
Effektivt kalkskydd

KVD 613/621
Volymstyrd avhärdningsanläggning

AVHÄRDNING



Diskresultat: Avhärdning innebär endast kalkskydd av maskinen. 
Glas och bestick bör efterpoleras.

Effektivt kalkskydd:
Kompakt duplex-avhärdningsanläggning ger bästa möjliga 
skydd mot kalkavlagringar för din disk- och grovdiskmaskin.

   Vattnet mjukas upp och kalken ersätts med vattenlösliga 
salter

   Enkel lösning för att hålla diskmaskinen kalkfri
   Säkerställer längre livslängd och färre servicetillfällen för 

disk- och grovdiskmaskin
   Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösning
   Fasta hjul gör anläggningen lätt att flytta vid rengöring 

Helautomatisk anläggning med kompakt design:
Anläggningen styrs av den integrerade vattenmätaren, 
som uteslutande drivs av vattenflödet och därmed helt utan 
ström. Automatiken ställs in efter områdets hårdhetsgrad och 
anläggningen kräver därefter ingen ytterligare justering.

Förbehandling för omvänd osmos:
Anläggningen kan med fördel användas som förbehandling för 
omvänd osmos, vilket gör att man uppnår en betydligt högre grad 
av vattenutnyttjande. 
 
Alltid mjukt vatten med volymstyrning:
Anläggningens regenerering sker med hjälp av salt. Regener-
eringen utlöses baserat på förbrukningen och styrs av automa-
tiken. Duplex-anläggningar har två tankar, och medan tank A 
regenererar, tillhandahåller tank B mjukt vatten. På så sätt ga-
ranteras alltid mjukt vatten.

Trygghet med BWT:s serviceavtal:
BWT erbjuder serviceavtal som börjar gälla från det att 
anläggningen tas i drift. BWT utför därefter service på 
anläggningen enligt på förhand bestämda tidsintervall.
Anläggningen kan också hyras med komplett service.. 
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Tekniska data: KVD 613 KVD 621

Kapacitet per 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 (nominell/max.) l/h 1.200/1.500 1.500/1.800

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

Temperatur (max.) oC 65

Vattentillslutning " 3/4

Avlopp mm Ø12

Varaktighet för regeneration minuter 11

Vattenförbrukningen per regeneration liter 34 34

Saltförbrukning per regeneration kg 0,5 1,0

Salt kapacitet i kabinett kg 20 36

Filtermassa liter 2 x 4 2 x 8

Dimensioner (BxDxH) mm 360x360x570 360x360 x785

Varunummer: 421106130 421106210

Varunummer: monteringssats 656525320

KVD 613/621 - volymstyrd avhärdningsanläggning


