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Domowe stacje uzdatniania wody serii 

AQUAPHOR WaterBoss to samoregeneruj -

ce si  bakteriostatyczne filtry do wody o w a-

ciwo ciach zmi kczaj cych, od elaziaj cych 

i odmanganiaj cych wod . Mog  by  stosowa-

ne zarówno przy w asnym uj ciu wody, jak 

i do filtrowania wody z miejskich sieci wodo-

ci gowych. S  wygodne w u ytkowaniu ze 

wzgl du na swoj  d ug ywotno  i nieza-

wodno . Mo na je atwo i skutecznie rege-

nerowa  przy u yciu soli i wody, bez wymia-

ny wk adów filtruj cych. Usuwaj  twardo

wody, zawarte w wodzie elazo, mangan oraz 

zapobiegaj  tworzeniu si  kamienia kot owe-

go. Systemy zmi kczaj ce i od ela niaj ce 

WaterBoss zasadniczo ró ni  si  od tradycyj-

nych zmi kczaczy typu filtrów sk adanych 

z kolumny ze z o em, zbiornika na sól i g owi-

cy steruj cej. 

Jako  z o a filtracyjnego

W zmi kczaczach WaterBoss zastosowana zo-

sta a ywica jonowymienna monodyspersyj-

na PowerClean o rednicy ziaren ok. 0,2 mm. 

Dzi ki ma ym rozmiarom, ziarna ci le do sie-

bie przylegaj , zapobiegaj c tym samym two-

rzeniu si  pustych przestrzeni. Pozwala to na 

uzyskanie rodowiska sorpcyjnego (jonowy-

miennego) o bardzo niskim oporze hydrody-

namicznym i bardzo wysokiej kinetyce reak-

cji jonowymiennej. 

Skuteczno  regeneracji

W systemach WaterBoss regeneracja odbywa 

si  poprzez p ukanie przeciwpr dowe w skom-

presowanej warstwie z o a. Taki sposób re-

generacji jest niemo liwy przy tradycyjnym  

zasypywaniu z o a. Dzi ki temu osi gamy zna-

cz c  – bo si gaj c  do 70% – oszcz dno  soli 

przy regeneracji. Przywrócenie „ ywotno ci” 

filtra poprzez atwy proces przep ukiwania 

i regeneracji ywicy jonowymiennej 

PowerClean zajmuje 18 minut.

AQUAPHOR WaterBoss 700 w skrócie:

• Kompaktowy filtr posiadaj cy najwy -

sze w swojej kategorii parametry w zakresie 

zmi kczania i od elaziania wody.

• Zbiornik solanki i butla ze z o em w jed-

nej kompaktowej obudowie.

• Bezpieczny system, zapobiegaj cy przela-

niu si  wody.

• atwy proces programowania sterownika 

– sterowanie czasowe i obj to ciowe.

• Niskie koszty eksploatacji.

• Technologia i produkcja USA.

Zalety zmi kczaczy i od elaziaczy 

WaterBoss:

Kuchnia:

• Dzi ki stosowaniu zmi kczonej i od ela-

zionej wody zapobiegasz tworzeniu si  osa-

du, który niszczy Twoje sprz ty kuchenne.

• Twoje szk o i sztu ce umyte w mi kkiej 

wodzie b d  cudownie b yszcze .

• B dziesz delektowa  si  wyj tkowym 

smakiem wody, a tak e i aromatem Twojej 

ulubionej kawy, czy herbaty, a Twoje posi ki 

przygotowane na czystej wodzie b d  zdro-

we i apetyczne.

azienka:

• Zmi kczona i od elaziona woda chroni 

armatur  przed rdzawymi naciekami.

• Zmi kczaj c wod , zapomnisz o os abio-

nych przez tward  wod  w osach i zabloko-

wanych porach na skórze, a podczas k pieli 

zanurzysz si  w wannie pe nej piany (w twar-

dej wodzie rodki kosmetyczne le si  pieni ). 

Twoje w osy stan  si  mi kkie, a skóra wyra -

nie g adsza.

• Zmi kczona przez WaterBoss woda przy-

wróci w a ciwo ci pianotwórcze myd a, 

elu pod prysznic, szamponu i rodków 

czyszcz cych. Dzi ki zwi kszeniu ich wy-

dajno ci zaoszcz dzisz  nawet do 75% kosz-

tów poniesionych na kosmetyki k pielowe 

i rodki czysto ci.

• B dziesz bardziej „Eko”, gdy  nareszcie 

b dziesz móg  stosowa  naturalne myd a

i kosmetyki bez chemii, które bardzo s abo 

pieni  si  w twardej wodzie. Z WaterBossem 

pomo esz wi c swojej planecie.

• Uprane w zmi kczonej wodzie tkaniny s

mi kkie i d u ej pozostaj  bia e – nie sza-

rzej  od twardej wody.  Zmi kczona przez 

WaterBoss woda zapewni mi kkie i ja niej-

sze ubrania, jak równie   przed u y ich do-

bry wygl d.

Ponadto:

• Podgrzewanie wody zmi kczonej przez 

WaterBoss pozwala na zmniejszenie zu ycia 

energii. Zaoszcz dzisz nawet do 29% kosz-

tów ponoszonych na podgrzewanie wody.

Artyku  promocyjny

Aquaphor Poland Sp. z o.o.

ul. Marsza kowska 80, 00-517 Warszawa 

tel.22 870 24 32, faks 22 616 25 83 

www.aquaphor.pl

Max. twardo  wody (°dH): 67

Max. zawarto elaza w wodzie (mg/l): 10

Zu ycie soli na regeneracj  (kg) 1,14 

Zu ycie wody na regeneracj  (l) 60

Czas regeneracji (min.) 18–33

Ci nienie wody (min, max, [atm]): 1,4 – 8,2

Wydajno  robocza/max, m3/h 1,5/2,4

Maks. zawarto  chloru (mg/l): 1

Temperatura wody C (min. – max.): 3 – 49 

rednica przy cza: 3/4”

Wymiary (cm): 37,5 x 47,6 x 65,4

Ilo  z o a filtracyjnego (l) 19,8

Waga (kg): 39 

WaterBoss to 3 filtry w 1
Zmiękczacz do wody1) 

Odżelaziacz2) 

 Posiada wbudowany samoczyszczący 3) 

się filtr mechaniczny (bez wymiennych 

wkładów)

Dane techniczne Waterboss 700

JAKO  WODY TO JAKO YCIA


