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KS30E/KS30I

POUŽITIE

TECHNICKÉ PARAMETRE
Pripojenia/Rozmery
Objednávacie číslo: KS30E-30, KS30E-60, 

KS30I-30, KS30I-60, 
KS30I-80 

Pripojenie: DN20 
Priemerný objem pitnej vody ktorú 
možno zmäkčiť z 21°dH na 8°dH / 
z 37°fH na 15°fH:

KS30E-30, KS30I-30
KS30E-60, KS30I-60
KS30I-80 

2500 liter
5000 liter
7500 liter 

Pripojenia/Rozmery
Počet odberných miest:
KS30E-30, KS30I-30
KS30E-60, KS30I-60
KS30I-80 

1 - 3 
3 - 8 
6 - 20 

Napájanie: 230 V / 50 Hz 
Tlak
Max. prietok: 3 m3 /h
Rozsah prevádzkového tlaku: 1 - 8 bar
Prevádzkové teploty
Rozsah teploty pitnej vody: 5 - 30 °C 
Rozsah okolitej teploty: 5 - 40 °C 
Špecifikácie
Menovitý prietok pri @ Δp = 1.0bar
podľa EN 14743:
KS30E-30, KS30I-30
KS30E-60, KS30I-60
KS30I-80 

1,44 m3 /h
1,68 m3 /h
1,68 m3 /h

Objem živice:
KS30E-30, KS30I-30
KS30E-60, KS30I-60
KS30I-80 

 
10 l 
20 l 
25 l 

Zmäkčovač vody KaltecSoft

Úprava vody

Uhličitan vápenatý je v pitnej vode cenným minerálom, ale vie 
spôsobiť vážne problémy pre domácnosť, keď sa voda začne 
zohrievať. Pevné vrstvy vodného kameňa sa tvoria najmä na horú-
cich povrchoch. Takéto vrstvy skracujú životnosť drahých spotrebičov  
pripojených na rozvod vody a znižujú účinnosť ohrievačov vody 
a kotlov. KaltecSoft ponúka cenovo efektívne riešenie na ochranu 
Vašich rozvodov vody. Zmäkčovač vody KaltecSoft spája osvedčenú 
technológiu iónovej výmeny s jedinečnou konštrukciou zriadenia. 
Regenerácia je riadená na základe spotrebovaného množstva vody, 
aby sa zabezpečila minimálna spotreba vody aj soli. Zmäkčovač vody 
KaltecSoft sa jednoducho inštaluje aj ovláda.

CHARAKTERISTIKA
• Kompaktný: KS30E-30 a KS30I-30 sa zmestia pod 
 kuchynský drez. 
• Multiblok pripojenie:
 - Funkcia bypass
 - Jeden vzorkovací ventil pre meranie tvrdosti neupravenej vody 
   (v polohe bypass) a upravenej vody (v prevádzkovej polohe)
• Regenerácia podľa spotreby – Pred každou regeneráciou 
 zariadenie skontroluje spotrebované množstvo vody a regeneruje 
 adekvátne k spotrebe
• V zhode s požiadavkami nariadenia DM174 (KS30I-xx)
• Jednoduchá prevádzka
• Jednoduchá inštalácia



KS30E/KS30I - Zmäkčovač vody KaltecSoft

egnahc ot tcejbuS • 8180R 32EG0241-H0NE • teehS noitacificepS tcudorP2

CONSTRUCTION

Špecifikácie
Menovitá kapacita (EN 14743) : 
KS30E-30, KS30I-30
KS30E-60, KS30I-60
KS30I-80 

 
30 m³x °dH/ 54 °fH/ 
540 ppm 
60 m³x °dH/107 °fH/
1070 ppm 
85 m³x °dH/151 °fH/
1510 ppm 

Kapacita zásobvníka soli: 
KS30E-30, KS30I-30
KS30E-60, KS30I-60
KS30I-80 

12 kg
25 kg 
25 kg 

Maximálna spotreba soli 
na regeneráciu:
KS30E-30, KS30I-30
KS30E-60, KS30I-60
KS30I-80 

1,5 kg
2,5 kg
3 kg 

Maximálna spotreba vody 
na regeneráciu:
KS30E-30, KS30I-30
KS30E-60, KS30I-60
KS30I-80 

  85 l
125 l
145 l 

Krytie: IP51 

Špecifikácie
Rozmery: 
Výška
KS30E-30, KS30I-30
KS30E-60, KS30I-60, 
KS30I-80
Šírka
KS30E-30, KS30I-30
KS30E-60, KS30I-60, 
KS30I-80

Hĺbka
KS30E-30, KS30I-30
KS30E-60, KS30I-60, 
KS30I-80

536 mm 
808 mm
808 mm 

270 mm
270 mm 
270 mm  

483 mm 
483 mm
483 mm 

Výška vstup/výstup-h: 
KS30E-30, KS30I-30
KS30E-60, KS30I-60
KS30I-80 

400 mm
670 mm
670 mm 

Prevádzková hmotnosť, cca: 
KS30E-30, KS30I-30
KS30E-60, KS30I-60, 
KS30I-80 

40 kg
65 kg
70 kg 

Dezinfekčná jednotka: 
KS30E-30, KS30E-60
KS30I-30, KS30I-60, 
KS30I-80 

-
ano
ano 

Prehľad Zmäkčovač vody Honeywell KS30:
Štandardný rozsah dodávky
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Kryt

Zásobník soli
Výstup upravenej vody
Vstup tvrdej vody
Pripojenie odpadovej vody
Zmiešavací ventil – nastavenie výstupnej tvrdosti
Pripojenie prepadu
Zmäkčovacia živica (v zásobníku soli)

2 x pripájacia hadica
2m ohybná odpadová hadica 
Hadicová svorka
Napájací adaptér

Multiblok pripojenie

Riadiaca hlava s mikroprocesorom a riadiacou jednotkou
(za vrchným krytom)
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*bez kondenzácie

Parametre Hodnota
Prostredie: čisté, suché a bezprašné
Min. okolitá teplota: 5 °C
Max. okolitá teplota: 40 °C
Minimálna relatívna okolitá vlhkosť: 25 % *
Maximálna relatívna okolitá vlhkosť: 85 % *

KS30E/KS30I - Zmäkčovač vody KaltecSoft

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU
• Zmäkčovač musí stáť na rovnom povrchu
• Trvalá prevádzka zmäkčovača s vodou obsahujúcou chlór alebo 
 oxid chloričitý je možná, pokiaľ koncentrácia voľného 
 chlóru/oxidu chloričitého nepresahuje 0.5 mg/l
• Je potrebné zabezpečiť odvod odpadovej vody, ktorá vzniká pri 
 regenerácii a pripojiť prepadové potrubie.
• V okolí zariadenia musí byť elektrická prípojka
• Nainštalujte filter nie ďalej ako 1m pred zmäkčovač na ochranu 
 zmäkčovača a zvyšku systému
• Tlak vody v systéme nesmie presiahnuť maximum 8.0 bar
• Pre zabezpečenie hore uvedených opatrení odporúčame pred 
 zmäkčovač inštalovať filter s redukčným ventilom  
 (FK06/ FK74CS alebo HS10S

POPIS ČINNOSTI
Zmäkčovač ovláda moderný mikroprocesor, ktorý funguje na 
princípe inteligentnej regenerácie.

Inteligentná proporcionálna regenerácia:
Pri spustení, zariadenie podľa zadanej tvrdosti určí, koľko vody je 
živica schopná zmäkčiť. V užívateľom nastavenom čase 
(napr. v noci), zariadenie skontroluje či zostala dostatočná kapacita 
živice na nasledujúci deň. Ak nie je, zmäkčovač vykoná regeneráciu 
a kapacita živice sa obnoví na 100 %.
Poznámka: Pri inteligentnej regenerácii sa zostávajúca kapacita 
                    živice neminie.
Prostredníctvom integrovaného merača spotreby vody riadiaca 
jednotka vypočíta zostávajúcu kapacitu živice a určí množstvo 
soľanky potrebnej na čiastočnú regeneráciu.
Použitím takéhoto regeneračného postupu sa spotreba vody a soli 
redukuje na minimum. Pri výpadku napájania sa na obmedzenú 
dobu zachovajú nastavenia a čas. 
Varianty: 
Dezinfekcia
Zmäkčovač je možné dodať so zariadením na dezinfekciu živice 
počas regenerácie (KS30I-xx). 
Druh soli
Používajte iba tabletovanú soľ podľa EN 973.

PREPRAVA A SKLADOVANIE
Komponenty ponechajte v originálnom balení a vybaľte ich až tesne 
pred použitím.
Pri preprave a skladovaní dodržiavajte nasledovné podmienky:

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Ako to funguje?
Zmäkčovač funguje na princípe iónovej výmeny. V úpravni sa 
zachytáva vápnik a horčík obsiahnutý vo vode, čím voda stráca 
potenciál tvorby vodného kameňa. Počas automatických cyklov 
regenerácie zachytené minerály odchádzajú do odpadu. 
Výstupnú tvrdosť vody je možné nastaviť podľa potrieb užívateľa.

Kedy  ho použiť?
Vtedy, ak máte tvrdú vodu. Optimálna tvrdosť vody je 6 °dH. 
S každým pribúdajúcim stupňom tvrdosti rastú náklady pre 
domácnosť spojené s tvorbou vodného kameňa.  

Kde ho nainštalovať?
Umiestňuje sa do hlavného rozvodu pitnej vody pred všetky 
zariadenia, ktoré chceme ochrániť pred vodným kameňom. 
V blízkosti zmäkčovača musí byť odtok odpadovej vody 
a elektrická zásuvka. 

Koľko stojí?
Stojí asi toľko, ako práčka dobrej kvality. 
Ale na rozdiel od iných domácich spotrebičov, náklady na 
zmäkčovač vody KS30 sa Vám vrátia po 2 až 4 rokoch. 
Znížite náklady na ohrev vody, ušetríte na pracích a čistiacich 
prostriedkoch. Predĺžite životnosť domácich spotrebičov.

Je používanie tohto zariadenia komplikované?
Zmäkčovač pracuje automaticky bez potreby obsluhy užívateľa. 
Vyžaduje iba pravidelné dopĺňanie soli, zvyčajne raz za niekoľko 
mesiacov.

Je zmäkčená voda vhodná na pitie?
Zmäkčená voda sa môže piť. Jej zloženie je rovnaké ako pred 
zmäkčením, iba vápnik a horčík je  nahradený sodíkom. 
Pri znížení tvrdosti vody o 1° dH (stupeň nemecký), zmäkčovač 
pridá do vody 8 mg sodíka na liter vody. Osoby, ktoré majú diétu 
bez používania soli by túto skutočnosť mali zohľadniť. 
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Príklad inštalácie

ROZMERY

Pozn:  Všetky rozmery v mm ak nie je uvedené inak

KaltecSoft

KaltecSoft
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KS30E/KS30I - Zmäkčovač vody KaltecSoft



OBJEDNÁVACIE ÚDAJE
Nasledujúca tabuľka obsahuje všetky informácie potrebné na objednanie Vami vybraného zariadenia. 
Pri objednávke vždy uveďte typ a objednávacie číslo alebo číslo dielu.
Varianty: •  štandard
 -  nedostupné

Náhradné diely
Zmäkčovač vody KaltecSoft KS30, od roku 2018 

KS30E-30 KS30E-60 KS30I-30 KS30I-60 KS30I-80 
• - - - - 

- • - - - 

- - • - - 

- - - • - 

- - - - • 

Popis číslo dielu
Pre KS30E-/KS30I  
Sada O-krúžkov MK-30A 

RH30-A 
PU30-A 
RC30-A 

MB30-A 
Iba pre KS30I  
Dezinfekčná jednotka DE30I-A 

KS30E/KS30I - Zmäkčovač vody KaltecSoft

Zmäkčovač vody s menovitou kapacitou 30 m³ x °dH/55 m³ x °F/ 
540 ppm BEZ dezinfekčnej jednotky 
Zmäkčovač vody s menovitou kapacitou 60 m³ x °dH/107 m³ x °F/ 
540 ppm BEZ dezinfekčnej jednotky
Zmäkčovač vody s menovitou kapacitou 30 m³ x °dH/55 m³ x °F/ 
540 ppm S dezinfekčnou jednotkou 
Zmäkčovač vody s menovitou kapacitou 60 m³ x °dH/107 m³ x °F/
1.070 ppm S dezinfekčnou jednotkou
Zmäkčovač vody s menovitou kapacitou 85 m³ x °dH/151 m³ x °F/
1.510 ppm S dezinfekčnou jednotkou

Vystužená hadica KS30E/I-80 1 kus
Napájací adaptér
Červená svorka pre pripevnenie uhlového 

Multiblok

pripojenia 2 ks

Honeywell s.r.o. 
Mlynské nivy 71 
821 05 Bratislava 
Slovensko 
Tel: +421 2 322 622 11 
Fax: +421 2 322 622 55 
www.honeywell.sk 


