
Waterontharder softliQ:SC
Intelligente techniek voor excellente waterkwaliteit
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Wij begrijpen water.

Het ontharden van water is voor Grünbeck niet enkel een technisch 

procédé. De nieuwe softliQ:SC verzekert U – door zijn intelligente 

techniek – een excellente waterkwaliteit op ieder moment van de dag.
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Waarom is het belangrijk om  

het water te ontharden?

Omdat onthard water effectief bijdraagt aan uw  

levenskwaliteit en aan het waardebehoud van uw  

woning. Onthard water is goed voor uw huid. En voor 

uw leidingen, huishoudelijke toestellen en armaturen.

Grünbeck zorgt voor oplossingen.

Wij vinden dat het voor U zeer eenvoudig moet zijn om  

water in zijn beste vorm te beleven. Vanuit deze overtuiging 

hebben we de softliQ:SC ontwikkeld, om waterontharding  

nóg zekerder en efficiënter te maken. Kies voor de toekomst 

van de waterontharding. Kies voor de waterontharder softliQ:SC.
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Toepassing

De waterontharder softliQ:SC past zich aan aan uw  

waterverbuik en regenereert op een tijdstip dat U geen 

water nodig heeft. Op deze manier is een ononderbroken 

voorziening van onthard water verzekerd. De softliQ:SC18 

is geschikt tot 5 personen, terwijl de softliQ:SC23 kan 

gebruikt worden tot 12 personen.

Werking 

De softliQ:SC werkt volgens het principe van ionenuit-

wisseling en is voorzien van een volautomatische sturing 

en een slijtage-arm besturingsventiel. Hij past zich aan 

volgens de ingestelde waterhardheid en de waterafname 

door de gebruiker.

De waterontharder softliQ:SC kan gecontroleerd en bediend 

worden door middel van het geïntegreerde TFT-kleuren-

scherm, of door middel van de „myGrünbeck“-app.

Productregistratie

Met behulp van de myGrünbeck-App (voor iPhone/iPad  

en Android-Smartphones) of online via www.gruenbeck.

de/en/service/product-registration/ kunt U de registratie 

 

garantieperiode met twaalf maanden ter waarde van  

89 euro, wanneer U binnen de 14 dagen na installatie  

uw toestel registreert.

De toekomst in 

waterontharding 

begint NU.
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De nieuwe softliQ:SC23 
past zich aan uw leven aan

Groene LED-verlichtingsring

De nieuwe verlichtingsring dient als optisch 

signaal: bijvoorbeeld bij waterafname of bij 

bediening van de sturing. Een andere toe-

passing is de verlichting van een geopende 

zoutbak. 

Waarschuwing zoutvoorraad 

Middels een lichtsensor wordt het zoutniveau 

gecontroleerd. Er wordt een signaal gegeven 

wanneer zout moet worden bijgevuld. 

Grotere capaciteit

De softliQ:SC23 is een betrouwbare oplos-

sing voor het ontharden van water voor 6 tot 

12 personen.

De waterontharder softliQ:SC23 kan méér

NIEUW
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Intelligent.

•  Zelfstandig: de softliQ:SC past zich 

aan het verbruik van de gebruiker aan

•  Begrijpend: de regeneratie gebeurt op 

een moment dat er geen waterverbruik 

is

•  Inspirerend: omvangrijke detailoplos-

singen voor onderhoud en installatie

•  Vooruitstrevend: WLAN-interface 

voor verbinding met de gratis  

myGrünbeck-app

Perfecte vormgeving.

•  Elegant: zuiver organisch en tijdloos 

design

•  Detail: soft-close functie voor een 

perfect sluitende zoutbak

•  Duidelijk: optimale hygiëne door 

afscheiding van techniek en zoutbak

Autonoom.

•  Onafhankelijk: capaciteit automatisch 

of manueel instelbaar

•  Kinderspel: dankzij Plug-and-play en 

bijhorende wateranalysekit onmiddellijk 

onthard water

Krachtig.

•  Sterk: Power-modus voor optimaal 

onthard watergenot

 snelle zoutbakreiniging door 

modulaire opbouw

Rendement.

•  Spaarzaam:  

zoutrendement vergeleken met  

voorganger

•  Effectief: tot 33 % minder zoutverbruik 

vergeleken met voorganger

•  Voordeliger: nóg lagere kosten door 

duidelijk lager stroomverbruik

Toonaangevend.

•  Exclusief: vooruitstrevend en  

exclusief design

•  Plaatsbesparend: de kleinste  

inbouwdiepte op de markt 

•  Presterend: ééntanks-toestel met de 

prestaties van een tweetanks-toestel

Gegarandeerd.

•  Vertrouwd: consistente doorontwikke-

ling van de bewezen Grünbeck-techniek

•  Zeker: geïntegreerde voorzieningen 

voor eenvoudig vullen van de zoutbak

•  Duurzaam: bijzonder duurzame  

materialen voor een lange levensduur

•  Zuiver: productie en kwaliteitscontrole 

bij Grünbeck in Höchstädt (Duitsland)

Eenvoudig.

•  Bekwaam: geleide installatie en inbed-

rijfname garanderen correcte werking

•  Betrouwbaar: jaarlijks onderhoud door 

•   eenvoudig en hygiënisch 

onderhoud door scheiding van zoutbak 

en techniek

Ecologisch.

•  Energie-zuinig: zeer gering energie-

verbruik door geoptimaliseerde sturing

•  Milieuvriendelijk: ECO-modus voor 

minder waterverbruik

•  Bescherming natuurlijke bronnen: 

tot 42 % minder waterverbruik dan zijn 

voorganger

•  Comfort: de intelligente lichtsensor 

geeft een voorralarm wanneer zout 

moet worden bijgevuld

•  Visionair: LED-verlichtingsring  

informeert de gebruiker en verlicht  

de zoutbak

•  Genereus: hoog rendement  

aangepast voor verbruik tot 12  

personen

EfficiëntInnovatief Zeker

Bijkomende kenmerken van de waterontharder softliQ:SC23

nathanvanhaver
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Waterontharder softliQ:SC18 softliQ:SC23 1

Nominaal debiet ( 0°fH) volgens EN 14743 bij 1,0 bar drukverlies [m³/h] 1,8 2,3 

Nominaal debiet bij ontharding van 35°fH naar 13°fH bij  

drukverlies van 1,0 bar [m³/h]

3,0 3,8

Toepassingsbereik volgens Grünbeck v oor ... aantal families 

 tot ... personen

1 - 2

5

3 - 5 

12

Bedrijfsklaar gewicht ca. 65 kg ca. 73 kg

Leveringsgewicht ca. 22 kg ca. 26 kg

Afmetingen (B x H x D), geldig voor beide modellen 360 x 815 x 430 mm

Hoogte met geopend deksel, geldig voor beide toestellen 1.060 mm

 1 aangemeld voor DVGW-keuring

Technische gegevens softliQ:SC18 en softliQ:SC23

Voor meer info:

www.softliq.com
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De myGrünbeck-app voor de softliQ

Voor de waterontharders softliQ:SC is een app ontwikkeld met verscheidene 

controle-en bedieningsfuncties. De app helpt u bij de productregistratie,  

geeft info over de bedrijfstoestand van het toestel en laat een opvolging toe  

via WLAN.
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QUALITY

MADE IN 

GERMANY

TÜV-SÜD gecertificeerde onderneming  

in overeenstemming met EN ISO 9001,  

ISO 14001 en SCCP

Grünbeck Belgium BVBA

Industrieweg 122 A1

9032 Gent

BELGIUM

  +32 9 2273722

  +32 9 2273733

info@gruenbeck.be

www.gruenbeck.be
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