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FILTR WODY DO IDEALNYCH WYNIKÓW PŁUKANIA 
W sektorze hotelowym, restauracyjnym i gastronomicznym surową wodę
należy zoptymalizować, aby zapewnić krystalicznie czyste wyniki płukania. 
BWT bestclear to system filtrów, który jest idealnym rozwiązaniem do obsługi 
tego zadania. Filtry niezawodnie wychwytują cząstki i zawieszone ciała stałe, 
podczas gdy główny stopień filtracji usuwa wszystkie rozpuszczone sole za 
pomocą wysokowydajnego wymiennika jonowego ze złożem mieszanym. 
Rezultaty mówią same za siebie: lśniące naczynia, błyszczące szklanki  
i błyszczące sztućce, które dopełniają atmosferę profesjonalnie nakrytego 
stołu. System filtrów składa się z wkładu filtra i przykręcanej głowicy filtra 
BWT besthead FLEX. Dwa zawory zapobiegające przepływowi wstecznemu 
zapewniają, że woda nie dopłynie z powrotem do rurociągu wody pitnej lub 
wkładu filtracyjnego. Filtry do wody BWT bestclear to bezpieczne i odporne 
na ciśnienie filtry do żywności, które można stosować w każdym systemie 
wody pitnej na całym świecie.

Klarownie

Cząstki stałe
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Woda z wodociągu

OPTYMALNA JAKOŚĆ 
WODY DLA:

GŁOWICA BWT BESTHEAD FLEX

PRZEKRÓJ WKŁADU FILTRACYJNEGO 
BWT BESTCLEAR

 ■  Zmywarek gastronomicznych 
(idealne do naczyń)3 Filtr drobnych cząstek

Usuwanie cząstek  
zanieczyszczeń o wielkości  
od 5µm wzwyż
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Wysokowydajny wymiennik 
jonowy

 Usuwanie czynników 
powodujących twardość, 
regulacja gospodarki mineralnej

Filtr wstępny cząstek

Separacja małych 
zanieczyszczeń i zawiesin
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Dane techniczne są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
BWT Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

SPRZEDAŻ:
BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116, 
01-304 Warszawa

E-mail: bwt@bwt.pl
Tel: +48 22 533 57 00

PRODUCENT:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

WARUNKI PRACY
Ciśnienie woda gorąca: 2–6 bar(3)

Ciśnienie woda zimna: 2–8 bar
Temp. wody gorącej: 4–65 °C(3)

Temp. wody zimnej: 4–40 °C
Temperatura otoczenia:  4–40 °C

Przyłącze:  
⅜″ × ⅜″

Montaż  
pionowy lub 
poziomy

125 mm

D 65 mm!

A B C

DANE TECHNICZNE
Rozmiar 2XL
Wysokość bez uchwytu (A) w mm 570-580
Wysokość z uchwytem (B) w mm 600
Wysokość przyłączeniowa (C) w mm 520
Ø wkładu filtrującego (D) w mm 185 
Waga w kg (suchy/mokry) 7.5/11.0
Strata ciśnienia w barach (przy 100/200 L/h) 0.15/0.45
Nr. zamówienia FS30U00A00

Podane informacje mogą ulec zmianie.

AKCESORIA
Przyłącze

Uniwersalna głowica BWT besthead FLEX  

Głowica BWT besthead FLEX z 2 przyłącze-
niami kątowymi 90°, przyłącze FLEX, M ⅜″  
z tworzywa GFP

Nr. zamówienia FS00Z20A00

Uniwersalna głowica BWT besthead FLEX 
zestaw 1 
 
Głowica BWT besthead FLEX z 2 
przyłączeniami kątowymi 90°, przyłącze 
FLEX, M ⅜″ z GFP, wąż przyłączeniowy DN 
8, 1,5 m, z zaworem kulowym, wkładka FLEX 
kolano 90° z GFP, nakrętka FM ⅜″, łącznik 
prosty, wkładka FLEX × M ⅜″ z GFP, redukcja 
FM ¾″ × M ⅜″ z GFP

Nr. zamówienia FS00Z39A00

USTAWIENIA I WYDAJNOŚĆ (1)

Zmywarki przemysłowe

Twardość całkowita 
dTH° (2) Obejście

Rozmiar
2XL

4 °dTH 0 (1) 22500 (24300)
5 °dTH 0 (1) 18000 (19440)
6 °dTH 0 (1) 15000 (16200)
7 °dTH 0 (1) 12850 (13870)
8 °dTH 0 (1) 11250 (12150)
9 °dTH 0 (1) 10000 (10800)

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

≥ 25 °dTH 0 (1) ≤ 3600 (≤3880)

(1)  Możliwość wystąpienia różnicy w wydajności do ±5% w zależności od lokalnej jakości i przepływu wody.
(2)  °dTH = niemiecka twardość całkowita. Dane mogą ulec zmianie.

(3)  W przypadku stosowania gorącej wody należy 
zamontować regulator ciśnienia.


