
HUISHOUDELIJKE ONTHARDERS 

Aramis Standaard™ 
VS20 Reeks

Simplex waterontharders

  Volumegestuurde simplex uitvoering
 Uitermate geschikt voor kleine tot middelgrote verbruikers
 Compact design & techniek
 De nieuwste SXT besturing met uitlezing van; capaciteitsinstellingen, onmiddellijke of uitgestelde 

regeneratie, uitlezing van de hoeveelheid zacht water en opvolgen van de regeneratiecyclus
 Corrosievrije composiet harstank in glasvezel versterkt polyester
 Voedingsgeschikte onthardingsharsen met uniforme korrelgrootte
 Geïntegreerde resthardheidsregeling
 Kunststof zoutbak met dubbele overloopbeveiliging

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Door zijn gunstige prijs / kwaliteit is 
dit het meest verkochte toestel voor 
huishoudelijke ontharding. Deze 
toestellen worden ook ingezet voor 
de voeding van kleine keukens in 
restaurants, in kantoorgebouwen, 
reiniging van machines in landbouw  
of industrie.
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TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Aramis Standaard™ VS20 Reeks
Simplex waterontharders

WERKING
De Aramis Standaard VS20 reeks is een volumegestuurde simplex waterontharder 
waarbij de ontharderskolom met de stuurklep en de zoutbak één geheel vormen. De 
ontharder wordt aangestuurd door een elektronische stuurklep. De uiterst nauwkeurige 
elektronische waterteller telt de hoeveelheid onthard water en stuurt middels een 
SXT bedieningspaneel de waterontharder aan. Het zout en spoelwaterverbruik wordt 
tot het allerminimum herleid. Op het SXT bedieningspaneel hebt u een overzicht van 
de onthardingscapaciteit, afnamedebiet, opvolging van de regeneratiecyclus, en de 
mogelijkheid van regeneratie bij lange afwezigheid. De regeneratie gebeurt op een vast 
in te stellen tijdstip. Met de geïntegreerde resthardheidsregeling stelt u de gewenste 
resthardheid in.

Toestel VS 20-10 VS 20-14 VS 20-18 VS 20-22 VS 20-25 VS 20-30
Type ontharder Volume Volume Volume Volume Volume Volume

Uitvoering Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex

Digitale besturing SXT SXT SXT SXT SXT SXT

Harsinhoud 10 ltr 14 ltr 18 ltr 22 ltr 25 ltr 30 ltr

Inhoud zoutbak 55 ltr 100 ltr 100 ltr 100 ltr 100 ltr 100 ltr

Uitwisseling per harstank (min.) 70 °F.m³ 70 °F.m³ 90 °F.m³ 110 °F.m³ 125 °F.m³ 150 °F.m³

Zoutverbruik per regeneratie (min.) 1,7 kg 2,2 kg 2,3 kg 2,9 kg 3,3 kg 3,9 kg

Inkomende waterdruk (min.-max.) 2-8 Bar 2-8 Bar 2-8 Bar 2-8 Bar 2-8 Bar 2-8 Bar

Watertemperatuur (min.-max.) 2-43 °C 2-43 °C 2-43 °C 2-43 °C 2-43 °C 2-43 °C

Debiet 0,8 m³/u 1,2 m³/u 1,5 m³/u 1,8 m³/u 2 m³/u 2,5 m³/u

Aansluiting in inch 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Elektrische aansluiting 230 V-50 Hz 231 V-50 Hz 232 V-50 Hz 233 V-50 Hz 234 V-50 Hz 235 V-50 Hz

Beschermkap     ja ja ja ja ja ja

TOEBEHOREN
 2x Aansluit flexibels F ¾” F ¾” 100cm 
 1x Bronzen bypass 
 50 kg Zouttabletten SoftSel Pluss™  

in zakken van 25 kg 
 1 airgap rioolaansluiting
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VS 20-10

VS 20-14  VS 20-30
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