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Vanaf nú zacht water!
Vanaf nu is hard water verleden tijd. De Mezutec water-
ontharder is eenvoudig te installeren en gemakkelijk in 
het gebruik. Deze waterontharder beperkt kalk maar ook 
andere watervervuilers in uw water tot een minimum. 
Een slimme investering die zichzelf snel terug verdient!

Onmisbaar in uw huis
Na de installatie van onze waterontharder heeft u geen 
verstopte leidingen meer. Uw wasmachine gaat langer mee, 
de was voelt zacht aan. Na een bad of douche staat u versteld 
van uw water: het is zó fluweelzacht dat u het praktisch niet 
meer voelt. Bovendien is uw drinkwater vanaf nu zonder geur 
of smaak. Ook voor de huid is de waterontharder een uitkomst:
huid irritaties worden tot een minimum beperkt.

Slimme investering
Als ondernemer of huisbezitter houdt u van investeringen die 
zichzelf snel terugverdienen. Een waterontharder van Mezutec 
is zo’n slimme investering. U bespaart direct energie want u 
heeft geen kalkafzetting meer die voor rendementsverlies 
zorgt. Uw apparatuur en waterleidingen gaan langer mee. 
Onze systemen zijn uitgevoerd met een tijd- of volumesturing. 
Hiermee kan deze worden ingesteld naar de behoefte van 
uw toepassing.

Voordelen van een 
waterontharder

 Kalkvrije badkamer en keuken

 Helpt tegen een droge huid en eczeem

 Heerlijk zacht douchewater

 Glashelder en zuiver water

 Milieuvriendelijk

 Uw apparatuur gaat langer mee

 Energiezuinig: geen rendementsverlies   
 door kalkafzetting

 Reinigingsmiddelen werken beter

 Lage onderhoudskosten



De ultieme waterontha
rder

voor bedrijf en gezin
Single Compact

Luxury Compact



Werking van een ontharder

De waterontharder dient te worden geïnstalleerd net achter 
de watermeter, waardoor u in uw hele woning of bedrijf van 
kalkvrij water kunt genieten. Het water komt binnen in een 
composiettank gevuld met hars. Hier in worden de kalk-
deeltjes vastgehouden. In het pekelvat wordt zoutwater  
aangemaakt en dit wordt tijdens de regeneratie gebruikt 
om de kalkdeeltjes te verwijderen van het hars. Het spoel-
water met kalk gaat via een afvoer naar het riool. Na de 
regeneratie kunt u weer gebruik maken van kalkvrij water.

1    Watermeter
2    Waterleiding
3    Invoer
4    Uitgang
5    Pekelvat
6    Zoutreservoir
7    Bypass/besturing
8    Afvoer riool
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Aantal liters 10 14 16  20 30
Type Luxury Compact Luxury Compact  Luxury Compact Luxury Compact

  Single Compact Single Compact Single Compact Single Compact Single Compact

Geschikt voor (aantal pers. ) 1-4 5-6 6-7 7-8 9-10

Waterverbruik per jaar < 200 m³ < 300 m³ < 350 m³ < 400 m³ < 600 m³

Max. uitwisselingscapaciteit * 2,8 m³ 3,9 m³ 4,5 m³ 5,6 m³ 8,4 m³

Harsinhoud (liter) 10 14 16 20 30

Zoutinhoud (kilogram) 25-50 25-50 25 25-75 25-75

Normaal debiet (liter/uur) 1.0 m³ 1.2 m³ 1,4 m³ 1,8 m³ 2,0 m³

Computergestuurd/instelbaar Ja Ja Ja Ja Ja

Bypass **   Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Afm. Luxury (h x d x b) 704 x 522 x 350 mm 704 x 522 x 350 mm n.v.t. 1133 x 523 x 350 mm 1133 x 523 x 350 mm   

Afm. Single (h x d x b) 650 x 280 x 215 mm 650 x 300 x 260 mm Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Afm. Single zoutbak (h x d x b) 430 x 290 x 290 mm 430 x 290 x 290 mm Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Aansluiting leiding (mm) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Zoutverbruik per spoeling (kg) 1 kg 1,4 kg 1,6 kg 2 kg 3 kg

Stroomverbruik (Volt) 15 V. output 15 V. output 15 V. output 15 V. output 15 V. output
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Keuze uit diverse modellen

Luxury Compact voordelen
Deze waterontharder heeft een geïntegreerde 
zoutbak. Alles is één systeem.     

Single Compact voordelen
Met een gespliste opstelling is deze zeer geschikt in 
kleinere ruimtes. In meerdere formaten leverbaar.  

Wilt u ook zachter water en energie besparen? 
Kies dan voor de beste Europese kwaliteit waterontharders van 
Mezutec. Een slimme investering die zichzelf snel terug verdient.
Bel 0512 - 544 101 voor meer informatie 
of een vrijblijvend advies aan huis.     

           Standaard 5 jaar garantie op de ontharder en 10 jaar garantie op de hars. 

Neem 
contact met 

ons op!

*  Bij een hardheidsverlaging van 10° dH.
** Heeft u de waterontharder even niet nodig bij grote hoeveelheden water? Gebruik een bypass om de waterontharder tijdelijk uit te schakelen.


