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Fits your home.  
Fits every home.

By Delta Water Engineering



Fits your home. Fits every home.

Zonder elektriciteit
 ›   Geen energieverbruik
 ›   Eenvoudige plaatsing zonder stopcontact
 ›   Extra veilig

Sociale tewerkstelling
 ›   Onze producten worden geassembleerd door de medewerkers van De Brug in Mortsel.  
  Dit non-profit maatwerkbedrijf geeft zinvol werk aan 320 mensen die moeilijk een plaats      
  vinden in het reguliere arbeidscircuit.

Economisch & ecologisch  
 ›   Economisch, ecologisch en uitzonderlijk laag zout- en spoelwaterverbruik

 ›   Waterverbruik 18 liter per regeneratie
 ›   Zoutverbruik 300 gram per regeneratie
 ›   Geen elektriciteitsverbruik

Made in Belgium
 ›   Hydro@Home is een hoog kwalitatief product dat 100% in België wordt geproduceerd
 ›   Locale productie zorgt voor een kleinere ecologische voetafdruk
 ›   Hydro@Home is een gamma van Delta Water Engineering

Met Hydro@Home kies je voor de waterverzachter met de allerkleinste ecologische voetafdruk.  
Hydro@Home is zo compact dat onze waterverzachters een plaatsje vinden in elke situatie & in elk huis.  
Hydro@Home? Fits your home. Fits every home.

100% volumetrische werking
 ›   De waterverzachter past zich aan in functie van de gezinssituatie

Small is beautiful
 ›   Compacte toestellen, grootse prestaties
 ›    Passen in de kleinste ruimtes

Fijnere harsen, grote capaciteit
 ›   Unieke, gepatenteerde technologie
 ›   Grote capaciteit met een beperkt harsvolume



Fits  
your home

10 kg

30 kg

15 kg

Hydrosoft 100 Simplex
Harsvolume 3 liter - debiet 1.500 liter/uur

Hydrosoft 100M
Simplex waterverzachter met zoutreservoir samen in één behuizing.  
Het toestel kan in drie verschillende richtingen aangesloten/geplaatst worden.

 ›   Afmetingen h x b x d: 48 cm x 54 cm x 24 cm
 ›   Zoutvoorraad: 15 kg

Hydrosoft 100B
Simplex waterverzachter met een afzonderlijk zoutreservoir.  
Dit reservoir kan tot op drie meter van de ontharder geplaatst worden. 

 ›   Afmetingen waterontharder h x b x d: 45 cm x 20 cm x 28,5 cm
 ›   Afmetingen zoutreservoir h x b x d: 38 cm x 46 cm x 24 cm
 ›   Zoutvoorraad: 30 kg

Hydrosoft 100BS
Simplex waterverzachter met een kleiner afzonderlijk zoutreservoir.  
Dit reservoir kan tot op drie meter van de ontharder geplaatst worden. 
Dit toestel is uiterst geschikt voor kleine ruimtes zoals meterkasten  
en waterputten.

 ›   Afmetingen waterontharder h x b x d: 45 cm x 20 cm x 28,5 cm
 ›   Afmetingen zoutreservoir h x b x d: 45 cm x 22 cm x 15 cm
 ›   Zoutvoorraad: 10 kg

Filters 
Hydroclean 100 MF & Hydroclean 100 AF   

Hydroclean 100 AF
zelfreinigende vuilfilter  
50 micron met  
automatische spoeling.  
Filterscherm: Roestvrij staal

Hydroclean 100 MF
Zelfreinigende manuele  
vuilfilter 50 micron met  
ingebouwde bypass.  
Filterscherm: Roestvrij staal



Fits  
your home

Fits  
every home

30 kg

30 kg

12,5 kg

Hydrosoft 200M
Duplex waterverzachter met zoutreservoir samen in één behuizing. 
Zoutreservoir kantelt eenvoudig open.

 ›   Afmetingen waterontharder h x b x d: 46 cm x 49 cm x 47 cm
 ›   Zoutvoorraad: 12,5 kg

Hydrosoft 200B
Duplex waterverzachter met een afzonderlijk zoutreservoir.  
Dit reservoir kan tot op drie meter van de ontharder geplaatst worden.

 ›   Afmetingen waterontharder h x b x d: 45 cm x 43 cm x 35 cm
 ›   Afmetingen zoutreservoir h x b x d: 38 cm x 46 cm x 24 cm
 ›   Zoutvoorraad: 30 kg

Hydrosoft 200BL
Duplex waterverzachter met een afzonderlijk zoutreservoir.  
Dit reservoir kan tot op drie meter van de ontharder geplaatst worden. 
De duplex waterverzachter zit in een afzonderlijke behuizing.

 ›   Afmetingen waterontharder h x b x d: 47 cm x 46 cm x 24 cm
 ›   Afmetingen zoutreservoir h x b x d: 38 cm x 46 cm x 24 cm
 ›   Zoutvoorraad: 30 kg

Hydrosoft 200 Duplex
Harsvolume 2x3 liter – debiet 2.600 liter/uur



Fits your home.  
Fits every home.

Bespaar energie
 ›   Kalkafzetting zorgt voor energieverlies in uw warm water installatie
 ›   Behoud de optimale werking van uw warmwatertoestellen

Geniet van zacht linnen
 ›   Met zacht water voelen je handdoeken heerlijk zacht aan
 ›   De kleuren van je linnen vervagen minder snel

Vermijd kalkaanslag op douchewand, kranen, glazen
 ›   Minder schoon te maken
 ›   Schonere vaat

Bescherm uw woning. Verleng de levensduur van uw apparaten
 ›   Geen kalkafzetting in uw leidingen
 ›   Huishoudapparaten gaan langer mee

Bespaar tot 60% op zeep, shampoo en schoonmaakmiddelen
 ›   Met zacht water krijg je hetzelfde effect met minder wasmiddelen
 ›   Geen wasverzachter of antikalkproducten nodig
 ›   Goed voor uw budget en voor het milieu

Draag zorg voor uw huid en uw haar
 ›   Zacht water zorgt voor een zachtere huid
 ›   Met zacht water kan uw haar gemakkelijk gekamd worden

Waarom heb je een  
waterverzachter nodig?

Hoe werkt Delta Hydro@Home?

Gecomprimeerde harsen  
tussen twee schermen

Kunststof besturingsklep
met hardheidsregeling

De Delta Hydro@Home waterontharders werken op basis van ionenwisseling. Het water stroomt 
door een harsfles. Calcium en Magnesium hechten zich aan de harsen. Als de harsfles verzadigd  
is maakt het toestel automatisch een mengsel van water en zout (natriumchloride). Via hetzelfde 
proces van ionenuitwisseling wordt het opgeslagen Calcium en Magnesium naar de  
afvoer gespoeld.



Aqua SoftN.V. S.A.

Aqua Soft
Barrevoetsehoek 20
9340 Lede

T 053/80.32.94
E info@aqua-soft.be
W www.hydroathome.be 

Manufacturing:
Delta Water Engineering
Waesdonckstraat 1, 2640 Mortsel – Belgium

Jouw Hydro@Home 
dealer


