
TWÓJ PROBLEM 

Wysoki stopień twardości wody to po-
ważny problem, który dotyczy większo-
ści gospodarstw domowych na terenie 
Polski. Masz bardzo wysoki stopień 
twardości wody? Kompaktowy zmięk-
czacz wody może nie być wystarczają-
cym rozwiązaniem.

NASZE ROZWIĄZANIE 

Ecoperla Softower to bardzo wydajne  
rozwiązanie problemów z twardością 
wody. Złoże zastosowane w zmiękcza-
czu to najwyższej jakości żywica jono-
wymienna niemieckiej produkcji. Urzą-
dzenie zostało wykonane z najlepszych 
komponentów. Sprawdzi się w dużych 
gospodarstwach domowych, a nawet  
niektórych sektorach przemysłu.

INFORMACJE OGÓLNE

Ecoperla Softower to dwuelementowy 
zmiękczacz wody składający się z solid-
nej butli epoksydowej ze złożem filtra-
cyjnym, bezawaryjnej głowicy sterującej 
Clack Pallas UF oraz dużego zbiornika na 
sól regeneracyjną wykonanego z trwa-
łego tworzywa. Ecoperla Softower do-
stępny jest w trzech rozmiarach.

SOFTOWER
ECOPERLA

ZŁOŻE 

W Ecoperla Softower zastosowano najlepszą monosferyczną 
żywicę jonowymienną. Złoże wyróżnia się ogromną wydajno-
ścią oraz długim okresem żywotności.

ZANIECZYSZCZENIA USUWANE W TRAKCIE 
FILTRACJI

• Twarda woda

GŁOWICA STERUJĄCA CLACK PALLAS UF

• Regeneracja UpFlow 
• Duży wyświetlacz 
• Intuicyjny panel
• Funkcja diagnostyki pracy zaworu 
• Funkcja sprawdzania pracy urządzenia 
• Funkcja inteligentnego wyliczania czasu regeneracji 
• Informacja o konieczności wykonania serwisu 
• Wbudowany mieszacz

ZALETY

• Bezawaryjna głowica od amerykańskiego producenta Clack
• Regeneracja złoża za pomocą przepływu przeciwprądowego 
uznawanego za najbardziej ekonomiczny 
• Posiada Ecoperla Smart System 
• Najlepsze na rynku złoże filtracyjne
• Duży zbiornik na solankę  
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TWARDA WODA
TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ  

Model S M L

Ilość złoża 30 l 40 l 60 l

Wymiary
kolumny (w/s/g)

133 x 27 x 
30 cm

159 x 27 x 
30 cm

153 x 32 x 
32 cm

Wymiary 
zbiornika (w/s/g)

88 x 33,5 x 
33,5 cm

88 x 33,5 x 
33,5 cm

88 x 33,5 x 
33,5 cm

Zużycie soli 
na regenerację 3 kg 4 kg 6 kg

Zużycie wody 
na regenerację 160 l 160 l 210 l

Wydajność (nomi-
nalna/maksymalna)

 1,5/3 
m³/h

1,6/3,2 
m³/h

 2,2/4,4 
m³/h

Przyłącze 1" 1" 1"

Temperatura 
(min/max) 2/48 °C 2/48 °C 2/48 °C

Ciśnienie 
(min/max) 2/6 bar 2/6 bar 2/6 bar


