duża	
wygoda	dla	użytkownika.

	 Czytelne i praktyczne informacje poja-
wiające się na ekranie wyświetlacza,	
prezentujące	istotne	dla	użytkownika	dane. 
Klient	ma	wgląd	do	większości	informacji	na	
ekranie,	dzięki	czemu	nie	musi	być	w	stałym	
kontakcie	z	serwisem.	Wyświetlane	para
metry	oparte	są	o	faktyczne	dane,	np.	alarm	
braku	soli	pojawia	się	w	oparciu	o	rzeczywi
stą	ilość	soli	w	zbiorniku.

	 Automatycznie dobierany przez urządze-
nie poziom pojemności jonowymiennej, 
przy	którym	nastąpi	regeneracja	w	celu	
ograniczenia	zużycia	soli	i	nie	dopuszczenia	
do	całkowitego	wyczerpania	pojemności	
jonowymiennej	złoża. 
Urządzenie	w	sposób	bardzo	elastyczny	
dopasowuje	się	do	zmian	ilości	zużywanej	
wody	przez	klienta,	cały	czas	dążąc	do	jak	
najmniejszego	zużycia	materiałów	eksplo
atacyjnych.	

3. Oszczędna eksploatacja

	 Większa oszczędność soli do regeneracji 
dzięki:

–	 częstotliwości	regeneracji	w	oparciu	nie	
tylko	o	zużycie	wody,	ale	również	o	wy
dajność	soli,

–	 mniejszemu	zużyciu	soli	podczas	regene
racji	na	mniejszym	poziomie	wyczerpania	
pojemności	jonowymiennej,

–	 możliwości	włączenia	specjalnej	funkcji	
oszczędnej	regeneracji,	podczas	której	
urządzenie	regeneruje	się	częściej,	ale	
regeneruje	tylko	część	złoża,	która	jest	
wyczerpana,	używając	odpowiednio	
mniejszych	dawek	soli.

	 Krótsza regeneracja standardowa bez 
dodatkowej przerwy na wytworzenie 
roztworu solanki oraz szybki silnik,	
ułatwiający	prace	uruchomieniowoserwiso
we	i	zapobiegający	występowaniu	
tzw.	„międzyfaz”	(przerw,	kiedy	urządzenie	
przechodzi	z	jednej	fazy	regeneracji	
w	drugą).
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zapewniają	także	ochronę	domo

wego	systemu	grzewczego

Elektroniczny panel sterujący 
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Wanna, baterie, kabina prysznico-

wa w naszej łazience są chronione 

przed osadem.

	 Zastosowane w Aquahome rozwiązania 
eliminują:

–	 niepotrzebne	zużycie	wody	(w	trakcie	
„międzyfaz”	urządzenie	niepotrzebnie	
zużywałoby	wodę),

–	 dodatkowe	koszty	(wolny	silnik	wydłużał
by	prace	serwisowe)

–	 zbędne	wydłużenie	czasu	regeneracji	
(uzyskanie	w	pełni	nasyconego	roztworu	
soli	podczas	regeneracji	nie	jest	koniecz
ne,	ponieważ	w	trakcie	solankowania	
i	tak	następuje	wymieszanie	solanki	
z	wodą	twardą)

	 Brak dodatkowych kosztów związanych 
z zakupem lub wykonaniem obejścia by-
pass.	Praktyczny	zawór	obejścia	bypass	
wyposażony	w	regulator	twardości	wody,	
zawarty	jest	w	cenie	urządzenia.	
W	razie	potrzeby	odpięcia	urządzenia	od	
instalacji,	wystarczy	wcisnąć	tłok	bypassu,	
aby	woda	nie	przepływała	przez	urządzenie,	
co	nie	spowoduje	przerw	w	dostawie	wody	
w	domu.	

4. Solidne wykonanie

	 Funkcja dodatkowego czyszczenia złoża	
(przed	jego	standardową	regeneracją)	
w	przypadku	używania	wody	o	zwiększonej	
ilości	zawiesiny	oraz	specjalna	siatka	filtra
cyjna	w	koszu	górnym	dystrybutora,	chronią
ca	złoże	przed	zanieczyszczeniami	mecha
nicznymi.	
Podwójny	system	zabezpieczeń	umożliwia
jący	skuteczne	zmiękczanie	wody	i	dłuższą	
żywotność	złoża,	nawet	w	przypadku	wody	
o	gorszej	jakości.

	 Zawór solankowy wyposażony w pły-
wak z systemem antyprzelewowym,	
umożliwiającym	ograniczenie	ilości	wytwa
rzanej	solanki	do	regeneracji	złoża.	
Zabezpieczenie	antyprzelewowe,	wysoka	
jakość	zastosowanych	materiałów	oraz	
szczelne	połączenie	zaworu	solankowego	
z	inżektorem	chronią	pomieszczenie	przed	
zalaniem	podczas	ewentualnej	awarii	urzą
dzenia.

	 W przypadku braku zasilania elektrycz-
nego urządzenie trwale zachowuje w 
pamięci wszelkie zaprogramowane dane	
(w	przypadku	godziny,	dane	zachowane	są	
przez	najbliższe	24	h)	
Dane	zaprogramowane	podczas	uruchomie
nia	zmiękczacza	definiują	tryb	jego	pracy	i	są	
niezbędne	do	prawidłowego	działania	urzą
dzenia.	Ustawienie	aktualnej	godziny	jest	
bardzo	prostą	czynnością,	którą	może	wyko
nać	sam	użytkownik,	a	ponowne	ustawianie	
pozostałych,	bardziej	skomplikowanych	para
metrów,	nie	jest	w	ogóle	konieczne.	

5. Energooszczędne rozwiązania

	 Mniejsze zużycie materiałów eksploata-
cyjnych do regeneracji złoża.	Dzięki	nie
wielkim	ilościom	wody	i	soli	potrzebnym	do	
regeneracji	złoża	w	urządzeniach	Aquaho
me,	do	kanalizacji	lub	szamba	trafia	mniej	
ścieków.	Dodatkowo,	używanie	wody	mięk
kiej	w	domu,	oznacza	zużywanie	o	ok.	60%	
mniej	szkodliwych	dla	środowiska	detergen
tów.

	 Certyfikat zerowego śladu węglowego	
Producent	urządzeń	Aquahome	jest	jedy
nym	przedstawicielem	swojej	branży,	który	
kompensuje	emisję	dwutlenku	węgla	przy	
sprzedaży	każdego	produktu	i	posiada	certy
fikat	zerowego	śladu	węglowego.

	 Roczne zużycie energii przez urządzenia 
Aquahome wynosi mniej niż 17,5 kWh,	
co	oznacza	wydatek	zaledwie	ok.	2	groszy	
dziennie.	
Zmiękczacze	Aquahome	oprócz	minimalne
go	zużycia	energii,	dzięki	usuwaniu	z	wody	
kamienia	kotłowego,	zwiększają	efektyw
ność	i	wydłużają	żywotność	innych	urzą
dzeń	gospodarstwa	domowego,	mających	
kontakt	z	wodą,	takich	jak	podgrzewacz	
wody,	pralka	czy	zmywarka.
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Schemat budowy stacji uzdatniania wody Aquahome 20-N

1 			Elektroniczny		

panel	sterujący
2 			Głowica	sterująca
3 			Obudowa	/	zbiornik	

solankowy
4 			Butla	ze	złożem
5 			Zabezpieczenie	

antyprzelewowe
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AQUAHOME 10-N	–	do	mieszkań		
w	domach	wielorodzinnych

AQUAHOME 20-N	–	dla	34	osobowych	
gospodarstw	domowych

AQUAHOME 30-N	–	dla	większych	
gospodarstw	domowych

Przegląd zalet stacji uzdatniania wody 
do mieszkań i domów jednorodzinnych 
Aquahome:

	 Nowa	generacja	urządzeń	specjalnie	zapro

jektowanych	dla	potrzeb	uzdatniania	wody	

w	gospodarstwach	domowych

	 Bezpieczna	i	oszczędna	eksploatacja	bez	

użycia	szkodliwych	środków	chemicznych	

(urządzenia	regenerowane	wyłącznie	wodą	

i	solą	w	ilościach	o	ok.	50%	mniejszych	niż	

w	konwencjonalnych	zmiękczaczach)

	 Łatwy	dobór	i	prosty	montaż

	 Urządzenia	nie	wymagające	obsługi	ze	

strony	użytkownika,	z	wyjątkiem	okreso

wego	uzupełniania	pojemnika	z	solą	w	

tabletkach	(średnio	raz	na	kilka	miesięcy)

	 Rozbudowany	programowo	i	zaawansowa

ny	technicznie	elektroniczny	panel	sterują

cy	z	podświetlanym	ekranem	ciekłokrysta

licznym	widocznym	nawet	w	ciemnych	

pomieszczeniach	(Aquahome	30N)

	 Opatentowany	przeciwprądowy	system	

regeneracji	złoża	w	zależności	od	prog

nozowanego	i	rzeczywistego	zużycia	wody	

–	zawsze	w	godzinach	najmniejszego	

poboru	np.	w	nocy

	 Kompletne	wyposażenie:	zawór	obejścia	

(bypass)	z	regulatorem	twardości	wody,	

filtr	mechaniczny,	zabezpieczenie	antyprze

lewowe,	wąż	do	odprowadzania	popłuczyn

	 Urządzenia	kompaktowe,	nie	zajmujące	

wiele	miejsca,	o	estetycznym	wyglądzie,	

kompletnie	zmontowane

Schemat	instalacji	ze	stacją	uzdatniania	wody	Aquahome

Stacje uzdatniania 

wody Aquahome

Dane techniczne Typ Aquahome  
10-N

Aquahome  
20-N

Aquahome  
30-N

Zastosowanie do mieszkań 
w domach 

wielorodzinnych

dla 3–4  
osobowych 

gospodarstw 
 domowych

dla większych 
gospodarstw 

domowych

Sterowanie cyfrowe  
(objętościowe)

• • •

Wymiary wysokość
szerokość
głębokość

mm 
mm 
mm

822
302
480

1 086
438
524

1 086
438
524

Maksymalne natężenie 
 przepływu

m3/h 1,1 2,0 2,8

Objętość złoża dm3 14 20 26

Średnia pojemność 
 jonowymienna

m3×°f 95 135 195

Maksymalna wydajność 
wody między regeneracjami  
(przy twardości 18°dH) 

litry 3 000 4 200 6 100

Orientacyjne zużycie soli  
na regenerację

kg 2,3 3,2 3,9

Orientacyjne zużycie wody  
na regenerację

litry 70 – 85 100 – 120 130 – 155

Zakres ciśnień roboczych  
min./ max

bar 1,4 – 8,0 1,4 – 8,0 1,4 – 8,0

Średnica przyłącza cal 1 1 1

Twój	Fachowy	Doradca:

kliknij tu by wyszukać on-line 
najbliższego Partnera Handlowego 
lub Salon Firmowy Viessmann
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