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Blødgøring til husholdning
og mindre ejendomme

SoftliQ SC18 og SC23
SoftliQ SC er udstyret med intelligent kontrolenhed, der 
siker at anlægget tilpasser vandbehovet for den enkelte 
forbruger.
Dermed er anlægget miljøvenligt og besparende i for-
brug.
Anlægget egner sig til den almindelige husholdning 
og dækker behovet for blødt vand i familier med 1 - 12 
personer. Anlægget kan selvfølgelig også bruges til 
andre formål, der dækkes ind af anlæggets kapacitet.

Dimensioneringseksempel
Nominelt flow ved blødgøring af råvand fra 20 dHo ned 
til 8 dHo 

• SC18: 3,0 m3/t
• SC23: 3,8 m3/t

SoftliQ MC32 og MC38
SoftliQ MC er et to-tanks system, som leverer blødt vand 
kontinuerligt. 
Som SC modellen er også MC modellen udstyret med 
intelligent kontrolenhed, der siker at anlægget tilpasser 
sig det aktuelle forbrugsmønster. 
Hvis der ikke har været forbrug af blødt vand over en 
længere periode, regenerer anlægget sig selv, så det al-
tid leverer friskt vand.
Fordi anlægget tillærer sig forbrugsmønsteret hos kun-
den, optimeres besparelsen af forbrugsstoffer.
Anlægget egner sig til ejendomme med op til 30 perso-
ner.

Dimensioneringseksempel
Nominelt flow ved blødgøring af råvand fra 20 dHo ned 
til 8 dHo 

• MC32: 4,3 m3/t
• MC38: 5,6 m3/t

WIFI og app
SoftliQ kan kobles op på et eksisterende trådløst net-
værk og styres via en app. 
Ligeledes er der indbygget saltalarm, der giver dig bes-
ked, når det er tid til at fylde salt på anlægget. 
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Blødgøring til ejendomme
og mindre industri
Delta-p® er et triplex system, som takket være den 
specialudviklede automatik, er i stand til at levere 
kontinuerligt blødt vand med et meget lille tryktab. 
Anlægget har en indbygget by-pass ventil, hvis design 
minimerer risikoen for bakteriedannelse i ventilen.
Ydermere er anlægget udstyret med en elektrolyse 
enhed, der sikrer at anlægget desinficeres når det rege-
nerer.
Delta-p® leveres i 4 størrelser med følgende tilslutninger:
• 1”
• 1 1/4”
• 1 ½”
• 2”

Delta-p® fås med et bredt tilbehørs program. Således er 
det muligt at finde et anlæg, der dækker ethvert behov.

Dimensionering
Nominelt flow ved blødgøring af råvand fra 20 dHo ned 
til 8 dHo :
5,0 til 20,0 m3

Godkendelser
SoftliQ og Delta-p® anlæggene er godkendt til drikke-
vand.
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