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921305 (WASOAU) Automatische
waterontharder voor combi
steamers en convectie
ovens

Automatische waterontharder voor koudwater aansluiting.
Roestvrijstalen omkasting met ingebouwde 8 liter
roestvrijstalen harstank met 5,6 liter harsvulling.
Opgebouwde besturing met digitaal display en tiptoetsen.
Automatische regeneratie instelbaar van 12 uur tot 99
dagen, of handmatige regeneratie. Zoutverbruik van 1 kg
per regeneratie. Mengventiel voor het instellen van de
resthardheid. Voor combi steamers en convectie ovens.

Als accessoire is leverbaar een elektrolytische hars
sterilisator (921306), met besturingskast voor wandmontage
met controlelampen en 1,2 m lange aansluitkabel met steker.
Elektrodes voor montage in de waterontharder met 1,9 m
lange verbindingskabel.

Uitvoering
• De waterontharder is speciaal toepasbaar bij

combi steamers en convectie ovens en is
geschikt voor alle formaten, van 6x 1/1GN tot
20x 2/1GN.

• Roestvrijstalen omkasting met kunststof tank
voor de zoutvoorraad en een ingebouwde
roestvrijstalen cilinder van 8 liter met de
kunsthars vulling.

• Elektronische sturing van de regeneratie
cyclus, met digitaal display.

• Het is mogelijk om de automatische
regeneratie te programmeren van iedere 12 uur
tot iedere 99 dagen, of handmatige
regeneratie.

• De waterhardheid van het uitgaande water is
instelbaar.

• 1 kg zoutverbruik per regeneratiecyclus.
• Optioneel is een hars sterilisator leverbaar

(921306).
• Capaciteit van onthard water:

11°dH - 1680 lt
16°dH - 1120 lt
22°dH - 840 lt
28°dH - 672 lt
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Elektra
Voltage

921305 (WASOAU) 230V-50/60hz-1N 
Vermogen 4 Watt 

Water
Water aansluiting G 1/2" 
Water druk 2 - 8 bar
Water toevoer temperatuur 4 - 30 °C

Afvoer
Water afvoer 18 mm

Algemene gegevens
Externe afmetingen, lengte 250 mm 
Externe afmetingen, breedte 480 mm 
Externe afmetingen, hoogte 540 mm 
Hars inhoud 8 Liter
Zout inhoud 20 kg
Gewicht, netto 12 kg
Gewicht, netto 12 kg 
Max capaciteit 1500 liter/uur


