
ZMIĘKCZACZE WODY I FILTRY
TRINNITY



MAPA TWARDOŚCI WODY

PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z NIEUZDATNIONEJ WODY

TWARDA WODA

WODA Z NADMIERNĄ ILOŚCIĄ ŻELAZA

WODA Z POZOSTAŁOŚCIAMI CHLORU

 Stopniowo niszczy instalacje grzewcze, armaturę i AGD.
 Powoduje powstawanie uciążliwych osadów na bateriach,
        sanitariatach i kabinie prysznicowej.
 Przyczynia się do wzrostu kosztów ogrzewania oraz
        większych wydatków na środki myjące, czyszczące i piorące.

 Powoduje rdzawe zacieki i plamy na armaturze.
 Może mieć gorszy smak i zapach z powodu
        namnażania się bakterii żelazistych.
 Jest wodą niezdatną do picia.

 Bezpieczna bakteriologicznie, ale nieprzyjemna w smaku  
        i zapachu.
 Pogarsza jakość przygotowywanych potraw.
 Może podrażniać wrażliwą skórę, np. u dzieci.
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GAMA URZĄDZEŃ TRINNITY

DOBÓR URZĄDZEŃ W ZALEŻNOŚCI OD PROBLEMU

* dla wody z własnego ujęcia wymagane jest przeprowadzenie badań wody.

Zmiękczacze wody

TRINNITY MINI TRINNITY BOX TRINNITY SLIM TRINNITY HOME TRINNITY EXCLUSIVE

Zmiękczacz hybrydowy Filtr multifunkcyjny
(odżelaziająco-zmiękczająco-odmanganiający) Filtr z węglem aktywnym

TRINNITY HYBRID TRINNITY PLUS TRINNITY CARBON

Problem Rozwiązanie Przeznaczenie

Kamień
(twarda woda)

TRINNITY MINI, TRINNITY BOX, 
TRINNITY SLIM, TRINNITY HOME, 
TRINNITY EXCLUSIVE

Woda wodociągowa

Kamień, zanieczyszczenia
mechaniczne, smak i zapach chloru TRINNITY HYBRID Woda wodociągowa

Smak i zapach chloru, 
zanieczyszczenia
mechaniczne

TRINNITY CARBON Woda wodociągowa
i z własnego ujęcia*

Żelazo, mangan, kamień, amoniak, 
substancje organiczne TRINNITY PLUS Woda z własnego  

ujęcia*



ORIENTACYJNY DOBÓR ZMIĘKCZACZY

ORIENTACYJNY DOBÓR FILTRÓW TRINNITY

LEGENDA

TRINNITY MINI / TRINNITY BOX / TRINNITY SLIM TRINNITY HOME TRINNITY EXCLUSIVE / TRINNITY HYBRID

Zmiękczacz wody orientacyjnie dobiera się na podstawie zużycia wody, liczby osób i punktów poboru wody  
w domu oraz twardości wody.

Urządzenia TRINNITY EXCLUSIVE i TRINNITY HYBRID można zamontować nawet przy 1 łazience i 1 osobie – dla Klientów oczekujących więcej niż miękkiej wody (HYBRID) 
oraz najwyższego komfortu obsługi (HYBRID i EXCLUSIVE).

* dla wody z własnego ujęcia wymagane jest przeprowadzenie badań wody.
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Filtr Zastosowanie Uwagi

TRINNITY PLUS

Maks. 2 łazienki,
do 5 osób

Dobór indywidualny
na podstawie analizy

wody z własnego ujęcia*

TRINNITY CARBON

Urządzenie do wody
wodociągowej lub wody

z własnego ujęcia*



TRINNITY MINI

* nie oznacza częstotliwości regeneracji.

Zmiękczacz TRINNITY MINI to propozycja dla najmniejszych gospodarstw domowych, w tym mieszkań 
(maksymalnie 2 osoby), z ograniczoną powierzchnią do montażu. Doskonale sprawdzi się również  
w gastronomii, np. do zmywarek przemysłowych oraz w kotłowniach do ok. 250 kW, gdzie zaleca się  
stosowanie zmiękczonej wody. Mimo małych rozmiarów, skutecznie zmiękcza wodę, minimalizując przy tym 
zużycie wody i soli do regeneracji. Gama urządzeń TRINNITY to jedne z najtańszych w eksploatacji zmiękczaczy  
na rynku europejskim. Najmocniejszą stroną TRINNITY MINI jest jego kompaktowość i opatentowana 
technologia, dzięki której dopasowuje się do potrzeb użytkownika i pozwala na oszczędną, bezawaryjną 
eksploatację. Posiada tak samo zaawansowaną elektronikę i większość funkcji systemu sterowania,  
jak w największych zmiękczaczach TRINNITY. Produkowany w USA.

Czy wiesz że... w porównaniu z konwencjonalnym zmiękczaczem, urządzenia 
TRINNITY zużywają około 47% mniej soli i około 50% mniej wody?

Dane techniczne

Maksymalne natężenie przepływu m3/h 0,9

Zakres ciśnienia bar 1,3 - 8,0

Objętość złoża litry 9

Maksymalna pojemność jonowymienna* m3 x °dH 26

Średnica przyłącza cal 1

Orientacyjna konsumpcja wody na regenerację litry 45 - 65

Orientacyjna konsumpcja soli na regenerację kg 1,3

Maksymalna ilość wody między regeneracjami 
przy twardości 18° dH* litry 1444

Wymiary: (wys./szer./gł.) mm 548/318/372

Przegląd wyposażenia i podstawowych zalet

 Najmniejszy zmiękczacz TRINNITY, odpowiedni nawet dla mieszkań (mieści się w szafce kuchennej).    
 Zawsze minimalizuje zużycie wody i soli do regeneracji - regeneruje nie całe złoże, a tylko tę część,  
        która jest wyczerpana. 
 Unikalny system dopasowania pojemności jonowymiennej do potrzeb użytkownika. 
 Niezawodna, solidna głowica sterująca urządzeniem.
 Zabezpieczenia antyprzelewowe chroniące przed zalaniem.
 Wskaźnik poziomu soli i alarm niskiego poziomu soli. 
 Praktyczne oświetlenie zbiornika soli.
 Urządzenie wyposażone w zawór by-pass z regulatorem twardości wody.



TRINNITY BOX
Zmiękczacz TRINNITY BOX to urządzenie dla domów jednorodzinnych (maks. 2 łazienki, do 4 osób), które 
zajmie niewiele miejsca, np. pod kotłem wiszącym. Sprawdzi się również doskonale w kotłowniach powyżej 
250 kW, gdzie zaleca się stosowanie zmiękczonej wody. Jak każdy zmiękczacz z gamy TRINNITY, posiada 
zaawansowaną elektronikę, m.in. unikalny system dopasowania pojemności jonowymiennej do potrzeb 
użytkownika, dzięki czemu zawsze uruchamia regenerację w optymalnym momencie i minimalizuje zużycie 
materiałów eksploatacyjnych. Gama urządzeń TRINNITY to jedne z najtańszych w eksploatacji zmiękczaczy 
na rynku europejskim. Najmocniejszymi stronami TRINNITY BOX są optymalna wydajność przy niewielkich 
rozmiarach oraz elastyczne działanie zmiękczacza, dostosowujące się do zmiennego zużycia wody w domu. 
Produkowany w USA.

Czy wiesz że... przepływ to określenie potoczne wskazujące ruch cieczy?
Natężenie przepływu to wielkość fizyczna wskazująca dokładnie ilość cieczy, która przepływa  
w określonej jednostce czasu (na przykład l/s, l/min, m3/h...).

Dane techniczne

Maksymalne natężenie przepływu m3/h 1,2

Zakres ciśnienia bar 1,3 - 8,0

Objętość złoża litry 15

Maksymalna pojemność jonowymienna* m3 x °dH 61

Średnica przyłącza cal 1

Orientacyjna konsumpcja wody na regenerację litry 75 - 90

Orientacyjna konsumpcja soli na regenerację kg 2,5

Maksymalna ilość wody między regeneracjami 
przy twardości 18° dH* litry 3389

Wymiary: (wys./szer./gł.) mm 835/318/372

Przegląd wyposażenia i podstawowych zalet

 Niewielki zmiękczacz dla domów jednorodzinnych, mieszczący się np. pod kotłem wiszącym.    
 Zawsze minimalizuje zużycie wody i soli do regeneracji - regeneruje nie całe złoże, a tylko tę część,  
        która jest wyczerpana. 
 Unikalny system dopasowania pojemności jonowymiennej do potrzeb użytkownika. 
 Niezawodna, solidna głowica sterująca urządzeniem.
 Zabezpieczenia antyprzelewowe chroniące przed zalaniem.
 Wskaźnik poziomu soli i alarm niskiego poziomu soli. 
 Praktyczne oświetlenie zbiornika soli.
 Urządzenie wyposażone w zawór by-pass z regulatorem twardości wody.

* nie oznacza częstotliwości regeneracji.



TRINNITY SLIM
TRINNITY SLIM to zmiękczacz wody dla apartamentów, szeregowców i domów jednorodzinnych (maks.  
2 łazienki, do 6 osób). Urządzenie posiada parametry zbliżone do TRINNITY HOME. Przewagą TRINNITY SLIM 
jest smukła budowa, pozwalająca na montaż w ciasnych pomieszczeniach. Jak wszystkie zmiękczacze TRINNITY, 
posiada unikalny system dopasowania pojemności jonowymiennej do potrzeb użytkownika. Regenerację 
uruchamia automatycznie w taki sposób, aby zregenerować tylko zużytą część złoża jonowymiennego  
oraz zminimalizować zużycie wody i soli. Mocne strony TRINNITY SLIM to ustawność, bezawaryjność  
oraz sprawdzone technologie, które zawsze optymalizują koszty eksploatacyjne. Wyprodukowany w USA.

Czy wiesz że... proces regeneracji złoża zachodzi zawsze w godzinach 
najmniejszego poboru wody, wg ustawień fabrycznych o 2:00 w nocy?

Dane techniczne

Maksymalne natężenie przepływu m3/h 2

Zakres ciśnienia bar 1,3 - 8,0

Objętość złoża litry 20

Maksymalna pojemność jonowymienna* m3 x °dH 95

Średnica przyłącza cal 1

Orientacyjna konsumpcja wody na regenerację litry 100 - 200

Orientacyjna konsumpcja soli na regenerację kg 3,6

Maksymalna ilość wody między regeneracjami 
przy twardości 18° dH* litry 5278

Wymiary: (wys./szer./gł.) mm 1080/318/372

Przegląd wyposażenia i podstawowych zalet

 Smukła obudowa idealna dla niewielkich pomieszczeń.
 Alternatywa dla ciasnych przestrzeni, gdzie nie mieści się TRINNITY HOME.
 Zawsze minimalizuje zużycie wody i soli do regeneracji - regeneruje nie całe złoże, a tylko tę część,  
        która jest wyczerpana. 
 Unikalny system dopasowania pojemności jonowymiennej do potrzeb użytkownika. 
 Niezawodna, solidna głowica sterująca urządzeniem.
 Zabezpieczenia antyprzelewowe chroniące przed zalaniem.
 Wskaźnik poziomu soli i alarm niskiego poziomu soli. 
 Praktyczne oświetlenie zbiornika soli.
 Urządzenie wyposażone w zawór by-pass z regulatorem twardości wody.

* nie oznacza częstotliwości regeneracji.



TRINNITY HOME
TRINNITY HOME to najchętniej kupowany zmiękczacz wody dla domów jednorodzinnych (maks. 2 łazienki,  
do 6 osób), będący optymalnym połączeniem funkcjonalnej konstrukcji z wydajnością. Jest wyposażony  
we wszystkie najważniejsze funkcje systemu sterowania, pozwalające m.in. na optymalizację zużycia wody 
i soli przy każdej regeneracji. Posiada parametry zbliżone do TRINNITY SLIM. Przewagą TRINNITY HOME  
jest pojemny zbiornik, pozwalający na rzadsze dosypywanie soli tabletkowanej. Gama urządzeń TRINNITY 
to jedne z najtańszych w eksploatacji zmiękczaczy na rynku europejskim. Mocne strony TRINNITY HOME  
to wygoda użytkowania, oszczędna eksploatacja oraz uznanie ze strony dziesiątek tysięcy zadowolonych  
Klientów. Wyprodukowany w USA.

Czy wiesz że... dzięki inteligentnemu procesowi regeneracji, TRINNITY  
są jednymi z najoszczędniejszych w eksploatacji urządzeń na rynku?

Dane techniczne

Maksymalne natężenie przepływu m3/h 2

Zakres ciśnienia bar 1,3 - 8,0

Objętość złoża litry 22

Maksymalna pojemność jonowymienna* m3 x °dH 97

Średnica przyłącza cal 1

Orientacyjna konsumpcja wody na regenerację litry 95 - 115

Orientacyjna konsumpcja soli na regenerację kg 3,6

Maksymalna ilość wody między regeneracjami 
przy twardości 18° dH* litry 5389

Wymiary: (wys./szer./gł.) mm 1168/419/502

Przegląd wyposażenia i podstawowych zalet

 Bestseller, wcześniej sprzedawany w linii CosmoWATER - kilkadziesiąt tysięcy zadowolonych użytkowników.    
 Alternatywa dla TRINNITY SLIM, pozwalająca na rzadsze dosypywanie soli tabletkowanej.
 Zawsze minimalizuje zużycie wody i soli do regeneracji - regeneruje nie całe złoże, a tylko tę część,  
        która jest wyczerpana.
 Unikalny system dopasowania pojemności jonowymiennej do potrzeb użytkownika.
 Niezawodna, solidna głowica sterująca urządzeniem.
 Alarm niskiego poziomu soli.
 Pojemny, łatwo dostępny zbiornik na sól.
 Urządzenie wyposażone w zawór by-pass z regulatorem twardości wody.

* nie oznacza częstotliwości regeneracji.



TRINNITY EXCLUSIVE
TRINNITY EXCLUSIVE to najwydajniejszy zmiękczacz wody dla najbardziej wymagających Klientów,  
mieszkających w domach (maks. 4 łazienki, do 8 osób). Jest to największe i najbardziej zaawansowane 
elektronicznie urządzenie w gamie TRINNITY. Poza funkcjami dostępnymi we wszystkich pozostałych  
modelach zmiękczaczy TRINNITY, umożliwia m.in. dezynfekcję złoża i wykorzystywanie do regeneracji  
chlorku potasu (KCl), zamiast chlorku sodu (NaCl), co jest wyjątkową zaletą dla osób stosujących dietę 
niskosodową. Mocne strony TRINNITY EXCLUSIVE to rozszerzone możliwości systemu sterowania, dodatkowe 
zabezpieczenia złoża oraz największa wydajność. Wyprodukowany w USA.

Dane techniczne

Maksymalne natężenie przepływu m3/h 3

Zakres ciśnienia bar 1,3 - 8,0

Objętość złoża litry 30

Maksymalna pojemność jonowymienna* m3 x °dH 130

Średnica przyłącza cal 1¼

Orientacyjna konsumpcja wody na regenerację litry 150 - 180

Orientacyjna konsumpcja soli na regenerację kg 4,5

Maksymalna ilość wody między regeneracjami 
przy twardości 18° dH* litry 7222

Wymiary: (wys./szer./gł.) mm 1220/432/533

Przegląd wyposażenia i podstawowych zalet

 Najwydajniejszy zmiękczacz wody TRINNITY, dla najbardziej wymagających Klientów.
 Zawsze minimalizuje zużycie wody i soli do regeneracji - regeneruje nie całe złoże, a tylko tę część,  
        która jest wyczerpana.
 Unikalny system dopasowania pojemności jonowymiennej do potrzeb użytkownika.
 Niezawodna, solidna głowica sterująca urządzeniem.
 Wskaźnik poziomu soli i alarm niskiego poziomu soli.
 Zabezpieczenia antyprzelewowe chroniące przed zalaniem.
 Automatyczne oświetlenie wewnątrz zbiornika soli, duży otwór zasypowy.
 Ochronny filtr w koszu głównym dystrybutora, chroniący złoże przed zanieczyszczeniami.
 Zabezpieczenie urządzenia przed namnażaniem się mikroorganizmów.
 Możliwość regeneracji chlorkiem potasu (KCl) zamiast chlorkiem sodu (NaCl) w przypadku osób stosujących  
        dietę niskosodową.
 Prezentuje średnie dzienne zużycie wody.
 Urządzenie wyposażone w zawór by-pass z regulatorem twardości wody.

* nie oznacza częstotliwości regeneracji.



TRINNITY HYBRID
TRINNITY HYBRID to zmiękczacz i filtr wody w jednym, dla mieszkańców domów jednorodzinnych  
(maks. 4 łazienki, do 8 osób), którzy cenią sobie najwyższy komfort. Jest doskonałym połączeniem  
zmiękczacza wody użytkowej z filtrem poprawiającym jakość wody pitnej. TRINNITY HYBRID wyposażono 
w najbardziej zaawansowane funkcje systemu sterowania, dostępne jedynie w TRINNITY EXCLUSIVE, w tym 
możliwość stosowania do regeneracji chlorku potasu (KCl), zamiast chlorku sodu (NaCl), niewskazanego 
dla osób będących na diecie niskosodowej. Mocne strony TRINNITY HYBRID to możliwość kompleksowego 
uzdatnienia wody w domu za pomocą jednego urządzenia, wysoka wydajność oraz zaawansowane  
możliwości systemu sterowania. Wyprodukowany w USA.

Czy wiesz że... każdy zmiękczacz i filtr TRINNITY jest wyposażony w solidną, 
sprawdzoną głowicę, która zapewnia bezawaryjne działanie urządzenia?

Dane techniczne

Maksymalne natężenie przepływu m3/h 3,1

Zakres ciśnienia bar 1,3 - 8,0

Objętość złoża litry 35,5 (w tym 7,5 l
węgla aktywnego)

Maksymalna pojemność jonowymienna* m3 x °dH 113

Średnica przyłącza cal 1¼

Orientacyjna konsumpcja wody na regenerację litry 125 - 200

Orientacyjna konsumpcja soli na regenerację kg 3,6

Maksymalna ilość wody między regeneracjami 
przy twardości 18° dH* litry 6278

Wymiary: (wys./szer./gł.) mm 1220/432/533

Przegląd wyposażenia i podstawowych zalet

 Optymalne połączenie filtra i zmiękczacza wody dla Klientów oczekujących doskonałej jakości wody w całym domu.
 Jednocześnie usuwa twardość z wody użytkowej i odczuwalnie poprawia jakość wody pitnej.
 Urządzenie zawsze minimalizuje zużycie wody i soli do regeneracji - nie regeneruje całego złoża jonowymiennego,   
         a tylko tę część, która jest wyczerpana.
 Pozwala zaoszczędzić na wodzie butelkowanej - zapewnia wysokiej jakości wodę pitną prosto z kranu.
 Unikalny system dopasowania pojemności jonowymiennej do potrzeb użytkownika.
 Niezawodna, solidna głowica sterująca urządzeniem.
 Wskaźnik poziomu soli, alarm niskiego poziomu soli.
 Posiada najbardziej  zaawansowane funkcje elektroniki, dostępne jedynie w TRINNITY EXCLUSIVE.
 Możliwość stosowania chlorku potasu zamiast chlorku sodu w przypadku osób na diecie niskosodowej.
 Wielofunkcyjna dioda prezentująca status urządzenia.
 Urządzenie wyposażone w zawór by-pass z regulatorem twardości wody.

* nie oznacza częstotliwości regeneracji.



TRINNITY PLUS
Filtr do wody z własnego ujęcia ze złożem multifunkcyjnym (odżelaziająco - odmanganiająco - zmiękczającym) 
dla domów jednorodzinnych (maks. 2 łazienki, do 5 osób). Urządzenie TRINNITY PLUS skutecznie usuwa  
z wody żelazo, mangan, twardość, amoniak oraz substancje organiczne, czyli najczęstsze problemy  
występujące w wodzie studziennej. Kiedy złoże traci swoje właściwości, jest ono regenerowane wyłącznie 
roztworem wody i soli, bez konieczności użycia szkodliwych środków chemicznych. Podobnie jak inne  
urządzenia z gamy TRINNITY, jest to jeden z najtańszych w eksploatacji filtrów na rynku europejskim.  
Mocne strony TRINNITY PLUS to uniwersalne zastosowanie, oszczędna eksploatacja oraz przyjazna  
dla środowiska regeneracja bez użycia środków chemicznych. Wyprodukowany w USA.

Czy wiesz że... po filtrze multifunkcyjnym TRINNITY PLUS  
twardość wody ZAWSZE wynosi 0 stopni? Jest wodą miękką!

Dane techniczne*

Maksymalne natężenie przepływu m3/h 1,2

Zakres ciśnienia bar 1,3 - 8,0

Objętość złoża litry 25

Maksymalna pojemność jonowymienna** m3 x °dH 56

Średnica przyłącza cal 1

Orientacyjna konsumpcja wody na regenerację litry 125 - 200

Orientacyjna konsumpcja soli na regenerację kg 3,7

Maksymalna ilość wody między regeneracjami przy 
twardości 18° dH** litry 3111

Wymiary: (wys./szer./gł.) mm 1213/419/502

Przegląd wyposażenia i podstawowych zalet

 Usuwa z wody twardość, żelazo, mangan oraz amoniak i substancje organiczne.
 Jedno urządzenie do rozwiązania najczęstszych problemów występujących w wodzie studziennej.
 Przyjazna dla środowiska regeneracja wyłącznie roztworem soli, bez szkodliwych środków chemicznych.
 Zabezpieczenie antyprzelewowe chroniące przed zalaniem pomieszczenia.
 Unikalny system dopasowania pojemności jonowymiennej do potrzeb użytkownika.
 Urządzenie zawsze minimalizuje zużycie wody i soli do regeneracji - nie regeneruje całego złoża jonowymiennego,  
        a tylko tę część, która jest wyczerpana.
 Niezawodna, solidna głowica sterująca urządzeniem.
 Urządzenie wyposażone w zawór by-pass.

* dla wody z własnego ujęcia wymagane jest przeprowadzenie badań wody.
** nie oznacza częstotliwości regeneracji.



TRINNITY CARBON
TRINNITY CARBON to kompaktowy filtr ze złożem wielofunkcyjnym dla apartamentów i domów  
jednorodzinnych (maks. 2 łazienki, do 5 osób). Urządzenie TRINNITY CARBON zawiera kompozycję złóż 
filtracyjnych - węgiel aktywny oraz żwir i piasek filtracyjny. Żwir i piasek zapewniają filtrację mechaniczną  
na poziomie minimum 20 mikrometrów, a węgiel aktywny eliminuje pozostałości chloru, odczuwalnie 
poprawiając smak i zapach wody do picia oraz gotowania.

Regeneracja TRINNITY CARBON uruchamia się automatycznie i wymaga jedynie wody. Urządzenie usuwa 
nieprzyjemny zapach chloru z wody w całym domu, co daje oprócz idealnej wody do spożycia, brak ryzyka 
podrażnienia i wysuszenia skóry przez związki chloru oraz brak ryzyka wdychania związków chloru w formie 
gazowej podczas kąpieli. Filtr TRINNITY CARBON to doskonałe uzupełnienie zmiękczaczy wody z gamy 
TRINNITY. Wyprodukowany w USA.

Czy wiesz że... filtr TRINNITY CARBON jest doskonałym uzupełnieniem zmiękczacza wody TRINNITY?

Dane techniczne

Maksymalne natężenie przepływu m3/h 2,5

Zakres ciśnienia bar 2,0 - 8,0

Objętość złóż litry 15

Natężenie przepływu wody potrzebnej do płukania m3/h 0,8

Średnica przyłącza cal 1

Orientacyjna konsumpcja wody na regenerację litry 40

Wymiary: (wys./szer./gł.) mm 890/343/301

Przegląd wyposażenia i podstawowych zalet

 Usuwa smak i zapach chloru oraz zanieczyszczenia mechaniczne.
 Urządzenie całkowicie bezobsługowe.
 Do wody wodociągowej i studziennej*.
 Możliwość ustawienia czasowej lub ręcznej regeneracji złóż.
 Płukanie złóż wodą, brak innych materiałów eksploatacyjnych.
 Minimalne zużycie wody do regeneracji złóż.
 Urządzenie wyposażone w zawór by-pass.

* dla wody z własnego ujęcia wymagane jest przeprowadzenie badań wody.



PORÓWNANIE PARAMETRÓW ZMIEKCZACZY WODY

PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Parametr MINI BOX SLIM HOME EXCLUSIVE HYBRID

Przeznaczenie

Mieszkanie, 
kotłownia do ok.  

250 kW, 
gastronomia

Apartament, domek 
jednorodzinny, 

kotłownia powyżej 
250 kW

Apartament, 
szeregowiec, dom 

jednorodzinny

Dom
jednorodzinny

Dom 
jednorodzinny

Dom 
jednorodzinny

Orientacyjny dobór 1 łazienka,  
do 2 osób

1 -2 łazienki,
do 4 osób

2 łazienki,  
do 6 osób

2 łazienki,  
do 6 osób

3 - 4 łazienki, 
do 8 osób

3-4 łazienki,  
do 8 osób

Źródło wody Woda wodociągowa

Wyposażenie By - pass z zaworem mieszającym, transformatorem, wąż do odprowadzania popłuczyn

Objętość złoża 9 l 15 l 20 l 22 l 30 l
35 l

(w tym 7,5 l  
węgla aktywnego)

Maks. natężenie 
przepływu 0,9 m3/h 1,2 m3/h 2,0 m3/h 2,0 m3/h 3,0 m3/h 3,1 m3/h

Maks. pojemność 
jonowymienna* 26 m3 x °dh 61 m3 x °dh 95 m3 x °dh 97 m3 x °dh 130 m3 x °dh 113 m3 x °dh

Maks ilość 
wody pomiędzy 
regeneracjami przy 
twardości 18 °dH*

1444 l 3389 l 5278 l 5389 l 7222 l 6278 l

Orientacyjne zużycie 
soli na regenerację 1,3 kg 2,5 kg 3,6 kg 3,6 kg 4,5 kg 3,6 kg

Orientacyjne zużycie 
wody na regenerację

45 - 65 l 75 - 90 l 100 - 120 l 95 - 115 l 150 - 180 l 125 - 200 l

* nie oznacza częstotliwości regeneracji.
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KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UZDATNIONEJ WODY W DOMU

JAK TO DZIAŁA?

 Niższe rachunki za ogrzewanie o ok. 20% (dzięki ochronie instalacji przed kamieniem kotłowym i przez to  

        zwiększenie jej sprawności).

 Mniej osadów z kamienia i żelaza na armaturze i sanitariatach = mniej sprzątania.

 Zdrowa i miękka skóra oraz włosy po umyciu. 

 Naczynia bez zacieków po myciu.

 Wydłużenie żywotności sprzętów AGD mających kontakt z wodą.

 Zmniejszone zużycie detergentów do mycia i sprzątania o ok. 60 % (detergenty lepiej rozpuszczają się w wodzie 

        miękkiej, niż twardej).

 Ochrona ubrań przed zniszczeniem w praniu i zachowanie żywych kolorów.

 Smaczniejsze napoje i potrawy przygotowane na bazie wody.

 Ochrona środowiska naturalnego - przefiltrowana woda pitna prosto z kranu, zamiast wody butelkowanej!

 Woda pitna bez smaku i zapachu chloru.

Zmiękczacze wody TRINNITY
Zawierają specjalne złoże jonowymienne, które zmiękcza wodę, czyli 
pozbawia ją jonów odpowiedzialnych za twardość - wapnia oraz magnezu. 
Zmiękczacz regeneruje się co kilka lub kilkanaście dni, kiedy zdolność złoża 
do zmiękczania wody wyczerpuje się. Wtedy automatycznie przepłukuje złoże 
roztworem soli, a następnie usuwa popłuczyny do kanalizacji. Proces trwa ok. 
2h, po czym zmiękczacz ponownie zmiękcza wodę. 

Zmiękczacz hybrydowy TRINNITY HYBRID
Działa jak zmiękczacz, ale oprócz żywicy jonowymiennej, posiada również 
warstwę węgla aktywnego, która usuwa z wody pitnej nieprzyjemny zapach i 
posmak chloru. Podczas uzdatniania, woda najpierw przepływa przez węgiel 
aktywny, a następnie przez złoże jonowymienne.

Filtr do wody studziennej TRINNITY PLUS
Zawiera specjalne złoże multifunkcyjne, które usuwa z wody żelazo, mangan, 
twardość, amoniak i substancje organiczne, czyli najczęstsze problemy 
występujące w wodzie studziennej. Regeneruje się tak jak zmiękczacz, bez 
użycia szkodliwej chemii.

Filtr z węglem aktywnym TRINNITY CARBON
Poprawia jakość wody pod względem smakowym i zapachowym. Urządzenie 
regeneruje się automatycznie, wyłącznie wodą i jest doskonałym 
uzupełnieniem zmiękczaczy TRINNITY.



DLACZEGO URZĄDZENIA TRINNITY
TO DOBRY WYBÓR?

10 PRZEWAG URZĄDZEŃ TRINNITY
1.  Jedne z najoszczędniejszych w eksploatacji urządzeń do domowego  
     uzdatniania wody na rynku europejskim.

2.  Opatentowane technologie, zapewniające bezawaryjność i wysoką  
     wydajność, nawet w przypadku korzystania z wody o gorszej   
     jakości i przy dużych spadkach ciśnienia hydraulicznego.

3.  Urządzenia wyprodukowane w USA.

4.  Solidna, niezawodna głowica sterująca w każdym urządzeniu.

5.  Inteligentne urządzenia, które dostosowują się do przyzwyczajeń  
     domowników - posiadają unikalny system dopasowania pojemności  
     jonowymiennej do zmiennego zużycia wody w domu.

6.  Podczas każdej regeneracji urządzenia minimalizują zużycie wody  
      i soli – regenerują nie całe złoże, a tylko tę część, która jest  
     wyczerpana.

7.  Urozmaicona gama pozwala na wybór urządzenia o optymalnych  
     wymiarach i parametrach, również dla mieszkań.

8.  Trwałe, wysokiej jakości, kwasoodporne komponenty, zapewniające  
     wieloletnie działanie.

9.  Oszczędne użycie wody i soli tabletkowanej do regeneracji pozwala  
     dbać o środowisko naturalne.

10.  Wieloletnia gwarancja i opieka Autoryzowanych Firm  
       Serwisowych.




