
ZMIĘKCZACZ ONNLINE



Nowy niezawodny kompaktowy zmiękczacz do wody Onnline new

Zmiękczona woda w domu to wiele korzyści dla jego użytkowników: zadbana i czysta instalacja 
wodna i grzewcza, mniejsze zużycie środków myjąco - piorących, większa higiena, mniej osadów 
w łazience i kuchni, powierzchnie łatwiejsze do utrzymania w czystości, miekkie pranie, przyjemna 
kąpiel, zdrowsza skóra, zadbane sprzęty mające kontakt z wodą. W większości ujęć w Polsce woda 
zawiera wysoką zawartość wapnia i magnezu, które powodują twardość wody.

Onnline new to nowy kompaktowy zmiękczacz do wody zaprojektowany z myślą o gospodarstwach domowych oraz obiektach usługo-
wych. Łatwy w obsłudze, w pełni automatyczny, z proporcjonalną regeneracją złoża.

Zmiękczacz usuwa na zasadzie wymiany jonowej kationy powodujące powstawanie kamienia. Rozpuszczone w wodzie jony wapnia i ma-
gnezu wychwytywane są w kolumnie zmiękczacza w czasie przepływu wody przez złoże. Jeżeli zdolność złoża zostanie wyczerpana, jest 
ono poddawane regeneracji roztworem soli. Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnionej wody.

Zalety zmiękczacza Onnline:

• Fabrycznie zaprogramowany dla łatwego i szybkiego uruchomienia 

• Największy zakres ciśnień roboczych na rynku od 1.0 do 8.0 bar! 

• Rozmiar – urządzenie kompaktowe o małych gabarytach (62-82/52/32 cm) 

• Elektroniczny wyświetlacz sterownika– pokazuje informację na jakim etapie zużycia znajduje się złoże w danej chwili (czytelna forma paska 
skracającego się od 100% do 0%)

• Łatwe programowanie sterownika elektronicznego – ustawiamy aktualną godzinę,  godzinę rozpoczęcia regeneracji, twardość wody suro-
wej zmierzoną testerem z zestawu

• Precyzyjny zawór mieszania z wygodnym pokrętłem utrzymujący stałe zmieszanie wody zmiękczonej z surową- niezależnie od zmian ci-
śnienia wody zasilającej 

• inteligentna regeneracja- urządzenie rejestruje zużycie dobowe wody z ostatnich 14 dni. Na podstawie tych danych wywoływana jest re-
generacja, tak aby w następnym dniu zapas wody miękkiej nie wyczerpał się. Jednocześnie regenerowana jest tylko ta cześć złoża która 
została wypracowana, a nie całość. Dzięki proporcjonalnej regeneracji urządzenie oszczędza sól w tabletkach i wodę popłuczną

• W cenie zmiękczacza tester twardości wody przetestowany i zgodny z europejską normą EN 14743.



Korzyści płynące z zainstalowania zmiękczacza: 

• Niższe koszty ogrzewania - brak osadów w instalacji to brak strat energii

• Łatwe utrzymanie w czystości łazienki i kuchni - miękka woda nie pozostawia trudnych do wyczyszczenia osadów, które powodują niees-
tetyczny wygląd urządzeń sanitarnych- armatura bez kamienia i osadów, lśniące sztućce 

• Mniejsze zużycie środków myjąco-piorących- nawet o 50 %! (w miękkiej wodzie środki lepiej się pienią i zużywa się ich dużo mniej)

• Zdrowie i higiena domowników - osad i kamień to siedlisko bakterii

• Dłuższa żywotność sprzętu AGD- brak awarii spowodowanych osadzaniem kamienia w pralce, zmywarce, czajniku itp.

Tabela doboru zmiękczacza

Stacje uzdatniania wody do kotłowni*

Typ Moc kotłowni (kW) Pojemność zładu 
(m3)

Czas napełniania 
zładu (h)

BWT AQUADIAL 10 do 100 do 2,0 < 2

BWT AQUADIAL 15 100 - 400 2,0 - 4,0 < 2

BWT AQUADIAL 20 400 - 600 4,0 - 6,0 < 5

BWT AQUADIAL 25 600 - 1 000 6,0 - 8,0 < 6

Typ Liczba mieszkańców Liczba łazienek Wydajność 
pomiędzy re-

generacjami dla 
wody o twardości 

15 0dH (m3)

BWT AQUADIAL 
10 BIO

1 - 2 1 2,5 - 2,8

BWT AQUADIAL 
15 BIO

2 - 4 do 2 3,0 - 3,5

BWT AQUADIAL 
20 BIO

3 - 5 do 2 4,0 - 4,5

BWT AQUADIAL 
25 BIO

5 - 6 do 3 5,5 - 6,5

Produkty komplementarne:

Sprawna i łatwa do utrzymania i serwisu instalacja powinna się składać z kompatybilnych elementów montażowych takich jak:           

1. armatura przyłączeniowa MULTIBLOCK Inline HAU340

2. elastyczne węże przyłączeniowe HAU342

3. syfon do odprowadzania popłuczyn HAU341

4. filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym HAU101

1.    2.   3.     4.



Punkty sprzedaży Onninen


