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Vandoptimering til vand med lavt saltindhold

Perfekt mineralisering
Fri for partikler, uønsket lugt og
smag
Filterkapacitet: 10.000 liter
Fleksibel: passer til det universale
filterhoved

BWT bestmin-filterpatroner
Et optimalt mineralindhold i vandet er vigtigt for alle varme
og kolde drikkevarer. Hvis vandet smager “fladt”, mangler
det ofte vigtige mineraler. Selv ved høj dosering af kaffe kan
smagen i koppen være flad eller endda sur. Desuden træder
kaffepulveret for stærkt i forgrunden, hvorved brygningsprocessen i kaffemaskinen påvirkes negativt.
Med BWT bestmin-filterpatroner og den avancerede teknologi fra BWT afbalanceres mineralindholdet i vandet. En
raffineret kombination af naturlige mineraler med innovative
aktivkulindlæg, tilføres de mineraler, der er nødvendige for at
få en perfekt smagsoplevelse, og eliminerer samtidig partikler samt uønsket lugt og smag.
Uanset om vandet kommer fra en mineralfattig kunstig sø
eller et anlæg med omvendt osmose er der, med det enestående bestmin-filter altid garanti for den bedste kvalitet i kop
og bæger.
Top-teknologi
BWT bestmin-filterpatroner –
Ekstraordinær filterenhed til den
optimal smag
ideelle mineralisering
Til perfekt mineraliseret vand
Innovativt aktivkulindlæg for
Til varme og kolde drikkevarer
optimeret smag
Enkelt engangssystem
Kan indsættes vandret og lodret
Bypassindstilling = 0

Indløb vand

BWT bestmin – en del af en
bred produktserie
BWT tilbyder den ideelle løsning, som
lever op til praktisk talt alle krav for vandoptimering inden for gastronomien.
Alle har det velkendte universale filterhoved
med automatisk lukkeventil, kontraventil
og bypass-indstilling på filterhovedet. Alle
filterpatroner er kompakte og pladsbesparende og kan udskiftes nemt og hurtigt.

Udløb vand

4 Finfiltrering
– F
 or tilbageholdelse af selv de
mindste partikler

3 Aktivkul-filtrering
–  Aktivkulfiltrering til eliminering
af uønsket lugt og smag

2 Naturlig mineralisering
–  Tilsætning af vigtige mineraler
– A
 fbalanceret mineralforhold

1 Forfiltrering
–  Aktivkulfiltrering til eliminering
af uønsket lugt og smag
– F
 iltrering af installationsrelaterede partikler

Samling af BWT bestmin filterpatron

Tekniske data*
E

BWT bestmin type
Tilslutningsgevind (ind/ud)
Typisk kapacitet i liter
Indgangstryk, min.–max. i bar

B
C

A

10.000
2–8
4 – 30

Omgivelsestemperatur, min.–max. i °C

4 – 40

Totalhøjde uden bøjle (A) i mm

475

Totalhøjde med bøjle (B) i mm

500

Tilslutningshøjde (C) i mm

425

Indbygningslængde (E) i mm
Filterpatron Ø (F) i mm
Vægt i g uden filterhoved
D

3/8"

Vandtemperatur, min.–max. i °C

Afstand til jorden (D) i mm

F

M

Første installation:
Filterpatron M
Monteringssæt, varenr.: 656525560
Monterings- og betjeningsvejledning
Tilbehør
SMS-kontrolboks - for rettidigt
automatisk filterskift
Varenr.: 428121600

65
125
130
3.800

Varenr. monteringssæt

656525560

Varenr. filterpatron

428123130

*Ret til ændringer forbeholdes.

Verdens mest innovative produktserie!
BWT bestmax
BWT bestmax PREMIUM
BWT besttaste
BWT bestmin
BWT bestprotect
BWT bestdemin
BWT besteam EXTRA

–økonomisk kalkbeskyttelse og garanti for den bedste smag
– innovativ kalkbeskyttelse med den enestående AromaPlus-formel
– klart, partikelfrit vand med aktivkulfiltrering
– perfekt mineralisering til dit vand
– optimal kalk- og rustbeskyttelse
– ideel demineralisering til vand med lavt saltindhold
– perfekt rendamp også ved højt saltindhold

Vandoptimering fra BWT til:
kaffemaskiner
vendingautomater
bageovne/kombidampere
isterning-maskiner
opvaskemaskiner
Kontakt os for den bedste løsning til dit behov.

BWT HOH A/S
Geminivej 24
DK-2670 Greve
Tel.: +45 43 600 500
Fax: +45 43 600 900
bwt@bwt.dk

www.bwt.dk/horeca

