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AQUAMUNDAS ULTRASOFT TECHNISCHE SPECIFICATIES

ULTRASOFT
Mini & Maxi

Waterontharders op batterijen
met dubbele zuivering!

www.aquamundas.nl

Lost bestaande kalkaanslag op

Uw Aquamundas Ultrasoft installatie start meteen met 
het oplossen van de aanwezige kalkaanslag bij het 
ingebruik nemen.

Voorkomt nieuwe kalkaanslag

Als de oude kalkaanslag is opgelost zal er geen
nieuwe aanslag ontstaan door uw Ultrasoft
installatie. Uw bad, douche, kranen, douchewanden, 
servies, glazen etc. blijven kalkvrij.

Beschermt uw huishoudelijke
apparaten

Door het zachte water zonder kalk gaat uw
koffiemachine, wasmachine, vaatwasser,
waterkoker etc. veel langer mee.

Bespaar geld

Uw kosten aan wasmiddel, shampoo en reinigings-
middelen worden met 50% gereduceerd. U bespaart 
tevens 35% op energiekosten doordat uw ver-
warmingsinstallatie beter werkt zonder kalkaanslag.

Vriendelijk voor uw huid

Zacht water voelt als zijde. Vele gebruikers van zacht 
water ervaren een minder droge huid, minder jeuk 
en huidirritaties doordat er minder gebruik gemaakt 
wordt van zeep en wasmiddel.

Meer comfort

Geniet van een extra schuimend bad zonder 
kalkaanslag achteraf! Meer genieten en minder 
schoonmaken... klinkt goed toch?

De Aquamundas Ultrasoft Mini & Maxi zijn geschikt voor 
alle watersystemen. Beide types worden geleverd met 
een installatiekit met afvoerslang, 2 stuks aansluit-
slangen en een lithiumbatterij. Daarbij ontvangt u een 
handleiding en servicekaart voor onderhoud.

Installatievoorwaarden (beide modellen)

Waterdruk: 1.5 - 5 bar
Afvoer:  Riool

Wij adviseren u graag!

Mocht dit niet de waterontharder zijn die bij uw situatie 
past, neem dan contact met ons op. Wij hebben in ons 
assortiment nog meer modellen die een andere afmeting 
en/of capaciteit hebben. Onze Aquamundas zachtwater 
adviseurs helpen u graag bij uw keuze!

Mini

Maxi

1 - 8

2 - 15

Qn 1.5 - Q2

Qn 1.5 - Q3

Familiegrootte is gebaseerd op 150l /dag en een waterhardheid van 14°dH. 

Modelselectie Aquamundas Ultrasoft:

Model Aantal personen Watermeter

Mini

Maxi

557 x 269 x 489

788 x 269 x 489

8

16

Technische data

Model Afmetingen Ltr. hars

0.84-1.2 Kg

1.68-2.4 Kg

Zoutverbruik

65 l/min.

61 l/min.

Max Flow

Verkrijgbaar bij:



UNIEKE PRESTATIES ZORGELOOS GENIETEN

Regenereert
alleen de hars die

is gebruikt.

Eenvoudig bedienings-
paneel met 3 knoppen

en verlicht display. 

Speciale bypass. 

Mini & Maxi
gebruiken blok- of

tablettenzout.

Hard water
Zacht water
Ultra zacht water

HOGE CAPACITEIT

Geen stroom-
aansluiting nodig

Werkt op een 9V batterij
(wordt bijgeleverd)

Uniek Duplex systeem
 Serie Sof’N’polish

Ultrasoft water door
dubbele zuivering

Free flow besturings-
technology

Verhoogd stroomsnelheid
tot 65 l/min.

Duurzaam!

Tot 32% minder spoel-
watergebruik en 13%
minder zoutverbruik

Verwisselbare aansluiting

Eenvoudige installatie met 
keuze uit 3/4” aansluiting

aan de linker- of rechterzijde
(optioneel)  

Makkelijke montage

Geleverd met installatiekit,
handleiding en servicekaart.

Technology Waterontharders:

• Super compact (Mini tot maar 269mm breed)

• Werkt op 9V batterij (Trafo is optioneel mogelijk)

• Aquamundas garantie

• Naar wens aanpasbaar aan uw situatie

• Vooruitstrevend ontwerp (2 tanks in 1 behuizing)

• Zowel rechts als links aan te sluiten

• Twee harstanks voor ultra zacht water

Ingebouwd beschermsysteem

• Lekdetectie in uw waterleiding

• Uitgestelde regeneratie tot 2.00 uur

• Automatische aanpassing door opslaan van uw water-
   verbruik en hierdoor besparing op zout en spoelwater

• Automatische aanpassing zomer- en wintertijd

U heeft maar liefst 7 jaar Aquamundas garantie op de 
onderdelen van de Mini en Maxi en 2 jaar garantie op 
de werkende installatie.

Aquamundas... uw expert voor zacht en helder water 
uit iedere kraan in huis.


