
Blødt vand skaber livskvalitet 
Innovativ blødgøringsteknik fra Grünbeck

Blødgøring
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Blødgøringsanlæg softliQ:SC18 softliQ:SC23 
Nominel gennemstrømning (0 °dH) iht. DIN EN 14743 ved 1,0 bar  
tryktab [m³/h] 1,8 2,3

Nominel gennemstrømning ved 1,0 bar tryktab, fra råvandets hårdhed  
20 °dH til det bløde vands hårdhed 8 °dH [m³/h] 3,0 3,8

Grünbecks brugsanbefaling op til ... personer 5 12
Driftsvægt [kg] ca. 65 ca. 73
Forsendelsesvægt [kg] ca. 22 ca. 26
Mål (B x H x D) [mm] 360 x 815 x 430 360 x 815 x 430
Højde, når låget er åbnet [mm] 1.060 1.060
Ordrenr. 188 500 188 550

CERT

Intelligent teknik til enestående vandkvalitet
Blødgøringsanlægget softliQ:SC tilpasser sig forbruget og 
regenererer på et tidspunkt, hvor der normalt ikke er brug 
for vand. På den måde sikres der en kontinuerlig forsyning 
af blødt vand. softliQ:SC18 egner sig til op til 5 personer, 
mens softliQ:SC23 forsyner op til 12 personer med blødt 
vand. softliQ-anlæggene fungerer med ionbytning og 
er udstyret med en fuldautomatisk styring og en central 

styreventil. På baggrund af den indstillede hårdhed for 
råvandet og brugsvandet tilpasser de sig betingelserne på 
stedet. Blødgøringsanlæggene softliQ:SC kan kontrolleres 
og betjenes via det integrerede TFT-farvedisplay eller via 
myGrünbeck-appen.

Blødgøringsanlæg softliQ:SC
Fremtiden for blødgøring af vand

softliQ:SC23 med grønt lysende LED-ring og saltsensor

CERT

1   Returskylningsfilter pureliQ

2   Sikkerhedsanordning protectliQ

3   Blandeventil

4   Tilslutningsblok

5   Kloaktilslutning 

6   Ionbytningsbeholder

  Råvand

   Vand 0 °dH

   Vand 5 til 6 °dH
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Funktionsbeskrivelse
Blødgøringsanlæg softliQ:SC
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softliQ: 
SC23
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Blødgøringsanlæg softliQ:MC32 softliQ:MC38
Nominel gennemstrømning med lukket iblanding iht. DIN EN 14743  
ved 1,0 bar tryktab [m³/h]

3,2 3,8

Nominel gennemstrømning ved 1,0 bar tryktab, fra råvandets hårdhed  
20 °dH til det bløde vands hårdhed 8 °dH [m³/h]

4,3 5,6

Grünbecks brugsanbefaling op til ... personer 20 30
Driftsvægt [kg] ca. 130 ca. 140
Forsendelsesvægt [kg] ca. 41 ca. 46 
Mål (B x H x D) [mm] 525 x 912 x 580 525 x 912 x 580 
Højde, når låget er åbnet [mm] 1.290 1.290 
Ordrenr. 187 120 187 130

Blødgøringsanlæg softliQ:MC
Til gavn for flere mennesker

Funktionsbeskrivelse
Blødgøringsanlæg softliQ:MC

CERT CERT

Smart kapacitet, så individuel som dit liv.
softliQ:MC er eksperten inden for blødgøring af vand, 
der bliver mere og mere intelligent, fordi det lærer af 
dig. Først registrerer det dit gennemsnitsforbrug for hver 
ugedag.  
Derefter styrer det sin blødgøringskapacitet afhængigt af 
dagen. 

Desuden kontrollerer og optimerer det dagligt forbrugs-
profilen. De to ionbyttere garanterer blødgøring uden stag-
nation i faser med begrænset aftapning og fuld kapacitet 
ved stort vandbehov. softliQ:MC32 forsyner op til 20 perso- 
ner med blødt vand, mens softliQ:MC38 er egnet op til 30 
personer. Blødgøringsstrategien bestemmes via forvalg: 
Eco, Power, Comfort eller Individual.

Perfekt samspil for mere renhed og blødhed: Blødgøringsanlæg softliQ med 
filterserien pureliQ

 1   Returskylningsfilter pureliQ

 2   Sikkerhedsanordning protectliQ

 3   Tilslutningsblok

 4    Elektronisk styret blandeenhed

 5   Kloaktilslutning

 6    Ionbytningsbeholder

 Råvand

 Vand 0 °dH

 Vand 5 til 6 °dH
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softliQ:SC18 softliQ:SC23 softliQ:MC32 softliQ:MC38

Brugsanbefaling op til 5 personer op til 12 personer op til 20 personer op til 30 personer
Saltbeholdning [kg] 35 35 95 95
Mål (B x H x D) [mm] 360 x 815 x 430 360 x 815 x 430 525 x 912 x 580 525 x 912 x 580
Elektrisk effektforbrug drift/standby [W] 8 / < 1 13 / < 1 14 / < 1,8 14 / < 1,8
Soft-close-funktion
WLAN (mobil anlægsstyring via  
myGrünbeck-app)
LED-lysring         —
Foralarm saltbeholdning         —
Parallel drift via blødgøringsanlæg med  
2 tanke         —         —

Elektronisk styret blanding         —         —

Tilbehør (anbefalet) Kloaktilslutning DN 50
Isoleringssæt

Kloaktilslutning DN 50
Isoleringssæt Kloaktilslutning DN 50 Kloaktilslutning DN 50

Filteranbefaling pureliQ:KD25
pureliQ:RD25

pureliQ:KD25
pureliQ:RD25

pureliQ:KD25
pureliQ:RD25

pureliQ:KD32
pureliQ:RD32

Uddrag af DIN 1988-200

Kalciumkarbonat-massekoncentration 1 
[mmol / l] Kategori Foranstaltninger ved ∆ ≤ 60 °C Foranstaltninger ved ∆ > 60 °C

≥ 2,5  
(svarer til ≥ 14 °dH) hård Stabilisering 

eller blødgøring anbefalet
Stabilisering 
eller blødgøring

≥ 1,5 til < 2,5 
(svarer til ≥ 8,4 °dH til < 14 °dH) mellem

ingen 
eller stabilisering 
eller blødgøring

Stabilisering 
eller blødgøring anbefalet

< 1,5 (svarer til < 8,4 °dH) blød ingen ingen

 1 se § 9 afsnit 2. Tysk vaske- og rengøringsmiddellovgivning

Blødgøringsanlæg 
Formfuldendt design

 
1 mm kalk- 

aflejring =̂ 10 % 
større energifor-

brug! Intelligent.
•  Selvstændig: softliQ:SC tilpasser 

sig kundens vandbehov
•  Intelligent: Regeneration af an-

lægget, når det ikke bruges
•  Sofistikeret: En lang række 

detaljerede løsninger til vedlige-
holdelse og installation

•  Avanceret: WLAN-interface med 
styring via den gratis app  
myGrünbeck

Formfuldendt.
•  Kunstfærdig: Blødt organisk de-

sign – bemærkelsesværdig tidløs 
•  Enestående: Soft-close-funktion, 

så salttanken lukker støjsvagt af 
sig selv

•  Klar: Hygiejnisk takket være ad-
skillelse af salttank og teknik

Autonom.
•  Uafhængig: Forbrugsmængden 

kan indstilles automatisk eller 
individuelt 

•  Komfortabel: Takket være plug-
and-play og medfølgende vand-
kontrolanordning får du hurtigt 
blødt vand

Power.
•  Stærk: Power-modus til maksimal 

forbrug af blødt vand
•  Virksom: Hurtig rengøring af salt- 

tanken takket være modulær 
opbygning

Effekt.
•  Bæredygtig: Op til 49 % mere 

effektivsaltudnyttelse sammenlignet 
med den foregående model

•  Effektiv: Op til 33 % mindre salt-
forbrug sammenlignet med den 
foregående model

•  Profitabel: Økonomisk drift takket 
være klart mindre strømforbrug

Ledende.
•  Elitær: Progressivt, eksklusivt 

design
•  Suveræn: Opretstående apparat 

med den laveste monteringsdyb-
de på markedet til optimal plads-
udnyttelse 

•  Magtfuld: Effektiv som et dob-
belt anlæg i et hus med ét enkelt 
anlæg

Garanteret.
•  Velkendt: Konsekvent videreudvik-

ling af den kendte Grünbeck-teknik
•  Sikker: Integreret opbevarings-

mulighed til sikker påfyldning af 
salttanken

•  Holdbar: Bestandige materialer til 
lang holdbarhed

•  Ren: Produktion og kvalitetskontrol 
hos Grünbeck i Höchstädt

Enkel.
•  Bekvem: Guidet ibrugtagning til 

gennemskuelig og sikker første 
installation og vedligeholdelse

•  Pålidelig: Årlig vedligeholdelse via 
kvalificeret kundeservice

•  Hygiejnisk: Enkel, ren vedligehol-
delse takket være adskillelse af 
salttank og teknik

Økologisk.
•  Sparsommelig: Lavt energiforbrug 

takket være gennemtænkt styring
•  Miljøvenlig: Eco-modus til miljø-

venligt forbrug af blødt vand
•  Ressourcebesparende: Op til  

42 % mindre spildevand sammen-
lignet med den foregående model

•  Komfort: Den intelligente salt-
sensor giver en foralarm til påfyld-
ning af salt

•  Visionær: LED-lysringen bruges 
som optisk signal og til belysning 
af salttanken

•  Storartet: Høj effekt til op til 12 
personer

Det effektiveDet innovative Det sikre

Ekstra funktioner ved blødgøringsanlæg softliQ:SC23

Fordele ved softliQ:SC



myGrünbeck-appen til softliQ
Til blødgøringsanlæggene softliQ findes der en komfortabel app med kontrol- 
og betjeningsfunktioner. Den hjælper med produktregistreringen, informerer 
dig præcist om anlæggets aktuelle tilstand og giver mulighed for en bekvem og 
mobil styring af dit blødgøringsanlæg via WLAN.

Produktregistrering
Via myGrünbeck-appen (til iPhone/iPad og Android-smartphones) samt online på 
www.gruenbeck.com/service/product-registration kan du foretage din registre-
ring. Udnyt den gratis forlængelse af garantien med tolv måneder ekstra ved 
produktregistreringen.
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A company certified by TÜV SÜD 
in accordance with DIN EN ISO 9001,  
ISO 14001 and SCCP

www.tuev-sued.de/ms-zert

Din kontaktperson:


