
Омекотителите  MITO са 
оборудвани с клапани RX с 
керамични дискове, които 
гарантират продължителна 
експлоатация. 
Могат да се ползват за промишлени 
и домашни нужди. 

   ПРЕДИМСТВА

     Опции:
-  аларма за недостиг на сол
- устройство за дезинфекция

■  Бутилката със смола е вътре в кутията.
■  Компактна кутия: изработена от HD (High Density) 
полиетилен с висока плътност. 

■  Работно налягане от 1.5 до 6 bar. 
■  Ел. захранване:  230 V 60 Hz. 
■  Ниско потребление при моделите с горен поток UF (upflow) за 
икономия на вода и сол.

■  Включени Байпас и Устройство за смесване на водата
■  Включена защита на резервоара с разтвор.
■  Вграден байпас и смесител за подаване на вода по време на 
регенерация.

■  Обемен /времеви клапан RX79 
■  Включен външен байпас. 

ОМЕКОТИТЕЛИ: серия MITO  

Параметър/Размери (мярка)

Вход/изход (инч,цол) 

Максимален дебит (m3/h) 

Обратно промиване (m3/h) 

Работно налягане (Bar) 

Връзка с канализацията. 

Консумация на вода при регенерация (литри) 

Консумация на сол при регенерация (кг.) 

Резервоар 

Обем на смолата 

Връзка между двата резервоара 

Тип регенерация 

Дисплей 

Незабавна регенерация 

Отложена регенерация 

Обем вода до следваща регенерация* 

Брой цикли 

Измерване 

Филтри ( Размер на резервоара)  

Омекотител(Размер на резервоара) 

Необработена вода по време на регенерация** 

Работна температура C 

Тегло (kg) 

Размери (mm) 

Изход на трансформатора 

M

3/4”

1,5

1,2

1,5 - 6,0

3/8”

145

2,6

9 x 17

10,5 L

3/8”

DF / UF

LCD

да

да

2,7 m3

5

да

6” - 12”

6” - 12”

да

5 - 50

23

470 x 320 x 598

12 V

XL

1”

2,0

3,0

1,5 - 6,0

3/8”

290

4,0

9 x 35

23 L

3/8”

DF / UF

LCD

да

да

6,5 m3

5

да

6” - 16”

6” - 16”

да

5 - 50

39

475 x 325 x 1055

12 V

ПАРАМЕТРИ

MITO-XL

* Обемът ще бъде различен според твърдостта на водата. Изчислено при150 mg/L .
** вграден смесител за подаване на вода по време на регенерация.

Забележка: Горните данни са дадени от производителя при идеални условия. При специфични условия може да има отклонения.




