
Effektiv kalkbeskyttelse

KVD 613/621
Mængdestyret blødgøringsanlæg

BLØDGØRING



Opvaskeresultat: Blødgøring yder udelukkende kalkbeskyttelse af 
maskinen. Glas og bestik bør efterpoleres.

Effektiv kalkbeskyttelse:
Kompakt duplex blødgøringsanlæg giver den bedst mulige 
beskyttelse til din opvaske- og vaskemaskine mod kalk.

   Vandet blødgøres og kalken erstattes med vandopløselige 
salte

   Simpel løsning til at holde din opvaskemaskine kalkfri
   Sikrer længere levetid og færre serviceeftersyn på opvaske- 

og vaskemaskinen
   Omkostningseffektiv og pålidelig løsning
   Fastmonterede hjul gør det nemt at flytte ved rengøring

Fuldautomatisk anlæg i kompakt design:
Anlægget styres af den indbyggede vandmåler, som 
udelukkende arbejder ved hjælp af vandets flow, helt 
uden strøm. Automatikken bliver indstillet efter områdets 
hårdhedsgrad og yderligere justering af anlægget er derefter 
ikke nødvendig.

Forbehandling til omvendt osmose:
Anlægget kan med fordel anvendes som forbehandling til et 
omvendt osmoseanlæg; hvor med der opnås en betydeligt højere 
vandudnyttelse. 
 
Altid blødt vand med mængdestyring:
Anlægget regenerer med salt. Regenerationen udløses efter 
forbruget og styres af automatikken. Duplex-anlæg har to tanke 
og imens tank A regenererer, leverer tank B blødt vand. Der er 
dermed altid sikkerhed for blødt vand.

Tryghed med BWT's serviceaftale:
BWT tilbyder serviceaftaler, som træder i kraft ved anlæggets 
opstartsdato. BWT servicerer herefter anlægget efter forud 
definerede tidsintervaller.  
Anlægget kan også lejes med komplet service. 
 
 
Bestil salt på www.bwt.dk/service eller salt@bwt.dk
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Teknisk data: KVD 613 KVD 621

Kapacitet pr. regeneration

Disk nr.

1 odH/liter 4/2280 7/2280

2 odH/liter 8/1140 14/1140

3 odH/liter 11/760 21/760

4 odH/liter 15/570 28/570

5 odH/liter 19/456 35/456

6 odH/liter 23/380 42/380

7 odH/liter 26/325 48/325

8 odH/liter 30/285 56/285

Flow (nominelt/max.) l/h 1.200/1.500 1.500/1.800

Driftstryk (max./min.) bar 7/2,5

Temperatur (max.) oC 65

Vandtilslutning " 3/4

Afløb mm Ø12

Regenerationstid minutter 11

Vandforbrug pr regeneration liter 34 34

Saltforbrug pr regeneration kg 0,5 1,0

Saltkapacitet i kabinet kg 20 36

Filtermasse liter 2 x 4 2 x 8

Dimensioner (BxDxH) mm 360x360x570 360x360 x785

Varenummer 421106130 421106210

Varenummer: monteringssæt 656525320

KVD 613/621 - mængdestyret blødgøringsanlæg


