
ATAG Waterverzachters, zacht voor u en uw apparatuur
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   ECO-TOESTEL: 
laag water- en zoutverbruik en korte regeneratiecyclus

  TOPKWALTEIT : 
5 jaar  waarborg en garantie van optimaal debiet van warm water

  HISTORIEK: aantal regeneraties, zacht water verbruik
  EENVOUDIGE PROGRAMMATIE: uur, info installateur 
  DUIDELIJKE DISPLAY
  SERVICE-INDICATIE: via display

  WEINIG ONDERHOUD 
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ATAG Verwarming bvba 
Leo Baekelandstraat 3  2950 Kapellen  
T: 03 641 64 40  
F: 03 227 23 43

www.atagverwarming.be  
E: info@atagverwarming.be

Uw ATAG adviseur:

Zuiniger worden ze niet gemaakt

Met een ATAG ketel beschikt U over een verwarmingsketel 
die enkel de hoogste norm van kwaliteit kent, zowel voor 
de verwarming als voor de warmwaterproduktie.

Om deze kwaliteit dagelijks te blijven garanderen is een 
extra bescherming niet overbodig. Door verwijdering van 
kalk uit de waterinstallatie blijven uw warmtewisselaar en/
of boiler gevrijwaard van aantasting. 

Daarenboven verlengt een ATAG Descale waterverzachter 
de levensduur van andere apparaten (koffiezetapparaat, 
wasmachine, vaatwasmachine,...) 

Naast alle zichtbare voordelen van een ATAG Descale 
waterontharder voelt het water zachter aan en wordt de 
persoonlijke verzorging ook een heel stuk aangenamer.

De ATAG Descale neemt weinig plaats in en vergt een  
minimum aan onderhoud. 

Vraag vrijblijvend de ATAG specialist om meer informatie. 

ATAG Descale waterverzachter  

voor smaakvol drinkwater

ATAG Descale, zacht en kalkvrij water.

Descale  
5

Descale 
10

Descale 
15

Descale 
20

Afmetingen  
L x B x H (mm)

500 x 320 
x 710

500 x 320 
x 710

500 x 320 
x 1190

500 x 320 
x 1190

Spanning voor de 
besturingsklep

12 Volt - AC via transformator

Spanning voor de motor 12 Volt DC
Stroomverbruik 3 Watt
Frequentie AC 50 / 60 Hz

Regeneratietype
Volumetrisch UP-FLOW  

(tegenstroom) + proportionele bezouting 

Regeneratiecycli
Vulling zoutbak / Service / Up-Flow bezouting /  

Trage spoeling / Backwash / Snelle spoeling
Programmeer-
bare kalender

Instelbare verplichte regeneratie

Manuele regeneratie Onmiddellijk en met uitstel
Regeneratie in 
6 sequenties

Standaard

Vergrendeling Standaard
Bijhouden van uur 24 uur
Opvullen zoutbak met 
behandeld water

Standaard

Aanduiding  
waterverbruik

Standaard

Harsinhoud (composiet) 5 liter 10 liter 15 liter 20 liter
Inhoud zoutbak 25 kg 25 kg 75 kg 75 kg
Totaal waterverbruik /  
regeneratie (liter)

42,55 61,50 68,61 91,41

zoutverbruik /  
regeneratie (kg)

0,55 1,09 1,64 2,18

Water- en  
omgevingstemperatuur

Min. 4°C en Max. 45°C
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