BWT – For You and Planet Blue.
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Najlepsze efekty zmywania dzięki optymalizacji wody
Wkłady filtracyjne BWT bestclear
Obecnie Klienci mają wysokie wymagania. Cenią jakość, profesjonalną
obsługę i perfekcję, także w kwestii szczegółów. Właściciele punktów
gastronomicznych, którym zależy na zadowolonych gościach, mają do
dyspozycji nowoczesną technologię zwiększającą efektywność zmywania
zastosowaną w filtrach BWT bestclear. Dzięki specjalnej budowie filtry
BWT bestclear gwarantują, że zmywanie nie pozostawia zacieków i
zaschniętych plam. Nieskazitelnie czysta zastawa stołowa oraz błyszczące
szkło i sztućce to olśniewający efekt wprawiający w dobry nastrój.
Korzyści dla użytkowników filtrów BWT bestclear:
redukcja cząsteczek i osadu wapiennego
szkło i porcelana bez plam i zacieków
mniejsze zużycie detergentów
błyszcząca zastawa stołowa, szkło i sztućce bez konieczności
polerowania
kontrolowane pienienie się wina musującego i piwa

Ustawienie przepływu obejściowego
–– bezpośrednio na głowicy filtra

Efektywność - największa wydajność
w najmniejszym rozmiarze dzięki
Technologii Wysokiej Wydajności
(HET – High Efficiency Technology)
Dobry stosunek kosztów do jakości idealny w przypadku kompaktowych
zmywarek
Łatwość eksploatacji - szybka,
nieskomplikowana wymiana filtrów

Woda z sieci

Filtracja wody
w obejściu

Przepływ wody
w obejściu

Zaawansowana technologia:
5 stopniowa filtracja – efektywne
częściowe odsalanie
możliwość pracy filtra w pozycji pionowej
i poziomej
regulacja przepływu obejściowego
bezpośrednio na głowicy filtra
automatyczna blokada przepływu wody
przy wymianie filtra
skuteczna ochrona przed kamieniem w
zimnej i gorącej wodzie do 65 °C
ten sam sposób montażu wszystkich
typów i rozmiarów filtrów

Woda przefiltrowana

5 Dokładne filtrowanie
–– w celu zatrzymania drobnych
cząstek
–– w celu niezawodnego uzyskania
przejrzystej wody
4 Filtracja węglem aktywnym
–– w celu eliminacji nieprzyjemnych
zapachów i smaków
–– filtrowanie wody w obejściu
(by-pass)

3 Wysoko wydajny wymiennik
jonów
–– dla najwyższej wydajności przy
małych wymiarach

2 Filtracja wstępna
aktywnym
–– dla wymiennika jonów

węglem

1 Filtracja wstępna
–– filtracja cząsteczek
pochodzących z instalacji

Budowa wkładu filtracyjnego BWT bestclear z 5-stopniową filtracją

Dane techniczne*
E

BWT bestclear

2XL

Gwint przyłączeniowy (wejście/wyjście)
Ciśnienie gorącej/zimnej wody na wejściu,
min–maks. bar
Temperatura wody min. – max. °C

C

A

600

Wysokość przyłącza (C) w mm

520
65
125
185

Strata ciśnienia w barach (przy 100/200 l/h)
Waga w kg. ok.

FS30U00A00

* zastrzegamy sobie prawo do zmiany bez powiadomienia
** w przypadku stosowania gorącej wody należy zamontować regulator ciśnienia

Ustawienia i wydajność***
Wydajność filtra w litrach
2XL

twardość węglanowa w odKH

0

0,15/0,45
7,5/11,0

Numer zamówienia

ustawienie obejścia
(bypass)

4 – 40

Wysokość całkowita z uchwytem (B) w mm

Ø wkładu filtracyjnego (F) w mm

Zmywarki kompaktowe

2–8

570 – 580

Długość instalacyjna (E) w mm

D

2 – 6**

Wysokość całkowita bez uchwytu (A) w mm

Odległość od podłoża (D) w mm

F

3/8"

4 – 65** 4 – 30

Temperatura otoczenia, min. – max. °C
B

Dostawa:
wkład filtracyjny 2XL
instrukcja obsługi i montażu

1

4

22500

24300

5

18000

19440

6

15000

16200

7

12850

13870

8

11250

12150

9

10000

10800

10

9000

9720

11

8180

8830

12

7500

8100

13

6920

7470

14

6420

6930

15

6000

6480

17

5290

5710

20

4500

4860

23

3910

4220

≥ 25

≤ 3600

≤ 3880

Akcesoria:
Zestaw przyłączeniowy BWT bestmax/
bestclear:
uniwersalna
głowica
filtra
z
zewnętrznym gwintem C\,", ustawianym
przepływem obejściowym i zaworem
zwrotnym
wąż przyłączeniowy 1500 mm C\,"× C\,"
BWT bestflush – zawór odpowietrzająco
- płuczący, C\," × C\,"
reduktor z tworzywa sztucznego C\," × C\,"
zestaw testów do napojów gorących
określający twardość węglanową i
całkowitą wody pitnej
książka serwisowa
Numer zamówienia: FS00Y72A00

BWT bestclear – część szerokiej gamy
produktów
BWT water + more stanowi doskonałe rozwiązanie dla wielu
zastosowań w optymalizacji wody w gastronomii. Wszystkie
produkty posiadają sprawdzoną i przetestowaną uniwersalną głowicę filtra z automatycznym zaworem odcinającym,
seryjnym zaworem zwrotnym i przepływem obejścia ustawianym bezpośrednio na głowicy filtra. Wszystkie wkłady
filtracyjne są kompaktowe, zajmują mało miejsca i są łatwe i
szybkie do wymiany.

*** wydajność jest zależna od lokalnej jakości wody oraz szybkości przepływu
i może zmieniać się o ±5%. Wskazane wartości są minimalnymi wartościami
wg stopni twardości węglanowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt z BWT Polska

Najbardziej innowacyjna rodzina produktów na całym świecie!
BWT bestmax –ekonomiczna ochrona przed osadami wapnia i gwarant najlepszego smaku w filiżance i kubku
BWT bestmax PREMIUM –innowacyjna ochrona przed osadami wapnia z jedyną w swoim rodzaju formułą
AromaPLUS
BWT bestmax SOFT – inteligentna ochrona przed osadami wapnia przy niskiej i średniej twardości węglanowej wody
BWT besttaste – klarowna woda bez cząstek stałych, z filtracją węglem aktywnym
BWT bestclear – czyste i pozbawione plam naczynia
BWT bestclear EXTRA – lśniące i pozbawione smug szklanki i kieliszki
BWT bestmin – perfekcyjna mineralizacja Państwa wody
BWT bestprotect – optymalna ochrona przed osadami wapnia i korozją
BWT bestdemin PLUS – idealna demineralizacja celem uzyskania wody praktycznie pozbawionej soli

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116
01-304 Warszawa
tel.: +48 22 533 57 00
fax: +48 22 533 57 19
e-mail: bwt@bwt.pl

www.BWT-water-and-more.com

