
Aqua 2000 S
Sinta o conforto da água

Características principais: 

u Modelos de 10L, 14L, 22L e 26L     

u  Regeneração inteligente, para maior conforto e economia  

u  Sistema de controlo total permitindo monitorizar e definir 

os parâmetros do dispositivo 

u Painel de controlo moderno, de fácil utilização e intuitivo        

u Redução significativa do consumo de detergentes

u Válvula de segurança de transbordamento

As estações descalcificadoras de água Aqua 2000 S da Bosch permitem tratar de forma simples e eficaz 
a dureza da água. Equipadas com um sistema de controlo avançado que garante que o dispositivo esteja 
sempre pronto para a operação quando necessário, permitindo assim um sistema de controlo completo à sua 
disposição, que monitoriza e define os parâmetros operacionais do dispositivo. O moderno painel de controlo 
está equipado com uma interface simples, cuja utilização é extremamente fácil e intuitiva.

Recomendação do modelo

A informação desta tabela está condicionada a uma análise correta da qualidade da água. Para a seleção, considera-se um consumo estimado 

de 132l/pessoa por dia, realizando uma regeneração a cada 4 dias (este valor pode variar em função da utilização de água tratada). 

Em caso de dúvidas sobre o modelo, que melhor se adapta às suas necessidade ou para mais informações, entre em contato com um 

profissional da Bosch.

Nº Pessoas 15-25 ºf 25-40 ºf >40 ºf

  
10L 10L 14L

    
10L 14L 22L

      
14L 22L 22L

                
14L 22L 22L

          
22L 22L 26L

Condições:

Consumo estimado: 132L/pessoa/dia

Regeneração cada 4 dias



Modelo Código C.Barras

Aqua 2000 S 10 7.736.505.846 4.062.321.131.203

Aqua 2000 S 14 7.736.505.847 4.062.321.131.210

Aqua 2000 S 22 7.736.505.848 4.062.321.131.227

Aqua 2000 S 26 7.736.505.849 4.062.321.131.234

Dados Técnicos Uni. 10L 14L 22L 26L

Volume do tanque de resina l 10,4 14,2 21,8 26,0

Fluxo nominal m3/h 0,9 1,4 1,8 2,0

Fluxo máximo m3/h 2,0 2,3 2,4 2,5

Capacidade do sistema  °f .m3 28-62 43-102 89-183 88-226

Consumo de sal por regeneração kg 0,42-1,63 0,64-3,6 1,2-5,6 1,0-6,7

Consumo de água por regeneração l 59-64 61-71 97-114 108-131

Pressão de trabalho bar 1,3-8,5

Temperatura operacional admissível ºC 1-49

Temperatura permitida da água ºC 4-49

Dimensões (AxLxP) mm 670x481x301 835x481x301 1080x481x301 1080x481x301

A marca Bosch não se responsabiliza por erros tipográficos. 
Entrada em vigor: janeiro 2021 8.
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BOSCH e o símbolo são marcas registadas da Robert Bosch GmbH, Alemanha. 


