
P R O F E S S I O N E L L E  V A N D B E H A N D L I N G S L Ø S N I N G E R

Spar penge og
få silkeblødt vand 

med et North Star Ökosoft blødgøringsanlæg

Patenteret styremodul
Optimal brug af den tilgængelige  

kapacitet, hvilket gør det til det mest
økonomiske anlæg på markedet.

Sikker & Pålidelig
Det tørre saltkar og selvrensende 
ventilhus sikrer en ensartet drift.

Holdbar
En solid saltbeholder og høj-
kvalitetsresin i en glasfiber 

resintank, til maksimal levetid.

Økonomisk & Effektiv
Kompakte modeller med unikke
flow-hastigheder og minimalt

forbrug af salt og vand.

www.okosoft.dk



• Intelligent, selvjusterende elektronik, som indstiller  regenerationen  
 efter husstandens vandforbrug, dog senest efter 96 timer.

• Sparsomt salt- og vandforbrug.

• Meget enkel programmering.

• Lav vedligeholdelse.

• Robust kunststofventil.

• Inkluderet tilbehør: 2 fleksible stålarmerede slanger, bypass ventil,  
 air-gab, afløbs- og overløbsslange samt testkit til hårdhed.

Teknisk Data NSC25G NSC35G NSC60G 

Tankstørrelse 8,86 liter 10,34 liter 14,16 liter

Min. flow v. hårdhed mindre end <0,1°dH
Maximalt flow

15 liter/min.
> 50 liter/min.

15 liter/min.
> 50 liter/min.

20 liter/min.
> 50 liter/min.

Ion-udvekslingskapacitet m3 pr.°dH
Min. 17,4 m3 / °dH 25,9 m3 / °dH 42,1 m3 / °dH

Max 30,3 m3 / °dH 50 m3 / °dH

Max. kapacitet ml. regeneration v. 18°dH til 0°dH 980 liter 1.750 liter 2.780 liter

Anslået saltforbrug pr. regeneration 0,66 kg. 0,84 - 1,17 kg. 1,52 - 2,09 kg.

Anslået vandforbrug pr. regeneration 74 liter 86 liter 162 liter

Vandtemperatur 4 - 25 °C 4 - 25 °C 4 - 25 °C 

Driftstryk 1,4 - 8,6 bar 1,4 - 8,6 bar 1,4 - 8,6 bar

Gennemløb v. 1 bar trykfald 2,0 m3/time 1,68 m3/time 1,8 m3/time

Trykfald v. nominelt flow 0,28 bar 0,33 bar 0,61 bar

Max. flow til udløb v. regeneration 6,8 liter/min. 6,8 liter/min. 6,8 liter/min.

Tilslutningsdimension 1” 1” 1”

Størrelse saltkar
kg. 30 kg. 40 kg. 50 kg.

liter 25 liter 33 liter 43,5 liter

Min./Max. kapacitet ml. regeneration v. 18°dH til 6°dH 1.467 liter 2.217 - 2.625 liter 3.508 - 4.167 liter

Der tages forbehold for fejl og ændringer

NSC25G NSC35G NSC60G

A 40,0 cm. 52,7 cm. 69,2 cm.

B 52,7 cm. 65,0 cm. 79,0 cm.

C 30,2 cm. 30,2 cm. 30,2 cm.

D 48,0 cm. 48,0 cm. 48,0 cm.

E 8,6 cm. 8,6 cm. 8,6 cm.
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Jysk Vandteknik ApS er et familiedrevet virksomhed med hjertet på rette sted, og vi sætter en særlig ære i at levere den bedste 
service og rådgivning. Vores mangeårige erfaring i branchen giver dig sikkerhed for, at du får den bedste løsning til dig og din 
husstands behov. www.jvt.dk


