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Filtr BWT bestclear je ideálním nástrojem pro náročné provozovatele 
stravovacích zařízení, kteří dbají na kvalitu servisu ve vlastním podniku. 
Prostřednictvím filtru bestclear docílíte dokonale umytého nádobí, skla a 
příborů bez zaschlých usazenin. Stolování získá novou dimenzi, kterou 
vnímavý zákazník jednoduše ocení.

Filtrační systém pro optimalizaci vody

Precizně umyté nádobí a sklo

Oddělení drobných částic a 
suspendovaných látek

   Kompaktní myčky 
nádobí

   Částečná desalinace

Vstupní voda
Nastavení přiměšování BWT besthead filtrační hlava

Filtr BWT bestclear

Jemný částicový filtr

Eliminace oxidantů, ochrana 
iontoměniče před stárnutím

Netkaná textilie s aktivním uhlím

5

Eliminace organických substancí,
chlóru a jiných látek majících
vliv na chuť a zápach

Netkaná textilie s aktivním uhlím4

Vysoce výkonný iontoměnič
Redukce tvrdosti vody, 
částečná desalinace
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Separace hrubých nečistot např. 
písku či rzi

Částicový předfiltr1

Optimalizovaná voda
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Částice

Cizí zápach/příchuť
Vápník
Organické substance
Chlór



www.bwt-wam.com

Výrobce:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4, A-5310 Mondsee
Tel: +43 6232 5011-1164 
Email: office@bwt.at

Obchodní zastoupení:
BWT Česká republika s.r.o.
Lipová 196, 251 01 Čestlice
Tel: +420 272 680 300
Email: office@bwt.cz

www.bwt.cz

Nastavení a kapacity

Technická data
BWT bestclear Velikost

2XL
Výška bez držáku (A) v mm 570-580
Výška včetně držáku (B) v mm 600
Výška připojení (C) v mm 520
Ø těla kartuše (D) v mm 185 
Hmotnost v kg, (na sucho/v provozu) 7.5/11.0
Tlak. ztráta v bar (při 100/200 L/h) 0.15/0.45
Objednací číslo kartuše FS30U00A00
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125 mm

D65 mm!

Možná horizontální i 
vertikální instalace     

Připojení: 3/8" x 3/8"

Unikátní portfolio filtrů od BWT water+more
Optimalizace vody pro každou aplikaci:

   BWT bestmax – Všestranný pomocník
   BWT bestprotect – Ochránce
   BWT bestmax PREMIUM – Gourmet
   BWT bestmax BALANCE – Přírodně vyvážený

Karbonátová  
tvrdost v °dKH* Přiměšování Filtrační kapacita(1) v 

litrech
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4 0  (1) 22,500  (24,300)
5 0  (1) 18,000  (19,440)
6 0  (1) 15,000  (16,200)
7 0  (1) 12,850  (13,870)
8 0  (1) 11,250  (12,150)
9 0  (1) 10,000  (10,800)

10 0  (1) 9000  (9720)
11 0  (1) 8180  (8830)
12 0  (1) 7500  (8100)
13 0  (1) 6920  (7407)
14 0  (1) 6420  (6930)
15 0  (1) 6000  (6480)
17 0  (1) 5290   (5710)
20 0  (1) 4500  (4860)
23 0  (1) 3910  (4220)

 ≥ 25 0  (1) ≤ 3600  (≤ 3880)

Provozní podmínky:
Vstupní tlak horké/ studené vody: 
min.– max. in bar:  2–6(2)/2–8

Teplota vody,  
min.–max. in °C: 4–65(2) °C/4–30 °C

Teplota okolí: 4–40 °C

(2) Pokud má být filtr napájen teplou vodou, musí 
před být ním nainstalován regulátor tlaku!

Příslušenství
Připojení Délka Objednací číslo

BWT besthead universal filtrační hlava 3/8" x 3/8" – FS00Y90A00
BWT bestflush odvzdušňovací a proplachovací ventil 3/8" x 3/8" – FS00Y51A00 
BWT připojovací hadička 1 3/8" x 3/8" 1500 mm FS00Y01A00
BWT připojovací hadička 2 3/8" x 3/4" 1500 mm FS00Y02A00
BWT tester tvrdosti vody – – YS00Y01A00

(1) Kapacita filtru se může vlivem kvality vstupní vody a průtoku lišit až o ±5 % d. (2) °dKH = německá přechodná (karbonátová) tvrdost. 
Podléhá změnám.


