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NAJLEPSZA WODA DO SPORZĄDZANIA GORĄCYCH
I ZIMNYCH NAPOJÓW
Woda wodociągowa przed wykorzystaniem w gastronomii musi być 
zoptymalizowana i przystosowana do wysokich wymagań jakościowych. 
BWT besttaste to system filtrujący, który poprawia zapach i smak wody pitnej 
do użytku w hotelach, restauracjach i gastronomii. System filtrów składa 
się z wkładu filtra i przykręcanej głowicy filtra BWT besthead FLEX. Lepsza 
jakość wody może przynieść korzyści również w przypadku automatów  
z kawą i automatów vendingowych w miejscach, gdzie woda charakteryzuje 
się niską twardością węglanową. Z kolei tam, gdzie twardość jest wysoka 
(obecność kamienia), filtry świecowe BWT bestmax to idealny dodatek 
oferowany przez BWT water+more - wykorzystujący tę samą technologię 
połączeniową (głowica filtra). Systemy BWT water + more są bezpiecznymi 
i odpornymi na ciśnienie filtrami do wody, które można stosować w każdym 
systemie wody pitnej na całym świecie.

Polepszacz

Woda z wodociągu

OPTYMALNA JAKOŚĆ 
WODY DLA:

GŁOWICA BWT BESTHEAD FLEX

PRZEKRÓJ WKŁADU FILTRACYJNEGO 
BWT BESTTASTE

Cząstki stałe

Nieprzyjemny zapach/smak

Substancje organiczne

Chlor

 ■ Dystrybutorów wody
 ■ Ekspresów do kolbowych
 ■ Ekspresów przelewowych
 ■ Ekspresów automatycznych
 ■ Automatów vendingowych

3 Filtr drobnych cząstek

Usuwanie cząstek  
zanieczyszczeń o wielkości  
od 5µm wzwyż

2

1

Filtr główny z węglem 
aktywnym

 Węgiel aktywny eliminujący 
nieprzyjemny posmak i zapach 
oraz usuwający chlor

Filtr wstępny cząstek

Separacja mały 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 wejściowe: 2-8 bar
Temperatura wody: 4-30 °C
Temperatura otoczenia:  4-40 °C

Przyłącze:  
⅜″ × ⅜″

Montaż  
pionowy lub 
poziomy

125 mm

D 65 mm!

A B C

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

DANE TECHNICZNE
Rozmiar filtra X S
Pojemność 10,000 40,000
Wysokość bez uchwytu (A) w mm 300 385
Wysokość z uchwytem (B) w mm 280 360
Wysokość przyłączeniowa (C) w mm 230 310
Ø wkładu filtrującego (D) w mm 88 88
Waga w kg (suchy/mokry) 0.5/1.1 0.9/1.5
Nr. zamówienia FS20A00A00 FS22A10A00


