
Pearl Ultra  
Kabinetli Su Yumuşatma 
Sistemleri
“A.O. Smith” su yumuşatma sistemlerimiz yüksek kaliteli reçine ve ileri 
teknoloji rejenerasyon tekniği sayesinde ileri seviyede kireç giderimi ile 
beraber en az seviyede tuz ve su tüketimine ihtiyaç duyar. Böylece en 
uygun fiyatla en yüksek kalitede enerji tasarrufu ve verim elde edersiniz.

Su Yumuşatma Sisteminin Etkileri
• Daha az şampuan ve sabun tüketimi ile daha fazla köpük elde edilir 
• Yumuşak su sayesinde saçınız ve cildiniz daha yumuşak, sağlıklı 
   ve parlak bir görünüm kazanır.
• Egzema ile bağlantılı kuruluk, kaşıntı, tahriş gibi hafif 
   deri rahatsızlıkları hafifler.
• Çamaşır ve bulaşık makinelerinde kireç önleyici, tuz ve parlatıcı 
   kullanımına gerek duyulmaz ayrıca deterjan kullanımını önemli 
   ölçüde azaltır.
• Çamaşırlar daha az deterjanla daha yumuşak ve temiz, 
   bulaşıklar daha parlak ve lekesiz yıkanır.
• Lavabo, küvet, klozet, musluk ve duş başlığı gibi yerlerde kireç  
   oluşumu engellenir böylece günlük temizliğe daha az zaman ayrılır.
• Bütçede deterjan, sabun, şampuan masrafları azalır. 
• Kireç oluşumunu engellediği için tesisatların ömrü uzar, dönemsel 
   tamir aralığı artarken tamir masraflarınız azalır.
• Su ile sürekli temas eden elektrikli ev aletlerinin kullanım ömrü uzar. 



Sistem Özellikleri

• İyon değiştirme yöntemi ile evsel kullanım suyu yumuşatma sistemi
• Sade ve ince şık tasarım 
• Kullanım kolaylığı sağlayan İkili Kayar Kapak 
• Daha yüksek verim sağlayan Upflow Rejenerasyon Sistemi 
• Yüksek kapasiteli ve verimli katronik su yumuşatma reçinesi 
• Rejenerasyonda %15 tuz tasarrufu
• Tek tanklı kompakt sistem  
• Evsel uygulamalar ile küçük ve orta ölçekli kafe, bar 
   ve lokanta kullanımına uygun 
• Isıtıcı ve buhar jeneratörleri ile kullanıma uygun
• Zaman ve debi kontrollü otomatik rejenerasyon

Valf Özellikleri

• Şık elegant tasarım
• Dijital Kontrol 
• Kullanımı kolay ve renkli LCD geniş ekran 
• Sayaç
• Türkçe dahil 4 dil seçeneği 
• Debi Kontrollü 
• Zaman Kontrollü
• Otomatik tatil modu
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Kabinetli Su Yumuşatma Sistemleri

A.O. Smith Su Teknolojileri A.Ş.
Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sitesi D Blok No:2-3 
34303 İkitelli - İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 444 1 646 - Fax: +90 212 494 47 95
www.aosmith.com.tr 

“A.O. Smith” tarafından sunulan Kabinetli Su Yumuşatma Sistemleri, su sertliğini düşürerek enerji ve para 
tasarrufu ile yüksek verim sağlayacaktır.

Pearl Ultra

PEARL ULTRA VALF

MODEL PEARL ULTRA

Renk
Kayar kapak özelliği
Basınç tankı ölçüleri
Tuz kuyusu ölçüsü
Tuz valfi ölçüsü
Tuz tankı kapasitesi
Reçine miktarı
Reçine tipi
Valf tipi
Debi kontrolü
Zaman kontrolü
Bypass bağlantısı
Rejenerasyon sistemi
Bağlantı
Nominal su akışı
Çalışma basıncı
Çalışma sıcaklığı
Güç
Ürün ölçüleri
Net ağırlık

Beyaz gövde kapağı, beyaz gövde
Var

1035
35”
35”

58 kg
25 L

Yüksek kapasite verimli reçine
Dijital valf

Var
Var
Var

Upflow
1”

2.4 m3/saat
0.15 - 0.3 bar

1 - 39 °C
220 - 240 V AC / 230 V AC

500 x 350 x 1110 mm
35.7 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Ürün ölçülerine ve ağırlığına valf dahil değildir. 
* Yumuşatıcının bir atık hattına ihtiyacı vardır.


