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Kompkat, nagyteljesítményű, egyoszlopos vízlágyító, távoli kijelző egységgel 
 
A rádiófrekvenciás rendszernek köszönhetően Ön otthona bármely szegletében 
elhelyezheti a vízlágyító készülék kijelző egységét, mely tájékoztatást ad a vízlágyító 
sószintjéről, valamint családja 24 órás vízfogyasztásáról. 
 
Az AQA perla Viseo egy optimalizált vízlágyító, mely egyedi funkciókkal rendelkezik 
és rendkívül gazdaságos: 
 

• Hatalmas a só kapacitása, évente 2-4 só utántöltés szükséges. 

• A nagyteljesítményű ioncserélő gyantának és az ehhez igazodó 

regenerálásoknak köszönhetően sót és vizet takarít meg. 

• Beépített Bio cellával rendelkezik, a gyantatöltet bakteriológiai védelme 

érdekében.  
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AQA perla Viseo    

Névleges csatlakozóméret (külső menet) DN 25 (1”) 

Üzemi átfolyási teljesítmény  (min./ max.) m³/h 0.5 / 2 

Névleges térfogatáram 1 bar nyomásesésnél m³/h 1.2 

Névleges nyomás (PN)        bar 7 

Üzemi nyomás (min./max.) bar 4.0 / 7.0 

Névleges kapacitás m³/°nk 15.7 

Regeneráló só a kabinetben (max.) kg 30 

Só felhasználás regenerálásokként kg 0,48 

Víz felhasználás regenerálásokként l 48 

Környezeti / vízhőmérséklet (min./ max.) °C 5-40 / 5-35 

Elektromos csatlakozás V /Hz 230 / 50-60 

Energiafogyasztás (normál üzem / regenerálás) W 6 / 25 

Beépítési méret (H x Sz x M) mm 360 x 480 x 600 

Csatlakozási magasság C mm 490 

Túlfolyó cső csatlakozási magasság O mm 360 

Szennyvíz csatlakozás (min.) DN 50 

Üzemi tömeg kb. kg 55 

Cikkszám  P0002300 

 

Beépítési feltételek 
 

A AQA perla Viseo típusú vízlágyító berendezés 

vízhálózatba történő beépítése csak az általános 

és eseti érvényű hatósági és műszaki előírások 

maradéktalan figyelembevételével lehetséges.  

A berendezést mindig vízszintes felületre 

telepítse! 

 A bejövő nyomás min. 1,5 bar legyen.  

A beépítési helynek fagymentesnek kell lennie, 

továbbá a berendezést óvni kell vegyszerektől, 

festékektől, oldószerektől és ezek gőzeitől, 

valamint a az UV sugárzástól (közvetlen napfény) 

és a sugárzó hőforrásoktól. A környezeti 

hőmérséklet max. 40°C lehet. 
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