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BWT
BEST WATER
TECHNOLOGY
Küldetésünk 1990 óta, hogy kék bolygónkon környezetbarát és
gazdaságos vízkezelési termékeket kínáljunk az embereknek.
Az elmúlt 30 évben Európa vezető víztechnológiai vállalatává
váltunk, a független intézetektől kapott kitűntetések igazolják
például vízlágyító berendezéseink magas műszaki és tervezési
színvonalát. A BWT számára azonban még ennél is fontosabb
a vevői elégedettség, ezért 2016-ban a Linzi Egyetem 1210
BWT vásárlót kérdezett meg Ausztriában, Németországban és
Svájcban. Az eredmény: a megkérdezettek 96%-a másoknak
is ajánlaná a BWT vízlágyító berendezését, hiszen műszaki jellemzőivel, kezelésével és a BWT által nyújtott szolgáltatásokkal messzemenően elégedettek.
A 96% számunkra nem elég.
Ez sarkallt bennünket arra, hogy a BWT Perla termékcsaláddal
a vízlágyító berendezéseknek egy új generációját fejlesszük ki.
A terméket és annak kezelését a legmesszemenőbb részletekig optimalizáltuk a kiváló eredmény érdekében. Az élvezet, a
védelem, a takarékosság érdekében. Mindezt korábban még
soha nem tapasztalt kényelem mellett.

BWT Perla – egy új időszámítás
kezdete a 100 %-os vevői
elégedettség elérése
céljából.
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A VÍZ, MINT
LÉTELEM
A mának
kezeljük a vizet
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BWT SELYEMVÍZ

"Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy" – írta egykor – jogosan – Antoine de Saint-Exupéry. A víz az első számú lételemünk. Vízzel
oltjuk szomjunkat és ételeket készítünk vele, de vízre van szükségünk a
zuhanyozáshoz és fürdéshez, a mosáshoz és a mosogatáshoz is. Mindeközben a víz jócskán „bekeményíthet” az életünkben.

A víz ásványi anyag összetétele a földrajzi
helytől függően változik. Többek között a
kalcium tartalma az, ami első sorban felelős a vízkeménységért. Azokban a háztartásokban, melyekben kemény a víz, nap mint
nap – olykor költséges – problémákkal és
kellemetlen kísérő jelenségekkel nézhetnek
szembe.
Ezért fejlesztettük ki a BWT Perla csúcstechnológiát, amivel még a nagyon kemény
vizet is selymesen lágy vízzé lehet változtatni, ráadásul nagyon magas minőségi és
higiéniai színvonalon. Az arra feljogosított,
független intézetek a BWT Perla berendezések minden egyes olyan anyagát bevizsgálták, amelyek az ivóvízzel érintkeznek, hogy
megállapítsák, hogy a lágyítást követően a
víz ivóvíz minőségű marad-e.

A KÜLÖNBSÉG LÁTHATÓ
ÉS ÉREZHETŐ!
A kemény víz okozta mindennapos problémák megszűnnek , így még inkább jól érezhetjük magunkat az otthonunkban.
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SELYEMVÍZ
A LÉLEKNEK
Érezzük jól magunkat és lazuljunk el. Hagyjuk, hogy a meleg víz végigfolyjon a bőrünkön és a hajunkon, egyszerűen lemosva
rólunk a mindennapokat. A víz a védettség
érzetét adja. Ősi, természetes, érzéki.
A vizet évezredek óta a kultúrával, a feszültségek oldódásával és az egészségtudatossággal társítja az ember. Hiszen
a víz nemcsak életet ajándékoz, hanem lelkünket is simogatja. Ebben döntő szerepet játszhat a víz keménysége. A
selymesen lágy BWT víz nap, mint nap kényezteti bőrét,
felpezsdíti az érzékekeit a zuhanyozás során. Így élvezetesen indul a nap, hiszen a lágy víz oly gyengéd, mint a meleg
nyári eső..
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ÉLVEZET

Selymesen lágy,
gyengéd, mint egy
meleg nyári eső
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A szépség a
vízzel kezdődik
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ÉLVEZET

SELYEMVÍZ
BŐRÜNKNEK
Érezhetően finom, bársonyos bőr és puha
tapintású, ragyogó haj – a lágy víz valódi
szépségtitok.
A hatékony bőr- és hajápolás a vízzel kezdődik. Éppen
ezért fontos, hogy kellő figyelmet fordítsunk a fürdőszobába jutó csapvíz minőségére. A selymesen lágy BWT
víz hozzájárulhat a bőr puhaságának és a haj természetes fényének megőrzéséhez. A kemény víz a szappannal
együtt vízben oldhatatlan sókat alkot, amelyek a fürdés
vagy zuhanyozás után visszamaradhatnak a bőrön és a hajon. A selymesen lágy BWT víz kétségtelenül egy valódi
szépségelixír.
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Ölelnivaló minden
porcikája
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ÉLVEZET

SELYEMVÍZ A
PIHE-PUHASÁGÉRT
A selymesen lágy BWT víz kíméli a ruhák és
törölközök szövetét és megakadályozza a mosott ruhák száradás utáni kellemetlen – durva*
– tapintását.
Így csökkenthetjük a mosó- és öblítőszer mennyiségét,
anélkül, hogy le kellene mondanunk a pihe-puha törölközők és fürdőköpenyek által kínált kényeztető érzésről.
A BWT vízlágyító berendezések nap mint nap selymesen
lágy vizet biztosítanak és bőrünket a kellemesen puha
tapintású mosott ruha érzetével kényeztetik. Ez olyan élmény, amiről többé senki sem szeretne lemondani.

*a keményvíz hatása okozta
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VÉDELEM - TAKARÉKOSSÁG

RAGYOGÓ
TISZTASÁG
A takarítás, tisztogatás időrabló. A selymesen
lágy BWT vízzel azonban kevesebb vízkőfolttal kell megküzdeni.
Ha a vízben kevesebb a keménységet okozó sók mennyisége, akkor kevesebb vízkő rakódik le a szerelvényeken és a
csempéken, így biztosít a lágy BWT selyemvíz vízkőmentes
tisztaságot a fürdőszobában és a konyhában. Az evőeszközök, a poharak és az edények is tisztán és szürke vízkőréteg
nélkül kerülnek ki a mosogatógépből, ráadásul akár fele an�nyi mosogatószer felhasználása mellett! Mivel ugyanígy lehet
spórolni a fürdőszobában és a konyhában a tisztítószerekkel
is, a selyemvíz még a pénztárcáját is kímélheti.
A lágy BWT selyemvízzel egykettőre újra minden tiszta lehet
és így Ön is újra foglalkozhat az élet kellemes dolgaival!
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A csillogás és
ragyogás a
víztől függ
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VÉDELEM - TAKARÉKOSSÁG

ALACSONYABB
FOGYASZTÁS
A lágy BWT víz megkönnyebbülést jelenthet
a környezet és a pénztárcánk számára is. Segíthet abban, hogy akár a felére csökkenhessen a szükséges mosó- és tisztítószerek,
valamint szépségápolási termékek mennyisége. Emellett hozzájárulhat ahhoz, hogy
berendezéseink és készülékeink energiafogyasztása alacsony maradjon.
Ha kevesebb a vízkőlerakódás a háztartási gépekben, akkor kisebb lesz az energiaveszteség is. Ez vonatkozik a
mosó- és mosogatógépre, a vízforralóra és a kávéfőzőre
csakúgy, mint a bojlerre és a fűtési rendszerre. A fűtőelemeken kialakult mindössze 2 mm-es vízkőréteg is már akár
20%-kal megnövelheti az energiafogyasztást.
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Spóroljunk többet,
érezzük magunkat
jobban
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VÉDELEM - TAKARÉKOSSÁG

HATÉKONYABB
FŰTÉS
Vízkőlerakódás – gyakran már a fiatal készülékekben is. Ahol ugyanis kemény víz folyik vagy
áll, ott vízkőlerakódás alakulhat ki. Ez a veszély
a bojlereket és a hőcserélőket is fenyegeti.
Különösen a meleg víz előállítása során növekszik meg drámai mértékben a vízkő kicsapódásának mértéke és ezért
válik a vízkő elleni védekezés központi témává. A BWT Perla
vízlágyító berendezés elbánik a kemény vízzel és megóvja a
bojlereket attól, hogy a vízkőlerakódások és az elvízkövesedett fűtőszálak miatt meghibásodjanak. A fűtési rendszerünk
megőrizheti eredeti energia hatékonyságát.

A lágy
BWT selyemvíz
a legjobb védelem
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Nem kell, hogy drága
javítások legyenek!
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VÉDELEM - TAKARÉKOSSÁG

KELLŐ VÉDELEMMEL
SOKAT SPÓROLHAT
A javítások sokba kerülnek. Kemény víz esetén évente akár 60 kg vízkő is áthaladhat az
Ön családi házának vízvezetékein.
Ha ennek a mennyiségnek akár csak egy része lerakódik
a vezetékekben, akár végzetesen is eltömítheti azokat. A
háztartási készülékekben kialakuló vízkőlerakódás megrövidítheti azok élettartamát. A selymesen lágy BWT víz megóvja az Ön értékes berendezéseit a vízkő miatti, idő előtti, elhasználódástól. Ezzel megspórolhatóak a költséges
javítások.
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KEMÉNY
A LÁGY
ELLEN
Az ioncserélő
technológia
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KÉNYELEMMEL PÁROSULVA

A BWT Perla vízlágyító berendezések a hagyományos ioncserélő eljárás alapján működnek. Ennek során a keménységet okozó sókat nátrium ionokra cseréljük ki. Ez optimális megoldást nyújt ahhoz, hogy
a keményből lágy – a vízkeménységet okozó sók kis mennyiségét
tartalmazó – vizet állítsunk elő.
A BWT Perla berendezések vízlágyító osz-

nyiségű sóoldattal megtörténik a letisztí-

lopának belsejében ioncserélő töltetként

tása. Ez a regenerálási folyamat azt ered-

élelmiszeripari minőségű műgyanta talál-

ményezi, hogy a keménységet okozó sók a

ható. Miközben a kemény víz átáramlik az

gyantatöltetről újra leszakadnak és a rege-

gyanta oszlop töltetén, a vízkeménységet

nerálásból származó vízzel a csatornán tá-

okozó – nem kívánatos – sókat a gyanta

voznak. Az ivóvizes körfolyamat a regene-

megköti. Az így kapott lágyvizet, a kemény

rálásétól teljes mértékben különválasztott,

víz bekeverésével, a kívánt vízkeménységi

hogy az ivóvíz a regenerátummal ne érint-

értékre be lehet állítani. A csúcsminőséget

kezzen. Emellett berendezéseink higiéniai

képviselő BWT Perla berendezések ezt a

szempontból optimalizált üzemmódja biz-

bekevert értéket az adott földrajzi helyen

tosítja azt, hogy a sóoldó tartály újra teljes

mért vízkeménység alapján (aminek ér-

mértékben kiszáradjon, azaz elkerülhető a

tékét a HydroMap alkalmazással le lehet

pangó sóoldat és a nedves környezet, ami

hívni) automatikusan beállítják.* Mihelyt az

megfelelő higiéniát garantál.

ioncserélő töltet kimerült, csekély men�*ha nem áll rendelkezésre adat, akkor kézzel is felvihető

DUPLEX - ikeroszlopos berendezések
Berendezéseink lelkét a gyantatartó oszlopok alkotják. Ezekben zajlik le az

DUPLEX
KÉSZÜLÉK

ioncsere folyamata. Ikeroszlopos berendezéseknél két ioncserélő gyantával
töltött oszlop végzi a feladatot. Mihelyt az egyik oszlopot regenerálni kell, a
másik oszlop veszi át a lágy vízzel történő ellátás feladatát. Így a nap 24 órájában rendelkezésre áll a selymesen lágy víz!

SZIMPLEX - egyoszlopos berendezések
Az egyoszlopos berendezések csak egy, ioncserélő gyantával töltött, oszlop-

SZIMPLEX
KÉSZÜLÉK

pal rendelkeznek. Ahhoz, hogy a berendezések hosszú időn át kifogástalanul
üzemeljenek, el kell végezni a regenerálásukat. Az egyoszlopos berendezések
regenerálása alatt a háztartásban kb. 45 percen át kemény víz áll rendelkezésre. A regenerálásra – ideális esetben – az éjszakai órákban kerül sor, amikor
egyébként sincs szükség vízre.

21

A KÉNYELEM ÚJ
KORSZAKÁNAK
KEZDETE
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KÉNYELEMMEL PÁROSULVA

Egyesítettük a víz iránt érzett mélységes
szenvedélyünket, kifinomult esztétikai érzékünket és a technológiával szemben támasztott, feltétlen igényünket az abszolút
kényelemes kezeléssel szembeni magas
elvárásainkkal.

Az eredmény:
BWT Perla modellek,
ragyogó darabok
a vízlágyító
berendezések között
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1

RAGYOGÓ
DARABOK
A BWT Perla modellek
így ragyognak ki a
többi berendezés közül:

2

3
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KÉNYELEMMEL PÁROSULVA

1

BRILLIÁNS TECHNOLÓGIA
A csúcstechnológiát képviselő BWT Perla berendezések szinte önmaguktól végzik a vezérlésüket. Az Ön
számára fontos információkat a berendezésbe esztétikusan integrált érintőképernyőről tudja leolvasni. Egyszerűen leolvashatóak a berendezés adatai és az üzemi
paraméterek, majd elvégezhető a vezérlés. A készülék
kezelést az ellenőrzőlisták segítik.
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BWT BEST WATER HOME APP
Ez az alkalmazás bevezeti Önt egy új korszakba. Az
applikáció lesz az Ön személyes tanácsadója a BWT
Perla vízlágyító családhoz és számtalan további BWT
termékhez. A mindennapokhoz hasznos információkhoz juthat, amely biztonságot és kényelmet jelent Ön-
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nek valamint előnyök hosszú sora várja Önt a BWT Best
Water Home applikációban. Olvassa el a 26. oldalon
írtakat és kérje az Ön, előnyös ajánlatokat tartalmazó,
kiadványát.
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MAGA A BIZTONSÁG
A BWT Perla berendezések legvonzóbb előnye azon a
komplex egységen nyugszik, amely védelmet nyújt vízkárok ellen (AQA safe/watch/guard/stop) és magas
szintű vízhigiéniát biztosít (360°-os higiénikus üzemeltetési mód az IoClean tisztító tablettával, tömören záró
ház, száraz kabinet, stb.) Ide tartozik az opcionális, teljes
körű 6 éves garancia is, amit BWT szakszervize nyújt.

4
5

TÖKÉLETES FORMATERV
Tökéletes megjelenés egészen a részletekig, ergonomikus külső, magas fényű felületek és mindehhez kompakt méretek. Pontosan ezért van egyetlen, tökéletessé fejlesztett ház egy teljes berendezés sorozathoz.
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TÖBB KITŰNTETÉS NYERTESE
2018-ban kitűntetésben részesült a BWT Perla berendezés innovatív formatervének, nagyfokú funkcionalitásának és kényelmes kezelésének köszönhetően. 2019-ben
BWT a víztechnológia terén elért maximális vevői elégedettség alapján megkapta a Plus X Award kitűntetést.
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VILÁGÍTÓ KOMMUNIKÁCIÓ
A berendezés központi helyén lévő BWT vízcsepp, különböző világító színekkel mutatja a berendezés állapotát egy szenzor segítségével, miközben Ön elhalad a
berendezés mellett és egy pillantást vet rá. Ha a csepp
kék színben világít, minden rendben van. Sárgánál
vagy pirosnál az érintőképernyőn vagy az alkalmazás-
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sal megtudhatja, hogy mi a tennivaló.
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BWT BEST
WATER HOME
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KÉNYELEMMEL PÁROSULVA

App: személyes víz tanácsadó és
megannyi kényelmi szolgáltatás
A BWT Perla berendezés feladata nem csupán az, hogy selymesen
lágy vízzel lássa el az Ön otthonát, hanem az is, hogy a lehető legegyszerűbb kezelésével és digitális funkcióival összességében megkön�nyítse az Ön életét.

tokra, de a szabadság üzemmódot is

kapcsolja az Ön okostelefonját vagy

működésbe hozhatja. Még a Perla típu-

táblagépét az összes BWT termékével.*

sú berendezésekbe integrált, vízszivár-

Így teszi lehetővé, hogy gyorsan hozzá

gás elleni védelmet is működtetheti és

tudjon férni a fontos adatokhoz, kar-

vezérelheti a BWT Best Water App al-

bantartási és kezelési útmutatásokhoz

kalmazáson keresztül. Így megóvhatja

és közvetlenül kapcsolatba tudjon lépni

otthonát a vízkároktól akkor is, amikor

szervizpartnerével, valamint cégünkkel

nem tartózkodik odahaza. Ezt és még

és webshopunkkal.

sok minden mást kínálja Önnek a BWT

App

A BWT Best Water Home App össze-

Best Water Home App, ami számtalan
Az alkalmazással lekérdezheti BWT Per-

tanáccsal segíti Önt, és mindig friss in-

la berendezése állapotával kapcsolatos

formációt kap a BWT aktualitásairól.

valamennyi adatot. Például azt, hogy
mennyi maradt a Perla Tabs tablettázott
regeneráló sóból, valamint azt is, hogy
mennyi lágy vizet használt fel. Emellett
emlékezteti Önt a szervizelési időpon-

* Azokra a BWT berendezésekre vonatkozik, amelyek regisztrációja megoldható a BWT app-ban.
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VEVŐSZOLGÁLAT

Még több szolgáltatás és még
nagyobb biztonság a BWT teljes körű garancia csomaggal
A BWT teljes körű garanciacsomag megkötések nélküli 6 éves garanciát jelent az Ön
BWT Perla berendezésének működőképessége, hatékonysága és biztonsága vonatkozásában. Ezáltal Ön is élvezője lehet a BWT
által nyújtott prémium szolgáltatásoknak,
melyek közé tartozik az Ön berendezésének
távdiagnosztikája is.

Kevesebb karbantartás, több garancia
A BWT szakszervizesei által történt beüzemelés és az Ön által félévente – a BWT IoClean
tisztító tablettával elvégzett – rutinszerű karbantartás után szakember általi karbantartásra már csak 2 évente van szükség. Ezzel pénzt
spórol úgy, hogy közben a legmagasabb fokú
biztonság garantált.
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KÉNYELEMMEL PÁROSULVA

360° -OS,
TELJES KÖRŰ
SZOLGÁLTATÁS
Sűrű szervizhálózat, melyben számos AQAMester vállalkozás mellett, tanácsadók és technikusok biztosítják azt, hogy az Ön közelében
mindig legyen egy BWT szakember, aki a lehető legjobban gondoskodik az Ön készülékeinek igényeiről.
A BWT Perla vízlágyító berendezéseket a legkülönbözőbb igények és feltételek figyelembevételével gyártjuk. Legyen az régi vagy új épület, nagycsalád vagy egy főből álló háztartás,
mi mindig megtaláljuk az Ön igényeinek megfelelő, optimális
megoldást, a berendezés megvásárlásakor, beszerelésekor és
karbantartásakor is, a termék teljes élettartamán át.
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BWT
SÓSZOLGÁLAT
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KÉNYELEMMEL PÁROSÍTVA

Többé nem kell
regeneráló sót cipelni
ONLINE REGENERÁLÓ SÓ-RENDELÉS,
INGYENESEN KISZÁLLÍTÁSSAL
Nem kell raktározni, nem kell cipelni, hiszen BWT
vevői fiókján keresztül online kényelmesen megrendelheti a BWT Perla tablettázott regeneráló
sót, a praktikus 2 x 10 kg-os Easy Pack kiszerelésben, amit ingyenesen házhoz szállítunk.
BWT a regeneráló só témakörét a legkisebb részletekig átgondolta és korábban soha nem tapasztalt módon kényelmessé és egyszerűvé tette.
▪ A regeneráló só alacsony szintjét a BWT Best Water
Home applikáción keresztül egy, a berendezésbe beépített, ultrahangos érzékelő jelzi.
▪ A BWT Perla tablettázott regeneráló só egyetlen érintéssel megrendelhető, amit – 2 x 10 kg-os Easy Pack kiszerelésben – ingyen házhoz szállítunk.
▪ Az ergonomikus Easy-Fill rendszernek köszönhetően
a regeneráló sónak a berendezésbe történő betöltése
rendkívül egyszerű. Ujjal gyengéden megnyomva a berendezés fedele könnyen felnyílik.

Következő regeneráló só szállítmányát néhány
napon belül megkapja. A só szintje az Ön BWT
Perla készülékében 20% alatti.
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AQA
SZIVÁRGÁS
ELLENI VÉDELEM
**** Vízkárok

elleni védelem
A vezetékes víz okozta károk száma évről-évre nő. Szinte minden második háztartást egyszer már érintett ez a probléma.
A következmények kiszámíthatatlanok. Bár az anyagi károkat
nagy ráfordítással ugyan, de helyre lehet állítani, vannak olyan
emlékek, amiket nem lehet visszahozni, ha – legrosszabb esetben –a pincével együtt semmisülnek meg.
A BWT Perla sorozat berendezéseiben négy jól átgondolt rendszer ingyenes
védelmet nyújt a vízszivárgás ellen, hogy az Ön otthonát megóvja egy ilyen
súlyos esettől és annak kellemetlen következményeitől.

1. Az AQA Watch riasztó funkció megvizsgálja a
házi vízvezeték hálózatot, hogy nem szokatlan-e
a vízfogyasztás, pl. ha folyik a WC.
2. A kábelhez kötött AQA Guard Sensor egy padlóérzékelő segítségével felügyeli a padozat nedvességét és így a berendezés környezetében
védelmet nyújt a vízkárok ellen, pl. akkor, ha a
mosógép töltőcsöve elreped.
3. AQA Stop: ha az AQA Guard nedvességet észlel,
az AQA Stop* elzárja a vizet a házban. Szabadság idején ezt a funkciót – a biztosítási feltételek
értelmében – az alkalmazáson keresztül is lehet
kényelmesen működtetni.
4. Az AQA Safe szelep áramkimaradáskor lezárja a
csatornára menő öblítővíz kimenetét.

*AQA Stop: a BWT Perla one típus kivételével minden BWT Perla
berendezés tartozéka.
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KÉNYELEMMEL PÁROSULVA

***** Biztonság
Az opcionális AQA Guard vezeték
nélküli páratartalom-érzékelőkkel
a ház más helyein is használható,
például

a

konyhában

és

a

fürdőszobában, ahol az AQA stop
révén a lehetséges vízszivárgás
megakadályozható. A rendszert akár
10 monitorra is kiterjesztheti. **

*maximális távolság az BWT Perlatól 20 m
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BWT PERLA
ÉS TESTVÉREI
BWT selyemvíz
egyedi igényekhez
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A FILOZÓFIÁBÓL TERMÉK SZÜLETETT

BWT PERLA

a mestermű

BWT PERLA Seta

a luxus berendezés

BWT PERLA Home

a funkcionális

BWT PERLA One

a gyengéd vízlágyító
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BWT PERLA ÉS TESTVÉREI

FELÉPÍTÉS
Duplex 2 x 6,2 m³x°nk
LÁGY VÍZ TELJESÍTMÉNY
53 l/perc
KONNEKTIVÍTÁS ÉS KIJELZŐ
5" kijelző

53 LITER

PERCENKÉNT

AQA SZIVÁRGÁS ELLENI
VÉDELEM

BWT PERLA

a mestermű

Innovatív ikeroszlopos berendezés a
selyemvíz állandó élvezetéhez

TARTALMAZZA:
▪ Vízszivárgás elleni védelem AQA
Guard padlóérzékelővel, AQA Stoppal, AQA Watch-al és AQA Safe
szeleppel
▪ Motoros bekeverőszelep AQA Stop–
hoz és szabadság üzemmódhoz
▪ Közelítésérzékelő+ világító logó az
állapot jelzésére
▪ Konnektivitás a BWT Best Water
Home alkalmazással
▪ BWT regeneráló só-szolgáltatás,
mint opció, ingyenes házhoz

BWT Perla – azok számára fejlesztettük ki,
akik nem hajlandóak kompromisszumra. A
két ioncserélő töltetet tartalmazó oszlop
a nap 24 órájában biztosítja a selymesen
lágy BWT vizet.
Ha az egyik oszlop ioncserélő töltete kimerült, a másik
oszlop automatikusan működésbe lép. Így megszakítás nélkül – a hét minden napján 24 órában – rendelkezésre áll a lágy BWT selyemvíz.
Az adaptív párhuzamos üzemeltetésnek köszönhetően a BWT Perla berendezéssel mindig lágy selyemvíz
áll rendelkezésre. Akkor is, ha egyszerre több csapból
veszünk vizet és a modern wellness zuhanyok használatakor is.

szállítással
▪ Max. 6 év teljes körű garancia
▪ Max. 10 db AQA guard vezeték
nélküli vízérzékelő*
*A vezeték nélküli érzékelőket külön
kell megrendelni
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BWT PERLA ÉS TESTVÉREI

FELÉPÍTÉS
Duplex 2 x 18 m³x°nk
LÁGY VÍZ TELJESÍTMÉNY
50 l/min
KONNEKTIVÍTÁS ÉS KIJELZŐ
5" kijelző

MAXIMÁLIS
KAPACITÁS

AQA SZIVÁRGÁS ELLENI
VÉDELEM

BWT PERLA Seta

a luxus berendezés

Luxus, ikeroszlopos berendezés, megnövelt
kapacitással a bőséges lágy víz szolgáltatáshoz

TARTALMAZZA:
▪ Szivárgás elleni védelem AQA
Guard padlóérzékelővel, AQA
Stop-pal, AQA Watch-al és AQA
Safe szeleppel
▪ Motoros bekeverőszelep AQA
Stop–hoz és szabadság üzemmódhoz
▪ Közelítésérzékelő+ világító logó
az állapot jelzésére
▪ Konnektivitás a BWT Best Water
Home alkalmazással
▪ BWT regeneráló só-szolgáltatás,
mint opció, ingyenes házhoz

BWT Perla Seta – a medence feltöltése,
nyakzuhany, esőztető zuhany. A BWT Perla Seta berendezéssel ezeket a modern
felszereléseket korlátlanul élvezheti. A két
oszlopban lévő, közel dupla mennyiségű,
ioncserélő töltet folyamatosan, azaz a
nap 24 órájában, biztosítja a lágy vizet,
függetlenül attól, hogy éppen mekkora a
vízfogyasztás.
Ennek a berendezésnek az üzemmódja az adott felhasználástól függ, vagyis attól, hogy a nap folyamán
mennyi vízre van Önnek szüksége. A berendezés
két oszlopában lévő tölteten a víz adaptív módon –
párhuzamosan – áramlik át, ami a lágy víz maximális
mértékű rendelkezésre állását és akár 50 liter/perc
csúcs átfolyási teljesítményt biztosít.

szállítással
▪ Max. 6 év teljes körű garancia
▪ Max. 10 db AQA guard vezeték
nélküli vízérzékelő*
*A vezeték nélküli érzékelőket külön
kell megrendelni
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BWT PERLA ÉS TESTVÉREI

FELÉPÍTÉS
Egyoszlopos + adagolás
9–18 m³x°nk
LÁGY VÍZ TELJESÍTMÉNY
28 l/perc
KONNEKTIVITÁS ÉS KIJELZŐ
5" kijelző

30 LITER

PERCENKÉNT

AQA SZIVÁRGÁS ELLENI
VÉDELEM

BWT PERLA Home

a funkcionális

Kompakt, egyoszlopos berendezés
a regenerálás intelligens vezérlésével

TARTALMA:
▪ Vízszivárgás elleni védelem AQA
Guard padlóérzékelővel, AQA
Stop-pal, AQA Watch-al és AQA

A BWT Perla Home praktikus megoldás
a szokásos vízfogyasztású családok számára. Az egyoszlopos berendezés percenként maximum 30 liter lágy BWT selyemvizet állít elő. A töltet regenerálását
automatikusan elvégzi az előrelátóan vezérelt regenerálásnak köszönhetően akkor,
amikor csekély a vízfelhasználás.

Safe szeleppel
▪ Motoros bekeverőszelep AQA

Amikor az ioncserélő oszlop töltete kimerül, csekély

stop–hoz és szabadság üzem-

mennyiségű sóoldattal megtörténik a regenerálása.

módhoz

Ekkor csak kemény víz állna rendelkezésre, de a BWT

▪ Közelítésérzékelő+ világító logó
az állapot jelzésére
▪ Konnektivitás a BWT Best Water
Home alkalmazással
▪ BWT regeneráló só-szolgáltatás,

Perla Home már ezt megelőzően és előrelátóan elvégzi a regenerálást úgy, hogy arra pl. az éjszakai
órákban kerül sor. Ez a berendezés tökéletesen illeszkedik az Ön életviteléhez és ezért messzemenően
biztosítja a lágy víz-ellátást.

mint opció, ingyenes házhoz
szállítással
▪ Max. 6 év teljes körű garancia
▪ Max. 10 db AQA guard vezeték
nélküli vízérzékelő*
*A vezeték nélküli érzékelőket külön
kell megrendelni
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BWT PERLA ÉS TESTVÉREI

FELÉPÍTÉS
Egyoszlopos + adagolás
9–18 m³x°nk
LÁGY VÍZ TELJESÍTMÉNY
28 l/perc
KONNEKTIVITÁS ÉS KIJELZŐ
3,5" kijelző, GSM és
közelítésérzékelő nélkül

MINUSZ

75 %
KEMÉNYSÉG

AQA SZÍVÁRGÁS ELLENI
VÉDELEM
AQA Stop nélkül

BWT PERLA One

a gyengéd vízlágyító
Kifinomult, egyoszlopos berendezés,
kompakt, 3,5"-os, kijelzővel

TARTALMA:
▪ Vízszivárgás jelzése AQA Guard
padlóérzékelővel, AQA Watch-al
és AQA Safe szeleppel
▪ AQA Stop nélkül

A BWT Perla One a „kistestvér” a BWT Perla berendezések között. Ez a típus jelenti
a kedvező árú belépőt a lágy selyemvíz
világába. A BWT Perla One ugyan némileg
takarékosabb a teljesítményét illetően, de
a minőség és a kényelem szempontjából
egyáltalán nem. Akár 75 %-kal csökkenti a
vízkeménységet. Ezért ideálisan használható ott, ahol közepesen kemény a víz.

▪ Világító logó az állapot jelzésére,
de közelítésérzékelő nélkül
▪ Konnektivitás a BWT Best Water
Home alkalmazással
▪ BWT regeneráló só-szolgáltatás,

A berendezés beszerelésekor kézzel történik – az
adott igények szerint – a legkedvezőbb vízkeménységi fok beállítása. A BWT Best Water alkalmazáson
vagy a berendezés modern kijelzőjén keresztül egy-

mint opció, ingyenes házhoz

szerűen működtethető a berendezés valamennyi

szállítással

funkciója. Igaz, a BWT Perla One nem rendelkezik

▪ Max. 6 év teljes körű garancia

AQA Stop funkcióval, ami automatikusan elzárja a la-

▪ Max. 10 db AQA guard vezeték

kásban a vizet, mihelyt az AQA Guard padlóérzéke-

nélküli vízérzékelő

lő az AQA Guard vezeték nélküli érzékelővel együtt
nedvességet érzékel. Ezért a vizet kézzel kell elzárni
vagy utólag be lehet szerelni egy AQA Stop vezeték
nélküli modult.
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MINDEN TÍPUS
EGYÜTT
BWT Perla sorozat

FELÉPÍTÉSE
(Kapacitás m³x°nk)

LÁGY VÍZ
TELJESÍTMÉNY

SZIVÁRGÁS ELLENI
VÉDELEM

KONNEKTIVITÁS
ÉS KIJELZŐ

AQA Safe,
AQA Watch,
AQA Guard,
AQA Stop

WLAN-LAN-GSM,
világító logó,
közelítésérzékelő

HASZNÁLATIJAVASLAT

(l/perc)
(Kapacitás m³xnk°)
Ikeroszlopos egyoszlopos,
kapacitás a folyamatos
átáramlásra vonatkozik

BWT PERLA
Seta

a luxus berendezés

BWT PERLA

a legjobban teljesítő

BTW PERLA
Home

a funkcionális

BWT PERLA
One

a gyengéd
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ikeroszlopos
(2 x 18)

ikeroszlopos
(2 x 6,2)

Egyoszlopos
(9 - 18)

Egyoszlopos
(9 - 18)

Névleges átfolyási
teljesítmény
EN 14743 szabvány
szerint,
∆p = 1 bar esetén

50 l/perc

5" kijelző

53 l/perc

5" kijelző

28 l/perc

28 l/perc

5" kijelző

AQA Stop/Guard
vezeték nélküli külön
megrendelhető

3,5"-os kijelző,
GSM és közelítésérzékelő nélkül

Modern kényelmi berendezésekhez (esőztető zuhany, medencefeltöltés,
stb.), garantált 24 órás
lágy vízellátás, rendkívüli
biztonság, közepesen kemény, kemény víz esetén
is, és folyamatos átfolyási
teljesítmények esetére

Modern kényelmi berendezésekhez (esőztető
zuhany, stb.),
garantált 24 órás lágy
víz-ellátás, rendkívüli
biztonság

Funkcionális, modern
berendezésekhez
(pl. víztakarékos rendszerek), a nagyfokú
biztonság

Funkcionális, modern
berendezésekhez
(pl. víztakarékos
rendszerek)

BWT PERLA ÉS TESTVÉREI

Alapfelszereltség:
A VEVŐI ELÉGEDETTSÉG ÚJ KORSZAKÁNAK NYITÁNYA – MINDEN EGYES BWT
PERLA BERENDEZÉSSEL

TÖBBÉ NEM KELL A SÓ MIATT AGGÓDNIA, NEM KELL CIPEKEDNIE!
▪ Ultrahangos érzékelő méri a só maradék
mennyiségét
▪ A só szintjének kijelzése és emlékeztető
funkció az alkalmazásban
▪ Teljesen automatikus megrendelés és
▪ Ingyenes házhozszállítás pont időben
▪ Ergonomikus, 2 x 10 kg-os, Easy Pack

BEST WATER HOME: ALKALMAZÁS,
TANÁCSADÁS ÉS ELŐNYÖK
HOSSZÚ SORA
▪ Több mint 30 BWT termék figyelemmel kísérése okostelefonon/táblagépen
▪ Személyes segítségnyújtás az alkalmazáson/
weben/telefonon keresztül a szerelővel/BWT
ügyfélszolgálattal való kapcsolatba lépéssel
▪ Üzemeltetési információk, kiegészítő garanciák, akciós ajánlatok, regeneráló só, stb

Plusz felszereltség:
MÉG NAGYOBB BIZTONSÁG MINDEN BWT PERLA BERENDEZÉSHEZ

VEZETÉK NÉLKÜLI AQA GUARD –
MAX. 10 DB RÁDIÓS VÍZFELÜGYELŐ
EGYSÉG

KEVESEBB KARBANTARTÁS,
TÖBB GARANCIA!
▪ Egyszerű, rutinszerű karbantartás, amit a be-

▪ Szivárgás elleni védelem az egész házban

rendezés üzemeltetője végez el 6 havonta a

▪ Elem nélküli AQA Guard, vezeték nélküli ned-

BWT IoClean segítségével

vességérzékelők
▪ az EnOcean-on keresztül jelzik, ha víz lépett ki
▪ Külön rendelésre

▪ Szakember általi karbantartás csak 2 évente
▪ Max. 6 év teljes körű garancia az AQA Mester
vagy BWT szerviz technikusai által történt
üzembe helyezéstől számítva*

*a garancia a kopó- és forgó alaktrészekre nem vonatkozik, és feltétele a 2 évente elvégzett szerviz, a
félévente elvégezett karbantartás.
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A CSÚCSKOMBINÁCIÓ

CSÚCSKOMBINÁCÓ A
KIVÁLÓ VÍZMINŐSÉGHEZ

46

E 1 KÖZUSÄTZLICH
ZPONTI SZŰRŐ

100 kg

SALZRESERVE

A BWT
BEST WATER HOME
APP-PAL TÖBB MINT 30
BWT BERENDEZÉST
FELÜGYELHET

AQA THERM

OPTIMÁLIS
IVÓVÍZ HIGIÉNIA

TERMÉSZETES ÉS TÖKÉLETES FŰTŐVÍZ
– ADALÉKANYAGOK NÉLKÜL

Amikor parányi rozsda- vagy homokszem-

Az utóbbi időben a fűtési rendszerek egyre kompaktab-

csék és hasonló részecskék kerülnek be a

bak lettek. A kisebb hőátadó felületek manapság mégis

lakás vízvezetékrendszerébe, az eltömődött

a legnagyobb teljesítményt nyújtják. Ha a fűtési rendszer

szelepeket, csöpögő vízcsapokat vagy akár

feltöltéséhez a szokványos vezetékes vizet használjuk, le-

csőtörést is okozhat. Ennek elkerülésére a

rakódások alakulnak ki, a fűtési rendszer eliszaposodik,

vonatkozó szabvány azt ajánlja, hogy min-

eltömődésekre és meghibásodásokra kerülhet sor. A

den családi házban kerüljön beszerelésre egy

rozsda megrongálhatja a rendszert, míg a levegősödés

központi védőszűrő. Tehát a szűrőt ott kell

zavaró zajt okoz és csökkenti a fűtési teljesítményt. Az

beszerelni, ahol a víz belép az épületbe és

egymással ideálisan összehangolt AQA therm termékekkel

még a vízlágyító berendezés előtt. A BWT

tökéletesen elvégezhető a fűtési rendszer táp- és pótvizé-

E1 egykezes higiéniai vízszűrő egy teljesen új

nek előkészítése úgy, hogy akár vegyszerek hozzáadására

vízszűrő fajta, mely nem csupán a kellemet-

nincs is szükség. Így spórolni lehet a fűtési költségeken,

len meghibásodásokat előzi meg, hanem kar-

miközben a fűtési rendszer évtizedeken át problémamen-

bantartása is gyerekjáték. Szűrőbetétjének

tesen működhet.

cseréje pillanatok alatt elvégezhető, hiszen
még 30 másodpercig sem tart.
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A CSÚCSKOMBINÁCIÓ

AZ AQA MESTER TIPPJE
Vízlágyító berendezést szakembernél szokás vásárolni, mivel biztonsági és higiéniai okokból csak
szakember végezhet átalakításokat az ivóvízvezetéken. Ez különösen igaz a vízkezelő berendezésekre. Elvégre olyan vízről van
szó, amivel mosakszunk, főzünk és
amit megiszunk. A BWT legjobban képzett szakemberei szívesen adnak Önnek is személyesen
tanácsot az optimális vízlágyítási
megoldásról.
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EZ A
BEFEKTETÉS
MEGÉRI
Számítsa ki Ön is, hogy
mennyi pénzt tud
megspórolni
és BWT vízlágyító berendezésének amortizációját is. Vegye tekintetbe azt is, hogy men�nyi időt takarít meg azzal, hogy könnyebb
kitakarítani a fürdőszobát és a konyhát.
Kérdéseivel forduljon BWT szakembereihez.

MEGÉRI TESZTELNI A
VÍZKEMÉNYSÉGET!
Nem biztos benne, hogy Önnél milyen keménységű a víz?
A www.bwtviz.hu internetes oldalunkon lévő vízkeménység kereső funkcióval egyszerűen írja be irányítószámát, majd olvassa le,
hogy az Ön régiójában milyen keménységű a víz. A vízkeménységet
gyorsan és könnyen meghatározhatja a mellékelt tesztcsíkkal is. .

Ha már valaki felhasználta a tesztcsíkot, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot. Örömmel küldünk egy újat:
bwt@bwt.hu
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Jegyzetek:
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BWT Hungária Kft.
2040 Budaörs, Keleti utca 7.
+23 430 480
+23 430 482
bwt@bwt.hu

bwtviz.hu
FOR YOU AND PLANET BLUE.

