Filtrační systém pro optimalizaci pitné vody
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PREMIUM je filtrační systém, který lze použít k optimalizaci vody s nízkým obsaGL
hem minerálů, aby se dosáhlo senzoricky dokonalé kávy nebo čaje. Vícestupňový filtr s modulovou strukturou odstraňuje nežádoucí prvky, jako jsou částice nebo látky způsobující pachuť
EC
L
nebo
zápach,
např. chlór. Díky remineralizaci hořčíkem tento filtr přeměňuje surovou vodu s
HNO
nízkým obsahem minerálů na prémiovou vodu, která kromě vápníku obsahuje cenný hořčík jako
nositel chuti. Proto je BWT bestmin PREMIUM vhodný pro remineralizaci výstupní vody z reverzní
osmózy.
Filtrační systém BWT bestmin PREMIUM se skládá z filtrační kartuše a filtrační hlavy BWT besthead. Zpětné ventily v hlavě filtru zabraňují zpětnému proudění a nekontrolovanému úniku vody.
Filtr může být provozován v jakémkoli systému pitné vody a s jakýmkoli kávovarem nebo nápojovým automatem po celém světě.
D

E-HEA
GL

D

SIN

Perfektní mineralizace vody pro HORECA aplikace

BWT besthead filtrační hlava
Surová voda chudá na minerály

Optimalizovaná voda
Kávovary

1

Částicový předfiltr
Separace hrubých nečistot
např. písku či rzi

2

Remineralizace
Vypuštění minerálů (Ca2+, Mg2+)
do filtrátu

Nápojové automaty
Reverzní osmózy

Částice
Cizí pachy a chutě

3

Netkaná textilie s aktivním uhlím
Eliminace látek majících vliv
na chuť a zápach vody

Vápník
Hořčík
Organické substance
Chlór

4

Jemný částicový filtr
Odstranění jemných částic
a suspendovaných látek

Filtr BWT bestmin PREMIUM

Technická data
Velikost
M

BWT bestmin PREMIUM
Typická kapacita v litrech
Výška bez držáku (A) v mm
Výška s držákem (B) v mm
Výška připojení (C) v mm
Ø těla kartuše (D) v mm
Hmotnost v kg (na sucho/v provozu)
Objednací číslo kartuše

10,000
475
500
425
130
4.0/4.5
FS24M10A00

BWT bestmin PREMIUM – perfektní ve spojení s reverzní osmózou
Systémy reverzní osmózy extrahují z velké části veškeré soli a minerály ze
surové vody. To je dobré pro ochranu kávovarů proti vodnímu kameni a
snižuje riziko vzniku koroze z chloridů, ale tato voda obecně není vhodná
pro přípravu teplých nápojů. Je-li systém BWT bestmin PREMIUM připojen za
systém reverzní osmózy, výstupní voda je zpětně mineralizována zejména
vápníkem a hořčíkem ve správném poměru. Tato mineralizovaná voda tedy
poskytuje ideální základ pro přípravu teplých nápojů.

125 mm
Připojení: 3/8" x 3/8"

Optimalizovaná voda
A B

C

65 mm!

Kávovary

Může být instalován
pouze vertikálně

D

Provozní podmínky
Vstupní tlak:		
Teplota vody:		
Teplota okolí:

2–8 bar
4–30 °C
4–40 °C

Reverzní osmóza

BWT bestmin PREMIUM

Příslušenství
Připojení
BWT besthead univerzální filtrační hlava
BWT bestflush proplachovací a odvzdušňovací ventil
BWT připojovací hadička 1
BWT připojovací hadička 2
BWT tester tvrdé vody

Délka

3/8" x 3/8"
3/8" x 3/8"
3/8" x 3/8"
3/8" x 3/4"

1500 mm
1500 mm

–

–

Změny vyhrazeny.

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

www.bwt-wam.com

Objednací číslo

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
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