
Stacja zmiękczania wody KELLER Family Plus 
KELLER Family Plus to całkowicie automatyczna, bezobsługowa stacja zmiękczania wody przeznaczona 
do stosowania na głównym ujęciu wody w budynkach mieszkalnych i domach jednorodzinnych. 
Gwarantuje redukcję twardości wody poprzez usunięcie z niej soli wapnia i magnezu.

ź Ekonomiczna w eksploatacji
ź Przyjazna dla zdrowia i środowiska
ź Niskie koszty eksploatacji (maksymalnie obniżone zużycie wody i soli do regeneracji)
ź Prosty montaż i komfortowa eksploatacja (nie trzeba zdejmować pokrywy zbiornika, aby uzupełnić 

sól).

ź Polskie menu
ź Niezawodna i wygodna w obsłudze głowica sterująca wraz z mixingiem pozwala na uzyskanie 

dowolnej twardości wody uzdatnionej
ź Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień m.in.
◦ Inteligentne czyszczenie jeśli w ciągu 7 dni nie został wykryty przepływ wody
◦ Wymuszona regeneracja w przypadku spadku wydajności stacji do 3%
◦ Nadmierne zużycie wody - monitoruje nieprawidłowy czas ciągłego korzystania z wody
◦ Przypomnienie o soli w oparciu o całkowitą ilość soli i dawkę soli używaną w każdym cyklu

ź Zawór typu bypass.

ź Stacja zmiękczania wody KELLER Family Plus jest całkowicie bezobsługowa. Należy jedynie pamiętać, 
by raz na 2 miesiące uzupełnić sól tabletkowaną

ź Złoże należy wymienić po 5-10 latach eksploatacji
ź Zalecany jest przegląd urządzenia przez autoryzowanego serwisanta minimum raz 

na 12 miesięcy
ź Ilość wody uzdatnionej między regeneracjami to przy 15 dH 5 m³.

ZALETY:

FUNKCJONALNOŚĆ:

EKSPLOATACJA:



KELLER Family Plus 20 KELLER Family Plus 25

Kod produktu KEL 721400 KEL 721417

Przepływ (m³/h) 1,4 1,7

Pojemność złoża (litr) 20 25

Pojemność jonowymienna (m³/dH) 51 64

Średnie zużycie soli na regenerację (kg) 2,0 2,5

Pojemność zbiornika na sól (kg) 52

Rozmiar urządzenia: szer. / gł. / wys. (cm) 35 / 50 / 109

Rozmiar zbiornika na złoże śred. / wys. (cale) 10ʺ / 35ʺ

Temperatura pracy (°C) 1 - 30

Ciśnienie pracy (bar) 2 – 6

Napięcie zasilania (V/Hz) 220-240 / 50-60

Napięcie pracy (V) 12

Pobór mocy (W) 5 (tylko podczas regeneracji)

Przyłącze (cale) 1ʺ

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:

TWARDOŚĆ WODY 
(stopnie niemieckie)

KELLER Family Plus 20 KELLER Family Plus 25

15 dh 3,4 4,1

23 dh 2,1 2,4

33 dh 1,5 1,8

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MIĘDZY REGENERACJAMI PRZY ZAŁOŻONEJ TWARDOŚCI (m3)


