Cenník

úprava vody Aquina pre slovenský trh.
Platnosť od 1.7.2021 do vydania nového cenníka.

Kabinetový zmäkčovací filter typ SMK - BNT
Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie
zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený monodisperznou hmotou,
zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný
celok pripravený k inštalácii. Regenerační tabletová soľ za
príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje
- pri regenerácii je zaistená i naďalej dodávka neupravenej
vody
- vyrobené v Českej republike
- plná certifikácia pre pitné aplikácie v EÚ

Technické info
farba zásobníka / krytu
biela / modrá
výška / šírka / hĺbka
530 / 225 / 400 mm
výška napojenia vody / odpadu 370 / 400 mm
napojení vody / odpadu
3/4“ / PE hadice 1/2“
el. napojenie / odber
230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody
0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolie max.
43 0C
Doporučené pripojenie 1 až 2 zariadenia ( príklad: kávovar +
vyrobník ľadu )
Množstvo zmäkčenej vody na 1xregeneráciu do 1600L

model
kapacita m3 x 0dH

SMK BNT650T
20

SMK BNT 1650F
20

mechanické
časové riadenie

elektronické
objemové riadenie

Typ riadiaceho ventilu
Rozsah nastavenia
Objem katexu, l.
Prietok max., m3 / hod
Plavákový ventil Kombi plast 3/8“

BNT 650T
1 - 12 dní
5,0
0,5
áno

BNT 1650F

Cena:

329,- EUR

nastavenie riadiaceho ventilu
spôsob riadenia regenerácie

EN ISO 9001

Oficiálne zastúpenie pre Slovenskú republiku Musetti Slovakia s.r.o.
musetti@musetti.sk, tel.:+421 911 315 900
www.musetti.sk

0-99 m3

5,0
0,5
áno
399,- EUR
Uvedené ceny sú bez DPH.

Cenník

úprava vody Aquina pre slovenský trh.
Platnosť od 1.7.2021 do vydania nového cenníka.

Zmäkčovací filter typ WMK - BNT
Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie
zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený monodisperznou hmotou,
zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný
celok pripravený na inštaláciu. Regeneračná tabletová soľ je za
príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje
- pri regenerácii je zaistená i naďalej dodávka neupravenej
vody
- vyrobené v Českej republike
- plná certifikácia pre pitné aplikácie v EÚ

Technické info
farba zásobníka / krytu
biela / modrá
výška / šírka / hĺbka
635 / 320 / 662 mm
výška napojenia vody / odpadu 470 / 500 mm
napojenie vody / odpadu
3/4“ / PE hadice 1/2“
el. napojenie / odber
230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody
0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.
43 0C
Doporučené pripojenie 2 až 3 zariadenia ( príklad: kávovar +
vyrobník ľadu + umývačka riadu )
Množstvo zmäkčenej vody na 1xregeneráciu do 2500L

model
kapacita m3 x 0dH

WMK BNT650T
40

WMK BNT1650F
40

mechanické
časové riadenie

elektronické
objemové riadenie

typ riadiaceho ventilu
rozsah nastavenia
Objem katexu,l.
prietok max., m3 / hod

BNT 650T
1 - 12 dní
10,0
1,0

BNT 1650F

Cena:

379,- EUR

nastavenie riadaceho ventilu
spôsob riadenia regenerácie

EN ISO 9001

Oficiálne zastúpenie pre Slovenskú republiku Musetti Slovakia s.r.o.
musetti@musetti.sk, tel.:+421 911 315 900
www.musetti.sk

3

10,0
1,0
449,-EUR
Uvedené ceny sú bez DPH

Cenník

úprava vody Aquina pre slovenský trh.
Platnosť od 1.7.2021 do vydania nového cenníka.

Zmäkčovací filter typ WK Standard - BNT
Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie
zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený 3onodisperzní hmotou,
zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný
celok pripravený na inštaláciu. Regeneračná tabletová soľ je za
príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje
- pri regenerácii je zaistená i naďalej dodávka neupravenej
vody
-vyrobené v Českej republike
- plná certifikácia pre pitné aplikácie v EÚ

Technické info
farba zásobníka / krytu
biela / modrá
výška / šírka / hĺbka
890 / 310 / 430 / 1115 mm
výška napojenia vody / odpadu 925 / 955 mm
napojenie vody / odpadu
3/4“ / PE hadice 1/2“
el. napojenie / odběr
230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody
0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.
43 0C
Doporučené pripojenie celej veľkokuchyni alebo rodinného
domu na 4-5 osob

model
kapacita m3 x 0dH

WK Standard80 1650F
80

nastavenie riadaceho ventilu

elektronické

spôsob riadenia regenerácie

objemové riadenie

typ riadiaceho ventilu
Objem katexu, l.
prietok max., m3 / hod

BNT 1650F
20,0
2,5

Cena:

599,-EUR
Uvedené ceny sú bez DPH

EN ISO 9001

Oficiálne zastúpenie pre Slovenskú republiku Musetti Slovakia s.r.o.
musetti@musetti.sk, tel.:+421 911 315 900
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Cenník

úprava vody Aquina pre slovenský trh.
Platnosť od 1.7.2021 do vydania nového cenníka.

obj.č.

cena EUR bez
DPH

A-6973
ATS
K-03

49,90
4,90
0,00
13,90
14,90

A-6980

48,90

výbava za príplatok:
JHB-03, chlorátor, dezinfekcia filt. lože elektrolýzou NaCl při každej reg.
typový štítok výrobku s kontaktom na odberateľa
balné – kartonáž
Filter pevných častíc Nilfisk
Sada na meranie tvrdosti vody
SALZ-01 svetelný a zvukový alarmpri nedostatku reg.soli. Napajanie z
baterie
Tabletová soľ, vrece 25kg

9,75

Uvedené ceny sú bez DPH
Dôležité informácie
a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody doplniť o filter proti úniku filtračnej hmoty.
b) nutnosť inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok, pokiaľ nie je zabezpečené odkanalizovanie v podobe
podlahového vpustu
c) cena tovaru - sklad Musetti Slovakia, s.r.o., Logistická 6, 917 01 Trnava, Slovensko
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