
100% HYDRAULISCH      ZONDER ELEKTRICITEIT      HOGE CAPACITEIT

COMPACTE WATERONTHARDERS
ZONDER ELEKTRICITEIT

VOOR EN DOOR VAKMENSEN MET TALENT
WWW.DELTAWATERSOFTENERS.NL



WAAROM DELTA TALENT?
ZONDER ELEKTRICITEIT
 ›   Geen energieverbruik.
 ›   Eenvoudige plaatsing zonder stopcontact.
 ›   Extra veilig. Geschikt voor plaatsing in vochtige ruimtes.

FLEXIBEL EN OVERAL TE INSTALLEREN

PAST IN DE METERKAST

INSTALLATIE DOOR UW EIGEN VAKMENSEN

5 JAAR FABRIEKSGARANTIE

VERLENGDE ALL-RISK GARANTIE MOGELIJK

ECONOMISCH & ECOLOGISCH  
 ›   Economisch, ecologisch en uitzonderlijk laag zout- en spoelwaterverbruik.

 ›   Waterverbruik 18 liter per regeneratie.
 ›   Zoutverbruik 300 gram per regeneratie.
 ›   Geen stroomverbruik.

MADE IN BELGIUM
 ›   Delta Talent is een hoog kwalitatief product dat 100% in België wordt geproduceerd.
 ›   Locale productie zorgt voor een kleinere ecologische voetafdruk.

WERKING 100% OP WATERDRUK
 ›   De waterontharder past zich aan de variabele gezinssituatie aan.
 ›   De waterontharder spoelt alleen maar wanneer het nodig is, niet meer en niet minder.  
  Efficiënter kan niet.

FIJNERE HARSEN, GROTE CAPACITEIT
 ›   Unieke, gepatenteerde technologie.
 ›   Grote capaciteit met een beperkt harsvolume.



DELTA TALENT SIMPLEX 1 - 4 PERSONEN
3 LITER HARS - DOORSTROOMSNELHEID 1.500 LITER/UUR

DELTA ESCALDA Ӏ DTSO-100M 
INHOUD ZOUTBAK: 15KG 

Zeer compacte Simplex all-in-one waterontharder
Kan zowel aan de achterzijde als aan beide zijkanten aangesloten worden.

Afmetingen:
 › Delta Escalda (incl. bypass): 242 (b) x 538 (d) x 483 (h) mm

Zeer flexibele Simplex waterontharder met apart zoutreservoir
Kan aan de muur bevestigd worden met muurbeugel. Het zoutreservoir kan op de grond blijven staan of ook bevestigd 
worden met muurbeugel.

 › Max. lengte aanzuigslang tussen waterontharder en zoutreservoir: 5 m 

Afmetingen:
 › Delta ontharder (incl. bypass): 200 (b) x 285 (d) x 450 (h) mm
 › Delta Isera zoutreservoir: 464 (b) x 242 (d) x 374 (h) mm
 › Delta Rusela zoutreservoir: 214 (b) x 154 (d) x 450 (h) mm

DELTA ISERA Ӏ DTSO-100B 
INHOUD ZOUTBAK: 25KG

DELTA RUSELA Ӏ DTSO-100BS
INHOUD ZOUTBAK: 10KG

45 cm



DELTA GARONA Ӏ DTSO-200B
Duplex waterontharder met apart zoutreservoir
Zeer flexibel. De ontharder kan met een muurbeugel aan de muur worden gemonteerd.  
De zoutbak blijft op de grond staan zodat men hem makkelijk kan bijvullen.

 › Max. lengte aanzuigslang tussen waterontharder en zoutreservoir: 5 m 

Afmetingen:
 › Delta Garona waterontharder (incl. bypass): 434 (b) x 348 (d) x 450 (h) mm
 › Delta Garona waterontharder (incl bypass en muurbeugel): 430 (b) x 400 (d) 450 (h) mm
 › Delta Garona zoutreservoir: 464 (b) x 242 (d) x 374 (h) mm

DELTA MOSELA Ӏ DTSO-200BL
Duplex waterontharder met apart zoutreservoir
Zeer flexibel. De aparte behuizing van de waterontharder zorgt ervoor dat hij naast of 
boven het zoutreservoir geplaatst kan worden, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

 › Max. lengte aanzuigslang tussen waterontharder en zoutreservoir: 5 m 

Afmetingen:
 › Delta Mosela behuizing ontharder: 464 (b) x 359 (d) x 473 (h) mm
 › Zoutreservoir Delta Mosela: 464 (b) x 242 (d) x 374 (h) mm

DELTA FILTER MET AUTOMATISCHE SPOELING
Een compacte en zelfreinigende vuilfilter met automatische spoeling.

 › Filter RVS 50 micron
 › Ingebouwde bypass
 › 360° draaibaar rond zijn aansluitpunt
 › Compact & licht + RVS muurbeugel
 › Spoelt het vuil weg naar het riool telkens als de ontharder spoelt

DELTA FILTER MET HANDMATIGE SPOELING
Een compacte vuilfilter met handmatige spoeling.

 › Filter RVS 50 micron
 › Ingebouwde bypass
 › 360° draaibaar rond zijn aansluitpunt
 › Compact & licht + RVS muurbeugel
 › Handmatig schoonspoelen van vuilfilter

DELTA TALENT DUPLEX 1 - 8 PERSONEN
2 X 3 LITER HARS - DOORSTROOMSNELHEID 2.600 LITER/UUR

DELTA TALENT FILTERS
FILTERS MET HANDMATIGE OF AUTOMATISCHE SPOELING

360°

360°



BESTEED MINDER TIJD AAN SCHOONMAKEN
Schoonmaken gaat veel sneller zonder kalkaanslag. Een gemiddeld gezin hoeft tot 120 uren 
minder te poetsen per jaar.

BESTEED MINDER GELD AAN SCHOONMAAKMIDDELEN
Dure anti-kalk producten hoeft u niet meer te kopen. Schoonmaakmiddelen lossen beter op  
in zacht water.

GEEN KALKAFZETTING MEER IN UW LEIDINGEN
Kalk zet zich vast aan de binnenkant van de waterleidingen in uw woning. Dit leidt tot een 
vernauwing van de leiding met een verlaagde doorstroomsnelheid tot gevolg. 

GEEN ENERGIEVERLIES MEER
De kalk uit uw leidingwater zet zich af op het verwarmingselement van huishoudelijke apparaten 
zoals verwarmingsketel, wasmachine, waterkoker, koffiezetapparataat, cooker etc. De kalk 
vormt een isolatielaag rond het element waardoor er meer energie nodig is om het water op te 
warmen.

LANGERE LEVENSDUUR
Huishoudelijke apparaten gaan sneller stuk door kalk in het water. Zacht water verlengt  
de levensduur.

BEGIN DE DAG MET ZACHT WATER
Je ervaart een unieke welnessbeleving onder de douche.

ZACHTERE HUID EN ZACHTER HAAR
Huid en haar voelen zachter aan als u zich met zacht water wast.

MINDER ZEEP, MINDER SHAMPOO
Zeep en shampoo lossen beter op in zacht water. U hoeft er minder van te gebruiken voor 
hetzelfde resultaat.

MINDER WASPOEDER
Voor hetzelfde resultaat heeft u minder waspoeder nodig.

KLEDING EN HANDDOEKEN VOELEN ZACHTER AAN
Het gebruik van wasverzachter kunt u halveren.

VOORDELEN VAN ZACHT WATER



DELTA WATER SOFTENERS NEDERLAND BV
De Sonman 27 
5066 CJ Moergestel 
KVK: 60703059

T +31 13 513 35 54 
info@deltawatersofteners.nl 
www.deltawatersofteners.nl

2 Ӏ MUURBEUGEL SIMPLEX Ӏ DUPLEX Ӏ ART. SUP-S-2

VOOR HUISHOUDELIJKE ONTHARDERS 
De vernieuwde versie van de muurbeugel is nog compacter dan zijn voorganger. De simplex-ontharder kan in de  
muurbeugel gehangen worden met de bypass parallel aan de wand of met de bypass weg van de wand. De muurbeugel 
is ook bruikbaar voor een huishoudelijke duplex-ontharder. Indien er 2 muurbeugels naast elkaar geplaatst worden, kan er 
een duplex-ontharder in opgehangen worden. De duplex-ontharder hangt dan met de bypass weg van de wand.

1 Ӏ ISOLATIEMANTEL Ӏ ART. INS-S

VOORKOMT CONDENSVORMING OP DE ONTHARDER

3 Ӏ MUURBEUGEL ZOUTBAK 10L Ӏ ART. SUP-SC10L
De vernieuwde muurbeugel voor de 10L-zoutbak van onder andere de Delta Rusela, is nu nog gebruiksvriendelijker.  
Voor een snellere en eenvoudigere montage.
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