hagomat waterSOFT
DELNO IN POPOLNO RAZSOLJEVANJE

Ustrezna voda za vaše potrebe.
Neprečiščena voda v večini regij ni primerna za popolne rezultate pomivanja. Za industrijsko pomivanje so možni različni načini priprave vode. Odvisno od področja uporabe je tudi pri nizkih trdotah vode potrebna priprava vode za popolne
rezultate pranja. Iz vode se pri tem izločijo določene sestavine, da se dosežejo različne stopnje čistosti.

Mehčanje

Delno razsoljevanje

Popolno razsoljevanje

Reverzna osmoza

Pri visokih trdotah vode
omogoča zaščito stroja
pred nabiranjem vodnega
kamna in skrbi za optimalno
delovanje čistil in sredstev
za izpiranje.

Delno razsoljevanje poleg
vodnega kamna zmanjšuje
tudi vsebnost soli v vodi. To
vam omogoča učinkovito
pomivanje kozarcev, sijoče
temne posode in pribora
praktično popolnoma brez
oblog.

V tem primeru se vodni
kamen in soli popolnoma
odstranijo, kakovost vode
ustreza destilirani vodi. To
je idealno za pomivanje
posode, pribora in kozarcev
brez oblog in brez poliranja.

Kakovost je primerljiva
s popolnim razsoljevanjem. Rezultat se dosega s
filtriranjem z membrano.
Pomanjkljivost: Odvisno
od kakovosti vode se do
70 % neprečiščene vode ne
uporablja.

Podaljšanje življenjske dobe stroja
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Zmanjšanje stroškov
obratovanja stroja
(vodni kamen je glavni
razlog za škodo na
stroju)
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Učinkovita uporaba
čistil in sredstev za
izpiranje
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Briljantno in učinkovito pomivanje kozarcev in posode

Učinkovito pomivanje
kozarcev, temne posode in
pribora brez poliranja

Učinkovito pomivanje
brez poliranja
Glavno področje
uporabe

Zaščita stroja in odlični
rezultati pomivanja za vašo
posodo.

Učinkovito pomivanje
kozarcev, temne posode
in pribora brez poliranja pri
visoki frekvenci

Razsoljevanje s HAGLEITNER waterSOFT
– najboljša voda za pomivanje
Vaše prednosti:
•
•
•
•
•

Popolni rezultati: sijoča in bleščeča posoda za visoke zahteve
Uporabi prijazno in preprosto rokovanje pri menjavi vložka
Prostorsko varčen vložek za učinkovito razsoljevanje
Merilnik pretoka waterSOFT: S tem imate doseg vložka vedno na očeh.
Individualna postavitev vložka: ležeče ali stoječe

hagomat waterSOFT CLEAN
št. art. 4700600500
•
•
•
•

Zmanjšuje vsebnost vodnega kamna in soli v vodi
Idealno za kozarce, pribor in temno posodo
Učinkovito pomivanje domala brez poliranja
Zmogljivost pri trdoti vode 8 °dH: 10.000 litrov

Z delnim razsoljevanjem HAGLEITNER za industrijske pomivalne stroje je v vodi manj vodnega kamna in
soli. To ščiti stroj in skrbi za optimalno delovanje čistil in sredstev za izpiranje. Mere: V x Š: 52,6 x 17,6 cm
(vklj. hagomat waterSOFT FILTER)

hagomat waterSOFT EXTRA
št. art. 4700600400
•
•
•
•

Vodni kamen in sol se popolnoma odstranita iz vode.
Brez puščanja oblog
Popolno za posodo, pribor in kozarce – brez dodatnega poliranja
Zmogljivost pri skupni trdoti 8 °dH: 5.000 litrov

S popolnim razsoljevanjem HAGLEITNER imate čisto vodo – popolnoma brez vodnega kamna in soli. Za
učinkovito pomivanje brez poliranja. To posebno dobro ščiti stroj in znatno podaljša njegovo življenjsko
dobo. Mere: V x Š: 52,6 x 17,6 cm (vklj. hagomat waterSOFT FILTER)
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