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DELVIS  AFSALTNING



Optimal kalkbeskyttelse og flot opvask
Delvis afsaltet vand giver sikker kalkbeskyttelse på opvaske-
maskinen og næsten pletfri opvask - kun glas bør efterpoleres. 
 
Fordele:

   Behovet for efterpolering reduceres
   Kalk reduceres op til 100 %
   Saltindholdet i vandet reduceres med op til 60 %
   Reducerer forbruget af opvaske- og afspændingsmiddel
   Sikrer længere levetid og færre serviceeftersyn på 

opvaskemaskinen

Økonomisk løsning
AK 1019/1030 afsalter vandet delvist, hvilket giver 
en vandkvalitet, der er højt hævet over traditionelle 
blødgøringsanlæg. 
Filteret har intet saltforbrug, giver intet vandspild og skal ikke 
vedligeholdes. 

Filteret består af en enkelt glasfibertank, som indeholder 
ionbyttemasse, der afkarboniserer vandet. Vandet ledes 
gennem filterets ionbytter, som reducerer vandets indhold af 
kalcium- og magnesiumforbindelser.

Tryghed ved tilvalg af SMS-boks:
Når anlæggets kapacitet er opbrugt, 
ombyttes filteret med et regeneret 
filter. Vælger du at få en SMS-boks, 
har du ingen bekymringer om 
hvornår filteret skal skiftes. BWT får 
direkte besked via SMS-boksen og 
kommer automatisk forbi med et nyt 
filter.

Øvrigt ekstraudstyr som tilvalg:
Lille vogn med hjul, der gør det nemt 
at flytte anlægget ved rengøring.

AK-filteret kan også lejes med komplet service.
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Teknisk data: AK 1019 AK 1030

Kapacitet pr. regeneration

m3  v/1 odH ca. 60 - 80 120 - 160

m3  v/10 odH ca. 6 - 8 12 - 16

m3 v/20 odH ca. 3 - 4 6 - 8

m3 v/25 odH ca. 3 - 3,5 6 - 7

Flow (nominelt) l/h 1.800

Driftstryk (max.) bar 6

Tryktab ved nominelt flow bar 0,6

Temperatur (max.) oC 60

Vandtilslutning " 1/2 (tilgang) 3/4 (afgang)

Dimensioner (HxD) mm 540 x 265 820 x 265

Varenummer: 421020170/165 (inkl. SMS-boks) 421020120/115 (inkl. SMS-boks)

Varenr.: monteringssæt 656525400

Varenr.: AK konsolvogn 421020095

Varenr.: Komplet SMS-boks 428121600

Varenr.: Komplet alarmboks 506700000

AK 1019/1030 - delvis afsaltningsfilter 


