
A BWT VÍZLÁGYÍTÓK 
TÍPUSAI EGYÜTT
BWT Perla és AQA perla BIO sorozat

BWT PERLA
a legjobban teljesítő

53 l/perc 
4-5 fős háztartásokig 

2-3 csap egyidejű üze-
meltetése és nagyobb 
vízigényű esőztető zu-
hanyok esetén is remek 
választás. Keményebb 
vízkeménységű terü-
leteken a megfelelő 
választás (20-25 nk°). 
Lágyvíz szolgáltatás 

folyamatos, 24/7-ben-

Modern kényelmi 
berendezésekhez 

garantált 24 órás lágy 
vízellátás, rendkívüli 
vízkár elleni bizton-

ság

ikeroszlopos
(2 x 6,2)

5" érintőképer-
nyős kijelző

BWT PERLA Seta
a luxus berendezés

50 l/perc 
5-6 fős háztartásokig 

3-4 csap egyidejű üze-
meltetése és nagyobb 

vízigényű esőztető 
zuhanyok esetén is 

remek választás. Kemé-
nyebb vízkeménységű 
területeken a megfele-
lő választás (25-30 nk°).

Lágyvíz szolgáltatás 
folyamatos, 24/7-ben.

   

 

Modern kényelmi 
berendezésekhez  

garantált 24 órás lágy 
vízellátás, rendkívüli 

vízkár elleni biztonság, 
közepesen kemény, 

kemény víz esetén is, 
és folyamatos átfo-
lyási teljesítmények 

esetére

ikeroszlopos
(2 x 18)

5" érintőképer-
nyős kijelző

BTW PERLA Home
a funkcionális 28 l/perc 

- 2-3 fős háztartásokig

1-2 csap egyidejű 
üzemeltetése esetén 
közepesen kemény 

víznél remek választás

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

nagyfokú vízkár elleni 
biztonság

Egyoszlopos
(9 - 18) 5" érintőképer-

nyős kijelző

FELÉPÍTÉSE

AQA Safe, 
AQA Watch, 
AQA Guard, 
AQA Stop

SZIVÁRGÁS ELLENI
VÉDELEM

MEKKORA 
HÁZTARTÁSHOZ 

AJÁNLJUK?
(Kapacitás m³xnk°)

Ikeroszlopos -
 egyoszlopos, 
kapacitás a 
folyamatos

 átáramlásra vonatkozik

KONNEKTIVITÁS
ÉS KIJELZŐ

WLAN-LAN-GSM, 
világító logó, 

közelítésérzékelő 

BWT PERLA One
a gyengéd

28 l/perc 
- 2-3 fős háztartásokig

1-2 csap egyidejű 
üzemeltetése esetén, 
közepesen kemény 
víznél reválasztás.ás

Funkcionális, modern 
berendezésekhez  
(pl. víztakarékos  

rendszerek)

Egyoszlopos
(9 - 18)

AQA Stop/Guard  
vezeték nélküli 

külön 
megrendelhető

3,5"-os kijelző, 
GSM és 
mozgás- 

érzékelő nélkül

AQA PERLA BIO  
(25)/50/75
a jól bevált

25: 15 l/perc 
2-3 fős háztartásokig 1-2 csap egyidejű 
használata esetén, kisebb háztartásokban, 
közepes vízkeménységű területekre javasolt.

50: 33 l/perc 
3-4 fős háztartásokig
3-4 csap üzemeltetése és nagyobb vízigényű 
esőztető zuhanyok esetén is remek válasz-
tás. Keményebb vízkeménységű területekre 
is megfelelő (20-30 nk). 

75: 40 l/perc 
4-5  fős háztartásokig
3-4 csap üzemeltetése és nagyobb vízigényű 
esőztető zuhanyok esetén is remek választás.  
Keményebb vízkeménységű területekre is 
megfelelő (20-30 nk).

- Új Smart Metering 
regenerálási rendszer
- BIO funkció: higiéniai 

védelem, beépített 
gyantaágy fertőtlenítés
- magyar menürendszer 

72 óra után ha nincs 
vízelvételezés higiéniai 

öblítést végez
- Szerviz igény jelzése 

berendezésen
- Sóhiány jelzése a 

berendezés kijelzőjén 
sótöménység mérés 

alapján. 
- Applikáción csak 

fogyás alapján ad tájé-
koztatást.

Funkcionális, modern 
berendezésekhez  
(pl. víztakarékos  

rendszerek) A 3 mé-
retnek köszönhetően 
mindenki megtalálja 
az otthona számára 

ideális kivitelt. 
Legyen szó nagyon 
kemény vízről, vagy 
akár nagyobb vízfo-

gyasztókról is.

Egyoszlopos
(25 / 45 / 60)

nincs Kis, LCD kijelzővel, 
csak Bluetooth-on 
keresztül kommu-
nikál, mozgásér-

zékelő nélkül

HASZNÁLATI-
JAVASLAT

EGYÉB 
FUNKCIÓK

+
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- Új Smart Metering 
regenerálási rendszer 

- BIO funkció: higiéniai 
védelem, beépített 
gyantaágy fertőtle-

nítés

- ultrahangos só meny-
nyiség jelzés (appliká-

ción megjelenik)

- Működés felügyelő 
szenzorok

- minden nap ha nem 
regenerál, 1 perces 
higiéniai öblítést 

végez

- Szerviz igény jelzése 
applikáción / beren-

dezésen

J
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lágyvíz mennyisége
l/perc
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TÖBBÉ NEM KELL A SÓ MIATT AG-
GÓDNIA, NEM KELL CIPEKEDNIE!
▪ Ultrahangos érzékelő méri a só maradék  

mennyiségét (kizárólag a BWT Perla készülé-

keknél)

▪ A só szintjének kijelzése és emlékeztető  

funkció az alkalmazásban 

▪ Kéznél van az onlineshop, a fogyó cikkek pl.: a 

regeneráló só rendeléséhez

▪ A megrendelt ergonomikus, 2 x 10 kg-os, Easy 

Pack házhozszállítása ingyenes  

A BWT PERLA VÍZLÁGYÍTÓK  
SZIVÁRGÁS ELLENI VÉDELEMMEL  
IS EL VANNAK LÁTVA
▪ Vízszivárgás elleni védelem akár az egész 

házban 

▪ Elem és vezeték nélküli AQA GUARD  

nedvességérzékelők, amelyek EnOcean 

   technológiával jelzik, ha a szenzorok 

   nedvességet érzékelnek (külön rendelésre, 

max. 10 db) 

BIO FUNKCIÓ, SMART METERING 
REGENERÁLÁSI RENDSZER  
▪ Smart Metering regenerálási rendszer: 

   gazdaságos működés, takarékos 

   sófelhasználás

▪ BIO funkció = higiéniai védelem: beépített 

gyantaágy fertőtlenítés, mely elősegíti a  

higiénikus gyantatöltetet

BEST WATER HOME: ALKALMAZÁS, 
TANÁCSADÁS ÉS SZÁMOS ELŐNY
▪ Több mint 30 BWT termék figyelemmel kísé-

rése okostelefonon/táblagépen 

▪ Segítségnyújtás az alkalmazáson/weben/te-

lefonon keresztül

▪ Kapcsolattartás a szerelővel/BWT ügyfélszol-

gálattal 

▪ Üzemeltetési információk, kiegészítő garanci-

ák, akciós ajánlatok, regeneráló só, stb  

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

Plusz felszereltség: 
MÉG NAGYOBB BIZTONSÁG MINDEN 
BWT PERLA BERENDEZÉSHEZ

*a garancia a kopó- és forgó  alaktrészekre nem vonatkozik, és feltétele a 2 évente elvégzett karbantartás
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