ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
O abrandador de água Monarch é adequado para todos os tipos de sistemas de
encanamento. Todos os modelos podem ser usados com o desvio Rapid-Fit opcional,
reduzindo os componentes necessários para instalar o amaciador em até 85%. Todo
amaciador Monarch inclui um kit de teste gratuito de dureza da água.
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Um amaciador de água Monarch descalciﬁca o seu chuveiro e o retorna à potência
máxima, além de obter uma espuma melhor e usar menos sabão e xampu.

✓Remove a escala existente ...

O amaciador de água Monarch começará a descalciﬁcar o sistema
a partir do momento em que for instalado.

✓Impede qualquer nova escala ...

Depois que sua balança existente for removida, a nova balança
não será formada. Banhos, lavatórios, torneiras, cortinas de
chuveiro, louças, talheres e copos permanecerão limpos.

✓Protege seus aparelhos ...

Sem escala no sistema, sua máquina de lavar, lava-louças e
chuveiro funcionarão como nunca antes.

✓Kinder para a sua pele ...

A água macia parece mais sedosa. Muitos pacientes com pele
seca notam uma melhora acentuada com água macia. Com
quantidades mais baixas de sabonetes, pós de lavagem etc, sendo
necessários, desaparecem são as principais causas de irritação.

✓Economiza seu dinheiro ...

ESCOLHENDO SEU MODELO

Para identiﬁcar o modelo certo para você, basta aplicar o tamanho da sua família na
tabela abaixo e fazer referência cruzada à água dura ou muito dura. Se você não conhece
a dureza da água da sua região ou precisa de outra assistência, ligue para o seu
revendedor local do Euro no número mostrado abaixo.

REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

AJUDANDO VOCÊ

(todos os modelos)

Pressão da água: 1,5-5 bar

Temperatura de operação: 2-49 ° C

Alimentação elétrica: soquete de 3 pinos
Resíduos: Instalações de drenagem /
transbordamento

GUIA DE SELEÇÃO DE MODELOS

Se nossos amaciadores de água comuns
não atenderem às suas necessidades, ou
seja, tamanho ou se você tiver um
sistema de água incomum (dois cilindros,
canal de água grande etc.), ligue para
nós. Além disso, fabricamos muitos
modelos diferentes e estamos conﬁantes
de que podemos ajudá-lo.

Tamanho família

Modelos para águas duras *

Modelos de água muito dura **

1-5

Midi HE

Midi HE

1-3

MiniAqua HE or Midi HE

1-7

Espuma contínua, sem escória, sem linhas de maré, soa bem, não
é? p.s. Menos tempo de limpeza também!

TM

No:1

Midi HE

MONARCH MIDI HE

EM SUA CLASSE

Master HE

* Água dura: 200- 340ppm. ** Água muito dura: 350- 450ppm
O tamanho da família é baseado em permitir 142 litros por pessoa por dia. Fonte: Energy Savings Trust

Modelo

MiniAqua HE

Litros de
resina sem solvente

Midi HE

Master HE

9

12

18

Uso de sal por Caudais máximos
regeneração (Kg)
lpm

0.9 - 1.4

1.0 - 1.7

1.6 - 2.7

GUIA DO
EURO

Midi HE

83

78

78

Dimensões mm
AxLxP

anos

555 x 270 x 485

710 x 270 x 485

A
. profundidade mostrada na tabela acima inclui a permissão para mangueiras Monarch padrão.
Se estiver usando mangueiras Maxﬂow de 3/4 ", permita uma profundidade extra de 18 mm.
Se estiver usando mangueiras Ultraﬂow de 1 "para aplicações de 28 mm, permita um profundidade adicional de
25 mm.

Fornecido por:

Monarch Water Ltd
++ 44 (0)1986 784759
sales@monarchwater.co.uk www.monarchwater.co.uk
Como parte da pesquisa e desenvolvimento em andamento, reservamo-nos o direito de alterar o design ou as especiﬁcações sem aviso prévio.
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MONARCH

480 x 270 x 485

O custo de lavar pós, sabões, xampus, produtos de limpeza e
detergentes será reduzido em até 50% e sem escala para aquecer
primeiro, isso realmente prova que a água macia economiza seu dinheiro.

✓Felicidade na hora do banho ...
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✓ Escolha de modelos para atender a todos os requisitos
✓ Garantia de peças Monarch de 5 anos
✓ Opti-Brining® como padrão
✓ Remove a escala existente
✓ Impede a formação de nova balança
✓ Protege seus aparelhos
✓ Kinder para a sua pele
✓ Economiza seu dinheiro
✓ Desvio opcional Rapid-Fit para instalação
rápida e fácil
✓ Disponível com conexões de 3/4 "ou 1" mbsp

DE GARANTIA
GARANTIA DE PEÇAS DE 5 ANOS *

MW0119HE

SOLUÇÕES PARA ÁGUA MACIA

imagine...

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

um amaciador de água que apresenta tudo isso:

✓ As maiores taxas de vazão de qualquer amaciante disponível - até
83 litros por minuto
✓ Painel de controle de fácil visualização com visor retroiluminado
✓ Conﬁguração fácil do botão - leva apenas alguns segundos
✓ Programa exclusivo de auto-proteção que:

a: Detecta vazamentos no seu sistema de encanamento
b: Atrasa a regeneração até as 02:00

c: armazena dados em caso de corte de energia

d: inicia uma regeneração adicional, se necessário

e: aprende e se lembra de seus padrões de uso da água para fazer economias
substanciais no uso de sal e água

✓ Eletrônica de baixa tensão segura via transformador de encaixe - fornecida
✓ Controle do medidor com Opti-Brining® como padrão - apenas
regenera a resina (produto comestível) que foi usada

✓ Opti-Brining® com resina HE. Uma combinação vencedora que cede a:
46% maior capacidade
24% menos uso de água
56% de economia de sal em relação aos amaciadores convencionais

✓ Aprovações CE

✓ Recurso Super Regen automático - apenas 19 minutos

✓ Ajusta automaticamente à alteração do relógio de verão e inverno

imagine
então

um abrandador de
água da Monarch

DESEMPENHO COMPROVADO

A Monarch fabrica amaciadores de água há mais de 55
anos. Parte desse sucesso é atribuída à conﬁabilidade de
nossas válvulas de controle.
Desempenho, conﬁabilidade e eﬁciência comprovados,
suportados por nossa garantia de 5 anos *, asseguram
que o amaciador Monarch que você escolher seja ...
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PAZ DE ESPÍRITO

Paz de espírito

Os regulamentos europeus estabelecem que deve ser fornecida uma garantia
mínima de 2 anos.

No Monarch vamos muito mais longe

Com a conﬁabilidade comprovada de nossos amaciadores de água, oferecemos
uma garantia adicional de 3 anos, totalmente gratuita- oferecendo 5 anos de total
tranquilidade.

TM

Embora a conﬁabilidade seja importante,
acreditamos que o espaço também é uma
consideração importante e nos esforçamos para
produzir um amaciador de água o mais compacto
possível. Desde um painel de controle de fácil
visualização, com visor retroiluminado, até vasos
de resina de alta capacidade, todos os
amaciadores Monarch foram fabricados sem
compromisso.

Todos os nossos modelos são controlados por
medidores, com os recursos adicionais de um
relógio e nosso exclusivo programa de proteção
individual (SPP). Eles medem a água usada e se
regeneram de acordo com as necessidades
domésticas individuais. O chip inteligente 'SPP' e o
relógio garantem a disponibilidade de água mole
suﬁciente para atrasar a regeneração até as 2h #
da manhã, momento em que pouca ou nenhuma
água está sendo usada.
#

O tempo pode ser alterado para atender às necessidades individuais.
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Água macia - para um
barbear perfeito!

MONARCH

anos

DE GARANTIA
GARANTIA DE PEÇAS DE 5 ANOS *

O amaciador de água de alto desempenho,
oferecendo economia, eficiência e confiabilidade
através da experiência

No:1

MONARCH MIDI HE

EM SUA CLASSE
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MONARCH - FORNECEDORES A H. M. A RAINHA EM SANDRINGHAM
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SOLUÇÕES PARA ÁGUA MACIA

