
Uzdatnianie wody

AQUAHOME FIT
AQUAHOME COMPACT

Masz dość osadów z kamienia w czajniku i na kabinie pryszni-
cowej? Myślałeś już wcześniej o zamontowaniu zmiękczacza 
Aquahome, ale wybrany przez Ciebie model nie mieścił się 
pod kotłem wiszącym w Twoim domu? Poszukujesz zmiękcza-
cza, który zmieści się w szafce kuchennej? Nowe urządzenia 
w gamie Aquahome: Fit i Compact rozwiążą każdy z tych 
problemów.

Aquahome Fit to najmniejsze urządzenie w gamie Aquahome, 
dedykowane do mieszkań w domach wielorodzinnych i dom-
ków letniskowych, które dzięki niewielkim wymiarom, mieści 
się w szafce kuchennej.

Aquahome Compact sprawdzi się doskonale wszędzie tam, 
gdzie ze względu na ograniczone miejsce, nie można zamon-
tować zmiękczacza Aquahome 20-N. Aquahome Compact 
dzięki wąskiej i niewysokiej obudowie bez problemu zmieści 
się nawet pod kotłem wiszącym.

W całej gamie urządzeń Aquahome, zastosowano szereg opa-
tentowanych, unikalnych rozwiązań, dzięki którym zmiękczanie 
wody w domu jest wyjątkowo komfortowe i oszczędne.  

Usuwając z wody jony wapnia i magnezu powodujące jej 
 twardość, nie dopuszczamy do tworzenia się kamienia 
 kotłowego, a tym samym redukujemy koszty ogrzewania 
(warstwa 1,5 mm kamienia kotłowego na orurowaniu zwięk-
sza zużycie energii o 16%, a warstwa 12,7 mm zwiększa zuży-
cie energii o 64%).

Nowość!

http://www.viessmann.pl/


Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.pl 
www.aquahome.pl

Aquahome Fit

Aquahome Compact
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AQUAHOME FIT  

– do mieszkań w domach 

wielorodzinnych – mieści 

się w szafce kuchennej! 

AQUAHOME  
COMPACT – do domów 

jednorodzinnych o małej 

powierzchni.

Woda wodociągowa 
w Polsce ma średnio 
ok. 20°dH (stopni nie-
mieckich) – jest więc 
bardzo twarda.  
Stosując wodę miękką:

 Zmniejszamy zużycie 

chemicznych środków 

czyszczących nawet 

o 60%, dzięki czemu 

wyprane tkaniny są 

pachnące i miękkie 

w dotyku,

 Nie narażamy naszej 

skóry na nadmierny 

kontakt z wysuszający-

mi detergentami,

 Chronimy przed osadem 

z kamienia wannę, 

baterię oraz kabinę 

prysznicową,

 Urządzenia AGD są 

chronione przed szyb-

kim zniszczeniem a na-

czynia są błyszczące 

i bez zacieków. Dane techniczne  
zmiękczaczy Aquahome typ Fit Compact 

Wymiary wysokość
szerokość
głębokość

mm 
mm 
mm

650
300
480

822
302
480

Maksymalne natężenie przepływu m3/h 1,1 1,9

Objętość złoża dm3 11 17

Maksymalna pojemność jonowymienna *1 m3×°dH 34 62

Maksymalna wydajność wody między 
regeneracjami (przy twardości 18°dH) 

litry 1 900 3 400

Średnie zużycie soli na regenerację kg 1 2

Średnie zużycie wody na regenerację litry 57 60

Zakres ciśnień roboczych (min./ max) bar 1,4 – 8,0 1,4 – 8,0

Średnica przyłącza cal 1 1

*1   Maksymalna pojemność jonowymienna nie jest parametrem określającym częstotliwość regeneracji.

Stacje uzdatniania wody Gr. mat. 10

Aquahome Fit 7532 569
2 122,–

nr zam.
PLN

Aquahome Compact 7532 568
2 273,–

nr zam.
PLN

Wyposażenie dodatkowe Gr. mat. 10

Węże przyłączeniowe
   jednostka dostawy:  

1 kpl. (2 szt.)
   złącze clips – szybki 

montaż węża z By-passem 
w stacji Aquahome

   średnica przyłącza GW ¾" ×clips
   długość 100 cm

7572 006
137,–

nr zam.
PLN

   średnica przyłącza GW ¾" ×clips
   długość 200 cm

7572 007
175,–

nr zam.
PLN

   średnica przyłącza GW 1" ×clips
   długość 120 cm

7572 008
231,–

nr zam.
PLN

   średnica przyłącza GW ¾" ×1"
   długość 100 cm

7572 005
110,–

nr zam.
PLN

Syfon do odprowadzania popłuczyn
   syfon zapobiega wydobywaniu się  

nieprzyjemnego zapachu z instalacji
   średnica przyłącza ∅ 40
   zabezpieczenie antyskażeniowe

7572 009
63,–

nr zam.
PLN

Filtr mechaniczny Aquaplus Flush
   próg filtracji 150 μm
   metoda odnawiania – płukanie przeciwprądowe 

 uruchamiane automatycznie 
   wkład filtracyjny – stal nierdzewna 
   przezroczysty kielich filtracyjny 
   maksymalne ciśnienie wody – 8 barów 
   maksymalna temperatura wody – 40°C 
   średnica przyłącza 1" 
   natężenie przepływu – 3,4 m3/h (Δp=0,02 bara) 

7572 010
1 089,–

nr zam.
PLN

Materiały eksploatacyjne do stacji uzdatniania wody Gr. mat. 10

Sól regeneracyjna w tabletkach
opakowanie 25 kg

7419 725
33,–

nr zam.
PLN


