Sprawdzony sposób uniknięcia
kamienia w Twoim domu

Weichwassermeister® GSX

WINNI-mat® VGX
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Opis działania Weichwassermeister® GSX 2

Opis działania | Weichwassermeister® GSX z dozowaniem zabezpieczającym przed korozją - EXADOS®
e

f
a

a

c

a Zestaw przyłączeniowy
b Przyłącze do kanalizacji

b

c System dozowania
d Zbiornik ze złożem
e Zawór mieszalnikowy
f Zawór dozujący
d

Osadzający się kamień może
zablokować Twoją instalację
kompletnie

Wybierz oszczędność i obniżenie
kosztów energii

Miękka woda spowoduje kąpiel
prysznic zdecydowanie lepsze i zabezpieczy przed podrażnieniami skóry

Stacje zmiękczania dla instalacji domowych



Stacje zmiękczania wody dla Twojego domu Informacja
dotycząca technologii i możliwości technicznych
Zmiękczenie wody pitnej w instalacjach
domowych polegające na wymianie
jonów wapna na jony sodu zabezpiecza
inatalację przed odkładaniem się
kamienia.
Taki proces nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń zabezpieczających.
Jeżeli instalacji domowej cała woda ma
być zmiękczona należy zainstalować
stację zmiękczania za licznikiem wody
oraz filtrem jednak przed , ewentualnie ,
systemem dozowania.
Pojedyńcze i podwójne systemy
zmiękczania wody
Pojedyńcze systemy zmiękczania wody
posiadają tylko jedną kolumnę ze złożem
jonowymiennym. W takim przypadku ,
podczas procesu regeneracji (ok. 50 min)
tylko twarda woda jest osiągalna (WINNImat® VGX). System podwójny posiadający
dwie kolumny pozwala na ciągły pobór
wody miękkiej , albowiem poszczególne
kolumny pracują zamiennie (Weichwassermeister® GSX).

Regeneracja chlorkiem sodu
Stacje zmiękczania wody , gdzie proces
zmiękczania oparty jest na wymianie jonitowej , wymaga regeneracji złoża jonowymiennego przy zastosowaniu chlorku
sodu (soli kamiennej , tabletkowej).
Urządzenia posiadające atest DVGW
są oszczędne , higieniczne z uwagi na
zastosowany system dezynfekcji
oraz przyjazne środowisku z powodu
niskiego zużycia soli.
Zmiękczanie wody technologią
membranową
Zmiękczanie wody klasyczną metodą
wymiany jonowej nie jest jedynym sposobem tego procesu. Zmiękczanie wody
surowej można również osiągnąć poprzez
zastosowanie procesu nanofiltracji.
W tym przypadku nie występuje proces
regeneracji i żadne dodatkowe
środki chemiczne nie są wymagane.
Resztkowa twardość
W przypadku całkowitego zmiękczenia
wody , woda pitna winna być zmieszana

Podstawowe informacje dotyczące twardości wody :

z wodą surową. Wprawdzie nie ma w
przepisach dotyczących parametrów
wody pitnej podanej granicznej twardośći wody nie są określane , jednak
zalecamy w instalacjach domowych ,
poziom twardoąści resztkowej w
wysokości  - 6 °dH (stopni w skali
niemieckiej).

Zalecane wielkości urządzeń
●

1 - 2 rodzinne domy
(do 5 osób maks.)
Weichwassermeister® GSX 5,
GSXplus lub WINNI-mat® VGX 9

●

3 - 5 rodzinne domy
(do 12 osób)
Weichwassermeister® GSX 10,
GSXplus lub WINNI-mat® VGX 14

●

6 - 8 rodzinne domy
(do 20 osób)
Weichwassermeister® GSX 10,
GSXplus lub WINNI-mat® VGX 19
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Zalecane zastosowanie
urządzeń przy : ∆ ≤ 60 °C

Zalecane zastosowanie
urządzeń przy : ∆ > 60 °C

< 80 (określa twardość wody na poziomie 1 - 2 dH*)

nie ma potrzeby

nie ma potrzeby

80 - 120 (określa twardość wody na poziomie  dH*)

nie ma potrzeby lub
stabilizacja lub zmiękczanie

stabilizacja lub zmiękczanie
zalecane

>120 (określa twardość wody na poziomie 4 dH*)

stabilizacja lub zmiękczanie
zalecane

stabilizacja lub zmiękczanie

*Patrz przepisy dotyczące detergentów i środków myjących
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Weichwassermeister® GSX

Miękka woda zawsze
Weichwassermeister® GSX
Twoje korzyści w skrócie :
● Sprawdzona technologia
rynkowego lidera
● Wysoka niezawodność w domu
dzięki zastosowaniu standardów
przemysłowych
● Super prosta funkcjonalna łatwa
w obsłudze , konstrukcja
● Wysoka wydajność przy
niskim zapotrzebowaniu
● Również osiągalna w wersjii Weichwassermeister® GSXplus z pomiarem
twardości wody zasilającej , istotnym przy jej częstych zmianach

Weichwassermeister®

GSX 5

GSX 10

1-2

-8

Odpowiednia
dla domów rodzinnych …
i ilość osób …
wymiary : szer x wys x dł [mm]
Średnica przyłącza
Przyłącze do kanalizacji
Zasilanie [V/Hz]
Nominalna wydajność [mol]
Nominalna wydajność [°dH x m]
Pojemność zbiornika soli [kg]
Wystarcza na … regenaracji
Nr katalogowy

5

20
485 x 70 x 55
DN 25 (1" męski)
DN 50
85 - 265 / 50 - 60

0,9
5,0
65
70
187 510

1,8
10,0
65
185
187 520

Wyposażenie opcjonalne :
Przyłącze do kanalizacj DN 50 dla małych stacji*
Nr katalogowy
*patrz strona 5

187 840

Większa wydajność przy mniejszych
wymiarach
Większa wydajność dzięki sprawdzonej technologii , wymagająca mniejszej przestrzeni ,
zredukowane zużycie energii , nowoczesne
rozwiązania. Nasza nowa stacja zmiękczania
wody Weichwassermeister® GSX wyznacza
nowe standardy dla instalacji domowych.
Wszystkie najnowsze rozwiązania
firmy Grünbeck zostały zastosowane w
tej właśnie stacji zmiękczania wody.
Wszyslko co zostało sprawdzone i uznane
za niezawodne zastosowano w stacji
Weichwassermeister® GSX.
Stacja Weichwassermeister® GSX została
uznana liderem rynku w technologii
zmiękczania wody w zakresie wydajności
i niezawodności. Nie tylko przez nas
ale przede wszystkim przez instalatorównaszych najważniejszych Klientów.
Wysoka niezawodność w instalacjach
domowych dziéki zastosowaniu technologii przemysłowych
Firma Grünbeck cały czas rozwija i
unowocześnia rozwiązania dla przemysłu.
Wszystkie rozwiązania zastosowane w
urządzeniach produkowanych na potrzeby
instalacji przemysłowych są stosowane
w urządzeniach do instalacji domowych.
Efektem takiego działania jest produkcja
bardziej niezawodnych prostych w instalacji
i obsłudze urządzeń. Redukcja elementów
ruchomych i stosowanie nowoczesnych
sterowanych elektronicznie silników zaworów funkcyjnych , gwarantuje ich niezawodność i precyzję.

Weichwassermeister® GSX

Kompaktowa konstrukcja upraszcza
montaż

Wysokiej jakośći materiały dla
wysokiej niezawodności

Dziecinnie proste uruchomienie

Hygiena jest równie ważna
Tak jak swój poprzednik , nowa stacja
Weichwassermeister® GSX jest wyposażona w dwie kolumny , pracujące na
przemian , co pozwala na uzyskiwanie
miękkiej wody cały czas. Powoduje to
również niską stratę ciśnienia.
Proces zmiękczania kontrolowany jest
wielkością przepływu przez centralny
zawór sterujący. W sytuacji włączenia do
pracy jednej kolummny , druga pddawana
jest procesowi regeneracji złoża jonowymiennego i po zakończeniu tego procesu
pozostaje gotowa do pracy. Proces regeneracji powoduje wypłukanie i odprowadzenie do kanalizacji ścieków z jednoczesnym wykonaniem dezynfekcji złoża przy
użyciu chloru , pochodzącego z elektrolizy soli kamiennej. Dzięki takiemu procesowi kolumna pozostaje gotowa do pracy
gwarantując świeżą zmiękczoną wodę.

W porównaniu do innych to niezwykły
rezultat.

stacji Weichwassermeister® GSX zostały
potwierdzone w stosunku do 15% jej
poprzedników. Dzięki wyższej wydajności
procesu regeneracji , zwiększeniu
zbiornika solanki , jedno napełnienie solą
zbiornika może wystarczyć na więcej niż
1 miesięcy w przypadku gospodarstwa
domowego składającego się z  osób
przy twardości wody surowej na poziomie
20 dH (tj. według skali niemieckiej).
Pozwala to na obniżenie kosztów zużycia
energii o 65% i kosztów ścieków o 6%.

Zredukowany czas regeneracji
Zdecydowanie zredukowany czas regeneracji stacji zmiękczania wody typ Weichwassermeister® GSX mówi sam za siebie.
Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii , przeniesionej ze stacji zmiękczania
stosowanej dla potrzeb instalacji przemysłowych Delta-p® , czas regeneracji został
zredukowany o ponad 60% do 20 min.

Po prostu bardzo proste
Funkcjonalna konstrukcja i prosta obsługa
od samego początku przekonuje o właściwym wyborze stacji Weichwassermeister® GSX. Przejrzystość obsługi pozwala
na łatwośc obsługi zarówno dla instalatorów jak również samych użytkowników.
Ta łatwość obsługi i regulacji , zmniejszenie ilości części ruchomych , zastosowanie wysokiej jakości materiałów
zaworów sterujących , jest gwarancją
długiej niezawodnej pracy stacji
zmiękczania Weichwassermeister® GSX.
Uruchomienie poprzez naciśnięcie
jednego klawisza
Dzięki zastosowaniu smoczynnie uruchamiającego się programu , właczenie
stacji do pracy jest dziecinnie proste.
Tylko kilka operacji jest niezbędnych aby
uruchomić stację Weichwassermeister®
GSX. Tester do zbadania twardości wody
jest dołączony do stacji. Podświetlony
po naciśnięciu powiększony wyświetlacz
ułatwia uruchomienie stacji.
Większa wydajność mniejsze zużycie
Zastosowane kompaktowe rozwiązania w

Nowe przyłącze do kanalizacji
pozwala na szczelne i proste
podłączenie stacji do kanalizacji
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Weichwassermeister® GSXplus

Miękka woda przy zmiennej twardości wody surowej
poprzez zastosowanie pomiaru jej przewodności
Twoje korzyści w skrócie :

Weichwassermeister® GSXplus
Odpowiednia
dla domów rodzinnych …
i ilość osób …
wymiary : szer x wys x dł [mm]
Średnica przyłącza
Przyłącze do kanalizacji
Zasilanie [V/Hz]
Nominalna wydajność [mol]
Nominalna wydajność [°dH x m]
Pojemność zbiornika soli [kg]
Wystarcza na … regenaracji
Nr katalogowy

1-8
20
485 x 70 x 55
DN 25 (1" męski)
DN 50
85 - 265 / 50 - 60
1,6
9,0
65
185
187 540

Wyposażenie opcjonalne :
Przyłącze do kanalizacj DN 50 dla małych stacji*
Nr katalogowy
*patrz strona 5

187 840

●

gwarantowana miękka woda przy
zmiennej twardości wody surowej

●

Programowalna twardość w
opaciu o poziom przewodności

●

pomiar przewodności z uwzględnieniem temperatury

●

Dwupunktowy system kalibracji

●

Automatyczne ustawianie zaworu
mieszającego eliminujące możliwość popełnienia błędu (przy ustawianu ręcznym)

Stacja Weichwassermeister® GSXplus z
dodatkowym pomiarem przewodności
wody surowej
W rejonach gdzie wystepuje zmienna twardość wody (w przypadku Niemiec jest to ok
% gospodarstw domowych) zastosowanie
stacji Weichwassermeister® GSXplus wydaje
się absulutnie konieczne. Po dokonaniu przez
specjalistę kalibracji urządzenia pomiaru
przewodności , można być pewnym co do
uzyskania ilości wody surowej. Urządzenie
pomiarowe przewodności wody surowej ,
wykonywać będzie automatycznie korektę
zaworu sterującego regeneracjami w taki
sposób aby woda uzyskiwana ze stacji była
zawsze miękka. Jednak należy zaznaczyć , że
taka sytuacja , ze zmieniającą się twardością wody surowej jest stosunkowo , rzadka.
Zmiękczanie wody metodą wymiany
jonów
Naturalny proces wymiany jonów jest sprawdzony od wielu lat. Normy europejskie ,
jak również niemiecki certyfikat DVGWZertifikat gwarantują , że proces ten jest
legalny i dopuszczony. Twardość będąca
wynikiem zawartości wapnia i magnezu
poprzez zastosowanie metody wymiany
jonów jest likwidowana. Jony wapnia i
magnezu wymieniane są na nieszkodliwe
jony sodu. Dla regeneracji złoźa jonowymiennego stosowana jest sól kamienna.

Stacja zmiękczania WINNI-mat® VGX

Miękka woda za korzystną cenę
stacja zmiękczania WINNI-mat® VGX
Twoje korzyści w skrócie :
●

Sprawdzona wielokrotnie

●

Korzystne koszty eksploatacji

●

Brak kamienia w instalacji
grzewczej i urządzeniach

●

Mikroprocesorowa kontrola z
łatwą obsługą

●

Łatwy demontaż

●

Części elektroniczne zbezpieczone
przed zamoczeniem

●

przyłącze do kanalizacji (w opcji
dodatkowej)

Opis stacji :

Stacja zmiękczania WINNI-mat®

VGX 9

VGX 14

VGX 19

1-2

-5

6-8

5

12
0 x 640 x 50
DN 25 (1" męski)
DN 50
20/50 - 60
2,4
1,4
8
71
188 200

20

●

Kompaktowa konstrukcja obudowy , małe wymiary pozwalające na
instalację pod zlewem

●

Przezroczysta pokrywa zabezpieczająca przez kurzem z zamkiem
chroniącym dostęp dzieciom

●

Jedna kolumna z wysokiej jakości
złożem jonowymiennym wykonana
z plastiku odpornego na ciśnienie

●

Zawór sterujący i system
dystrybucji wykonany z materiałów
ceramicznych

Odpowiednia
dla domów rodzinnych …
i ilość osób …
wymiary : szer x wys x dł [mm]
Średnica przyłącza
Przyłącze do kanalizacji
Zasilanie [V/Hz]
Nominalna wydajność [mol]
Nominalna wydajność [°dH x m]
Pojemność zbiornika soli [kg]
Wystarcza na … regenaracji
Nr katalogowy

1,6
9,0
8
108
188 100

Wyposażenie opcjonalne :
Przyłącze do kanalizacj DN 50 dla małych stacji*
Nr katalogowy
*patrz strona 5

187 840

Na wyposażeniu również :

,2
18,0
8
50
188 300

●

Blok przyłączeniowy
z zaworami odcinającymi i
przewodami do podłączenia

●

Zestaw do badania twardości wody

●

Instrukcja obsługi
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Przekonaj się o korzyściach
z posiadania miękkiej
wody stosując urządzenia
firmy Grünbeck.

●

stałe koszty i iszczędność energii

●

czysta armatura i powierzchnie szklane

●

zdrowa skóra i pełny relaks

●

pełna ochrona Twoich urządzeń
domowych

Grünbeck Polska Sp.z.o.o.
Ul. Broniewskiego 105 A · 93-253 Lodz · POLEN
Tel +48 42 6470029 · Fax +48 42 6421591
www.gruenbeck.com · grunbeck@grunbeck.pl
Certyfikat TÜV SÜD zgodnie z
nach DIN EN ISO 9001,
DIN EN ISO 14001,
DIN EN ISO 13485 und SCC**
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Miękka woda
to się opłaca !

