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KS30E-30 KS30E-60 KS30I-80

Připojení – vnější závit DN25 DN25 DN25

Orientační kapacita úpravny do 7 osob do 15 osob do 21 osob

Průměrný objem pitné vody, který 
je možné změkčit z tvrdosti  
21°dH na 8°dH nebo  
z 37°fH na to 15°fH

2500 l 5000 l 7000 l

Jmenovitá kapacita (EN 14743)
30 m³x°dH/ 54°F/ 

540 ppm
60 m³x°dH/ 107°F/ 

1.070 ppm
85m³x°dH/ 151°F/ 

1.510 ppm

Jmenovitý průtok @∆p=1.0 bar dle 
EN 14743 / Max. průtok

1.44 m3/h /
3 m3/h

1.68 m3/h /
3 m3/h

1.68 m3/h /
3 m3/h

Provozní tlak 1 – 8 bar 1 – 8 bar 1 – 8 bar

Objem iontového výměníku 10 l 20 l 25 l

Kapacita zásobníku soli 15 kg 25 kg 25 kg

Max. spotřeba soli na  
regenereci

1.5 kg 2.5 kg 3 kg

Maximální spotřeba vody na 
regenereci

85 l 125 l 145 l

Třída krytí IP51 IP51 IP51

Rozsah teploty pitné vody 5 – 30 °C 5 – 30 °C 5 – 30 °C

Napájení 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Rozměry: výška / šířka / hloubka 536/270/483 mm 808/270/483 mm 808/270/483 mm

Výška připojení: vstup/výstup – h 400 mm 670 mm 670 mm

Dezinfekční jednotka

Technická Data

Poznámka: výše uvedená kapacita úpravny byla kalkulována při uvažování spotřeby vody 100 l na osobu a den, vstupní tvrdosti vody 21°dH, výstupní tvrdosti upravené vody 8 °dH a minimálním intervalem 
regenerace cca 1x za 3 dny. V případě jiných vstupních hodnot je potřeba provést návrh vhodné velkosti úpravny dle skutečné tvrdosti vody a spotřeby v místě instalace. 
V případě dotazů nebo pomoci s návrhem nás neváhejte kontaktovat.
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KS30 – nová generace změkčovacích stanic pitné 
vody vás přesvědčí svým výkonem a inteligentní 
technologií

Změkčovací stanice Honeywell KS30 se používá k úpravě tvrdé vody s vysokým obsahem uhličitanu 

vápenatého na vodu měkkou. Zařízení využívá vysoce sofistikovanou technologii proporcionálního 

dávkování soli řízenou mikroprocesorem. Ta umožnuje snížit spotřebu soli a vody, nutné pro 

regeneraci, pouze na nutné minimum a tím také pomáhá šetřit životní prostředí.

Změkčovací stanice je k dispozici v několika provedeních a díky jejím kompaktním rozměrům může 

být instalována i ve velmi malých prostorách – například pod kuchyňský dřez. S řadou změkčovacích 

stanic KS30 je možné díky jejich různé kapacitě pokrýt požadavky od malých domácností až po 

bytové domy.

Inovativní řešení směšovacího ventilu Multiblok umožnuje přímé měření tvrdosti upravené a 

neupravené vody jedním integrovaným vzorkovacím ventilem. Díky tomu je uvedení stanice KS30 do 

provozu a její následná údržba snadná a rychlá.

Inteligentní proporcionální regenerace
Změkčovací stanice KS30 pracuje na základě proporci-

onálního řízení regenerace. Za účelem opětovného 

dosažení plné změkčovací  kapacity zařízení, použije při 

regeneraci mikroprocesorem řízená jednotka pouze 

takové množství vody a soli, které je odvislé  od 

aktuálního množství upravené vody proteklé zařízením 

od  poslední regenerace. Tím je zaručena nízká spotřeba 

regenerační  soli a vody.

Řídicí jednotka změkčovací stanice KS30 se sama učí. 

Průběžně propočítává charakteristiku spotřeby vody a 

pokud dojde  k dlouhodobější změně odběru, zvýší nebo 

sníží nastavení výkonu a tím optimalizuje spotřebu pro 

příslušnou instalaci.

Modely

Snadnější úklid  
Čím je voda měkčí 

tím méně skvrn 

se bude vytvářet 

na vodovodních 

bateriích  

a obkladech

Prodloužení  
životnosti domácích 
spotřebičů

Měkká voda chrání 

spotřebiče před 

usazeninami, které 

mohou způsobit jejich 

poškození

Ochrana potrubí

Měkká voda  

zabraňuje usazování 

vodního kamene a tím 

chrání potrubí před 

snížením průtoku  

a možným ucpáním

Upravená měkká voda poskytuje řadu výhod:
Vápenec (uhličitan vápenatý) je minerál, který obecně není škodlivý, a dokonce značně přispívá k přirozené rovnováze vody. 

Avšak jeho nadměrný výskyt v pitné vodě může v domácnosti způsobit značné škody v podobě usazenin v rozvodném 

potrubí, topných systémech a domácích spotřebičích. Tomu lze předejít tím, že vodu vhodným způsobe změkčíme.

Nadýchané prádlo ´

Při používání měkké 

vody budete mít jistotu 

nadýchaného  

a měkkého prádla bez 

nutnosti přidávání 

dodatečného  

množství aviváže

Věděli jste že?

Zařízení pro  
změkčování vody 
pracuje na principu 
iontové výměny.  
V iontovém výměníku 
dochází k absorpci 
v pitné vodě volně 
rozpuštěných iontů 
vápníku a hořčíku a na 
každý takovýto jeden 
iont jsou uvolněny vždy 
dva ionty sodíku.

Model             KS30E-30             KS30E-60 KS30I-80

Rozměry ( V x Š x H) 536mm/270mm/483mm 808mm/270mm/483mm 808mm/270mm/483mm

Orientační kapacita úpravny :
počet osob v připojených

domácnostech
do 7 osob do 15 osob do 21 osob

KS30

• Možnost instalace i do malých prostor

• Rychlé uvedení do provozu a jednoduchá údržba 
díky integrovanému ventilu Multiblok 
pro snadné měření tvrdosti vody

• Různá provedení pro různé aplikace od malých 
domácností až po bytové domy

• Přiměřená spotřeba soli a vody díky 
proporcionálnímu řízení

• Inteligentní regenerace v závislosti na skutečné 
spotřebě upravené vody 

Multiblok se vzorkovacím  

ventilem – rychlé uvedení  

do provozu a snadná údržba

Výhody při používání měkké vody:

Poznámka: výše uvedená kapacita úpravny byla kalkulována při uvažování spotřeby vody 100 l na osobu a den, vstupní tvrdosti vody 21°dH, výstupní tvrdosti upravené vody 8 °dH a minimálním intervalem regenerace 
cca 1x za 3 dny. V případě jiných vstupních hodnot je potřeba provést návrh vhodné velkosti úpravny dle skutečné tvrdosti vody a spotřeby v místě instalace. V případě dotazů nebo pomoci s návrhem nás neváhejte 
kontaktovat.
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Mapa tvrdosti vody v ČR




