
KS30 – NOUA GENERAȚIE  
DE STAȚII DE DEDURIZARE

Stații de tratare a apei potabile – Braukmann



KS30 – noua generație de stații de dedurizare 
cu tehnologie digitală inteligentă
Depunerile de calcar micșorează randamentul termic al boilerelor și cazanelor și reduce durata de viaţă a electrocasnicelor 
alimentate cu apă. KS30 este concepută să ofere o soluţie eficientă din punct de vedere al costurilor care să vă protejeze instalaţiile 
de apă si combină tehnologia cunoscuta a schimbului de ioni cu o vană de reglaj de ultimă generaţie, totul sub comanda unui 
microprocesor. Regenerarea este comandată în funcţie de volum pentru a asigura consumul minim de apă și sare. Prin funcţia de 
dozare proporţională a soluţiei de sare, înainte de fiecare regenerare staţia verifică cantitatea de apă consumată și regenerează 
proporţional cu consumul de apă.

KS30 are dimensiuni compacte și se poate instala sub chiuvetă sau în alte spaţii restranse.

Vana multibloc cu care este prevazută staţia:
–  asigură funcţia de bypass
–  permite prelevarea probelor pentru măsurarea durităţii apei de intrare (în poziţia bypass) și a apei 

tratate (în poziţia de funcţionare).

Curățare ușoară
Apa dedurizată lasă mai 
puține pete pe gresie, faianță 
și obiectele sanitare.

Creșterea duratei de 
viață a echipamentelor 
electrocasnice
Apa dedurizată împiedică 
producerea depunerilor de 
calcar.

Protecția țevilor
Apa dedurizată previne 
depunerile de piatră din țevi, 
evitând colmatarea acestora 
și reducerea randamentului 
sistemelor de încălzire și 
producere apă caldă menajeră.

Apa dedurizată oferă o serie de avantaje:

Calcarul nu este în general dăunător și chiar contribuie semnificativ la echilibrul natural al apei. Cu toate acestea, cantitatea de 
calcar găsită în apa potabilă sub formă de calciu si magneziu poate provoca daune economice datorate depunerilor în țevi, sisteme 
de încălzire și echipamente electrocasnice. Aceste neplaceri pot fi evitate prin dedurizarea apei.

Rufe moi
Apa dedurizată spală bine 
și face rufele moi, fără a 
fi necesară adăugarea 
balsamului.

Vana Multibloc asigură 
punere în funcțiune rapidă 
și întreținere simplă

Beneficiile utilizării apei dedurizate

KS30
• Posibilitate de instalare în spații mici
• Punere în funcțiune rapidă și întreținere simplă 

prin vana Multibloc integrată pentru măsurarea 
ușoară a durității apei

• Consum rațional de sare și apă datorită 
regenerării inteligente în funcție de volumul 
real de apă tratată



Model KS30I-60

RACORD DN25 filet exterior

CAPACITATE ORIENTATIVĂ Până la 15 persoane

VOLUM DE APĂ POTABILĂ CE POATE FI DEDURIZATĂ PRIN REDUCEREA 
DURITĂŢII DE LA 21°DH PÂNĂ LA 8°DH / 37°FH PÂNĂ LA 15°FH:

5000 l

CAPACITATE NOMINALĂ (EN 14743) 60 m³x°dH / 107°F / 1.070 ppm

DEBIT NOMINAL @ΔP=1.0 BAR CONFORM EN 14743 / DEBIT MAXIM 1.68 m³/h / 3 m³/h

PRESIUNE DE LUCRU 1 – 8 bar

VOLUM RĂȘINĂ SCHIMBĂTOARE DE IONI 20 l

CAPACITATE REZERVOR DE SARE 25 kg

CONSUM MAXIM DE SARE LA O REGENERARE 2.5 kg

CONSUM MAXIM DE APĂ LA O REGENERARE 125 l

CLASA DE PROTECȚIE ELECTRICĂ IP51

TEMPERATURA APEI POTABILE 5 – 30 °C

ALIMENTARE ELECTRICĂ 230V/50Hz

DIMENSIUNI: ÎNĂLȚIME/LĂȚIME/ADÂNCIME 808/270/483 mm

ÎNĂLȚIME RACORD INTRARE/IEȘIRE – H 670 mm

FUNCȚIE DE DEZINFECȚIE AUTOMATĂ A RĂȘINII

Date tehnice

–  Volum de rășină schimbătoare de ioni: 20 litri – stația poate fi folosită pentru orice apartament sau casă, indiferent de numărul de 
consumatori și de duritatea apei de intrare

–  Se livrează împreună cu un set de măsurare rapidă a durității apei
–  Posibilitate de reglare a durității apei tratate: dedurizare totală sau parțială la valori setate de utilizator, în funcție de aplicație
–  Sistem de dezinfecție automată a rășinii schimbătoare de ioni
–  Sistem electronic de dozare proporțională a sării pentru regenerare în funcție de volumul de apă consumat, care asigura consum mic 

de apă și sare 
–  Mecanism inteligent pe bază de microprocessor, cu auto-învățare a tiparului de consum și optimizarea funcționării

ATENȚIE! Pentru acordarea garanției și asigurarea unei bune funcționări, este OBLIGATORIE montarea unui filtru de impurități pe 
țeava de apă, înainte de intrarea în stație (FF06 sau similar)

Știați că?…
Funcționarea stației de dedurizare se face pe baza principiului schimbului de ioni. 
Rășina din rezervorul stației absoarbe ionii de calciu din apa potabilă și îi înlocuiește 
cu 2 ioni de sodiu pentru fiecare ion de calciu.



Resideo – produse și soluții pentru întreaga 
locuință
În trecut parte din Honeywell, acum companie independentă, 
Resideo,este un furnizor mondial de top în domeniul soluțiilor 
de confort, încălzire și securitate, în special în clădiri 
rezidențiale. Construită pe o tradiție de 130 de ani, Resideo 
este prezentă în peste 150 de milioane de locuințe,  

cu 15 milioane de sisteme instalate anual. Continuăm să 
deservim peste 110.000 de specialiști printr-o rețea de 
distribuitori premium, inclusiv divizia noastră ADI Global 
Distribution, care exportă în 100 de țări, din peste 200 de 
depozite din întreaga lume. 

Pentru informații suplimentare despre Resideo, vă rugăm să vizitați www.resideo.com.

Recunoscute ca fiind printre cele mai bune din lume, produsele noastre sunt utilizate în 150 de milioane de locuințe din întreaga 
lume, pentru a le face mai sigure, mai confortabile și mai eficiente energetic.

Armături – Braukmann 

Soluții pentru apă potabilă – elemente cheie de infrastructură necesare locuinței pentru siguranța și tratarea apei.

Câteva din brandurile și familiile noastre  
de produse
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