
 

BWT VVS Produktkatalog

BWT ER DIN LEVERANDØR 
AF VANDBEHANDLING

Vi brænder for at levere perfekt vandkvalitet. 

Kataloget er trykt i 2021
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BWT Danmark, tidligere HOH, har siden 1975 arbejdet 
med vandbehandling til det industrielle - og private 
marked. Vi kender vand. Uanset anvendelsesområde. 
Det betyder at vi selv forsker, udvikler og optimerer alle 
vores vandbehandlingsprocesser, så vi altid er på forkant 
med nye trends og teknologier.

Vi brænder for at levere perfekt vandkvalitet. Gennem 
miljøvenlige og økonomiske metoder samt unikke pro-
dukter, er det vores mission at levere det bedste vand til 
hverdagens udfordringer.

BWT er din leverandør 
af  vandbehandling

Bredt udvalg af standardprodukter

Vi tilbyder et bredt udvalg af standardprodukter inden 
for vandrensning og -filtrering. De oftest benyttede 
vandbehandlingsteknologier er ionbytning til deminer-
alisering, blødgøring og afkarbonisering, membrante-
knologi til omvendt osmose, mikro-, ultra- og nano-
filtrering, ultraviolet lys til desinficering, elektrolyse, 
klorelektrolyse samt elektrodeionisering og dosering.

Vi støtter dig hele vejen

Med BWT er du sikret en landsdækkende service. Vi 
værner om skræddersyet rådgivning og vi har end-
da egne produktionsfaciliteter. Med træning i vores 
produkter, klæder vi dig på til at markedsføre, sælge 
og installere BWT produkter, så både du og kunden 
får den bedste oplevelse fra start til slut. Og har du 
spørgsmål? Så kan du altid regne med os.

O M  BW T
VA N D B E H A N D L I N G  S I D E N  1 97 5 .  V I  K E N D E R  VA N D.

ER DU INTERESSERET I AT VIDE MERE OM BWT?  
Så hop ind på vand.bwt.dk/ombwt eller scan QR-koden.
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Hos BWT er vi eksperter 
i vand - på alle områder
N Å R  K U N  D E T B E D S T E  E R  G O D T N O K

Vandautomater til 
alle brancher

BWT’s vandautomater 
kan installeres alle tæn-
kelige steder med et 
filter, der passer til dit 
behov.

Restaurant, kantine, 
café og kaffe

Korrekt behandlet vand 
forlænger maskinernes 
levetid og optimerer 
smagsoplevelsen.

Ejendomme og  
institutioner

Undgå kalk og opnå for-
delagtige besparelser i 
større ejendomme med 
BWT vand.

Svømme- og  
sportshaller

Korrekt vandbehandling 
og styringer sikrer sundt 
og sikkert badevand 
i sports- og svømme-
haller.

Tandklinikker og  
autoklaver  

Sikkert vand til klinikken, 
autoklaver og dental 
units beskytter patien-
terne og mod legionel-
la.

Hospitaler og  
laboratorier

BWT tilbyder sikre 
standardsystemer 
samt komplekse spe-
cialløsninger.

Industri, energi  
og produktion

BWT hjælper dig 
gennem alle faserne lige 
fra vandanalyse, idrifts-
ættelse og rådgivning.

Pharma og  
Biotech

BWT er verdens førende 
udbyder af systemer til 
ultrarent vand og vand 
til injektionsformål.
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Vand med ansvar
S A M M E N  K A N  V I  G Ø R E  E N  F O R S K E L O G 
D R Å B E  F O R  D R Å B E  Æ N D R E  V E R D E N

Sport 
BWT er højt engager-
eret i dygtige atleter 
indenfor vintersport. 

Men især indenfor 
motorsporten er den 
pink farve blevet en in-
tegreret del af verden-
ens racerbaner. 

Med en super per-
formance har vores 
Formel 1 hold allerede 
sikret 15 brønde rundt 

omkring i Gambi-
as landsbyer og 
vi forsætter mis-
sionen de næste 7 
år, så vi når op på 
målet om 10.000 
vandhaner.

b.waterMISSION

Byg en b.waterMISSION 
- hane med BWT
Projektet giver beboerne adgang til rent drik-
kevand. Hver donation tæller. 

Én b.waterMISSION- hane, kan betjene op til 250 
personer og ændre deres liv til det bedre.

Du kan læse mere her: vand.bwt.dk/bwtcsr

BWT Distance Award
BWT Distance Award optæller alle meter, der 
springes i den aktuelle sæsons individuelle 
skihopkonkurrencer. Vi bygger 1 b.water-
MISSION- hane for hver 18.000 meter, der 
springes.

Læs mere her:  
vand.bwt.dk/bwtdistanceaward

b.waterMISSION er et 
projekt i Gambia, der 
skal opløse den ek-
sisterende model ved 
at levere bæredygtigt 
vand. 
 
I følge FN’s Institut for 
Vand, Miljø og Sund-
hed forventes den 
globale efterspørgsel 
efter vand i 2030 at 
vokse med 50 %. 
 
Vand, der er egnet 
til menneskebrug, er 
en meget begræn-
set ressource, der er 
under pres fra dårlig 
forvaltning og mil-
jøforandringer, men 
det er nødvendigt 
at støtte en glob-
al befolkning, der 
forventes at nå 9,7 
milliarder i 2050.
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B W T  VA N D PA R T N E R
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Med BWT som samarbejdspartner er relation, 
professionalisme og support vores første prioritet.  
Vi værner om netop dét samarbejde, der gør en 
mærkbar forskel for både dig og kunden.  
Som BWT Vandpartner er du sikret en vandekspert, 
der siden 1975 har arbejdet professionelt med 
vandbehandling til både private-og erhvervskunder. 
Vi står bag dig. Både når det kommer til rådgivning, 
installation, salg og markedsføring - fordi vi støtter op 
om din forretning. 
 
Med BWT som samarbejdspartner går du ikke på 
kompromis. 

Skal du være med på rejsen? 

OPRET EN BRUGER PÅ PRO.BWT.DK
Det er nemt at blive BWT Vandpartner - klik ind på vand.bwt.dk/proportal 
eller scan QR-koden med din telefon. Hav dit CVR-nummer klar og registrér 
dig via forsiden.

REGISTRÉR DINE BWT PRODUKTER OPTJEN BWT POINT
Du får tilsendt en mail, ligeså snart du er godkendt som BWT Partner.
Når mailen er landet i din indbakke, er du klar til at registrere produkter 
og optjene point. Du registrerer produkter vha. den 8-cifrede 
produktkode, som er placeret på selve produktet.
Dine BWT Point kan veksles til køb af BWT produkter eller cashback.

EKSKLUSIVT OVERBLIK OG DRIFTSSTATUS
Som BWT Partner får du direkte adgang til din egen profil på:  
vand.bwt.dk/proportal.
Her kan du blandt andet få et eksklusivt overblik over alle dine BWT-
installationer - og hvis kunden har givet samtykke, kan du via platformen 
få direkte adgang til fjerndiagnose af kundens anlæg. Gennem portalen 
kan du bestille service til kundens anlæg eller komme direkte i kontakt 
med vores kundeservice.

Med BWT som  
samarbejdspartner
E R  D U  I  T RYG G E  H Æ N D E R .

SÅDAN GØR DU: 
Opret en bruger og bliv  
BWT Vandpartner i dag 

01

02

03

 

PARTNERPORTALEN ER  
DIN DIGITALE PLATFORM
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Print og PR

Tilbudsskabeloner
Brochurer
Produktblade
Annonceskabeloner & PR

Tekst, billeder og grafik til  
sociale medier
Produkttekster og indhold  
til hjemmesider og webshops

Udstilling og 
showroom

Podier
Roll ups 
Skilte
Plakater
Brochureholdere

Online

Alt samlet ét sted: 
vand.bwt.dk/materialer

Markedsføringsmaterialer 
til dig og din forretning
V I  S Ø R G E R  F O R  AT D U  O G  D I N  F O R R E T N I N G  E R  G O D T 
K L Æ D T PÅ M E D  D E  R E T T E  M AT E R I A L E R .

BWT point 
og cashback

Guides, 
videoer og 
manualer

vand.bwt.dk/materialer

vand.bwt.dk/proportal 
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BLIV KLÆDT PÅ TIL HVERDAGENS UDFORDRINGER TILMELD DIG ONLINE ELLER FYSISK PRODUKTTRÆNING

Gratis træning i BWT produkter
S A M T I N T R O D U K T I O N  T I L  D I G I TA L E  P L AT F O R M E

Vand er vores mission. Vi forsker og udvikler konstant produkter og ydelser inden for 
vandteknologi - uanset anvendelsesområde. Derfor er vi stolte af at kunne kalde os 
vandeksperter. Det giver os mulighed for at dele vores ekspertviden med dig, så du  
bliver klædt på til at rådgive kunden på bedste vis gennem din viden om vand og det  
store univers af BWT produkter.  
  

Gennem praktisk og faglig træning bliver du klædt på til at håndtere 
hverdagens udfordringer med vandkvalitet, drikkevandshygiejne eller 
kundehenvendelser. Din nye ekspertviden kommer både dig, kunden  
og os til gode, når vi sammen kan yde den bedste sparring og  
rådgivning til både private og erhverv.  

Vi tilbyder også webinarer og online produkttræning

Find en dato, der passer dig på
vand.bwt.dk/kurser 

VIL DU HELLER IKKE GÅ GLIP AF DEN NYESTE VIDEN?  
Så hop ind på vand.bwt.dk/kurser eller scan QR-koden og find din næste 
træning, der foregår både online og på vores placeringer i Greve og Løsning. 

Udvid din horisont inden for vandbehandling og 
BWT produkter med gratis produkttræning
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B L Ø D G Ø R I N G S A N L ÆG  
T I L P R I VAT E
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Ønsker du kalkfrit vand alle 

døgnets timer? Er du til 

features og digitale fordele som 

app-styring eller funktioner, 

der beskytter dit hjem mod 

vandskader? Så er BWT PERLA-
serien det perfekte match for dig.  

Har du behov for de kalkfrie 

fordele, men ikke nødvendigvis 

digitale løsninger og app-styring? 

Så er BWT AQA life eller basic 

måske mere dig.  

 

  

Uanset om du bor i villa eller 

parcelhus, bruger flere bade-

værelser ad gangen eller ejer pool 

eller spabad, så skal du tænke på 

dit vandforbrug, så anlæggets 

kapacitet lever op til dine 

forventninger.  

 

  

Fælles for vores anlæg er én ting: 

alle leverer silkeblødt BWT vand, 

så du kan nyde fordelene ved 

mindre kalk i vandet.  

 
  

Hvilket BWT anlæg 
passer til dig? 

Perfekt til dig, der..

     •  bor i parcelhus, villa ell. lign.
 
     •  kan undvære kalkfrit vand om  
 natten, hvor anlægget   
 regenererer
 
     •  har et mindre vandforbrug 
 
     •  har en almindelig eller   
 vandbesparende bruser 
 
     •  vil beskytte dit hjem mod   
 vandskader 
 
     •  ønsker ekstra sikkerheds-
 funktioner fx ferietilstand 
 
     •  elsker app-styring og   
 digitale løsninger

28 l/min.

BWT Perla Home

Online og live 
notifikationer 

Registrér i BWT app  
og få flere fordele

Beskytter dit hjem mod 
vandskader

Perfekt til dig, der..
     •  bor i en ejendom med 6-8   
 lejligheder
 
     •  ønsker BWT vand døgnet  
 rundt og til alle beboere
 
     •  har brug for max kapacitet i  
 perioder med spids- 
 belastning
 
     •  vil beskytte ejendommens  
 installationer mod kalk og   
 vandskader
 
     •  vil spare penge på  
 ejendommens driftsbudget 

     •  elsker app-styring og   
 digitale løsninger

50 l/min.

BWT Perla Seta

Online og live 
notifikationer 

Registrér i BWT app  
og få flere fordele

Beskytter dit hjem mod 
vandskader

Perfekt til dig, der..
     •  bor i parcelhus, villa ell. lign.
 
     •  ønsker BWT vand døgnet  
 rundt

     •  bruger vand flere steder   
 ad gangen

     •  har rainshowerbruser, et   
 stort badekar eller spabad

     • ikke har behov for de  
 digitale fordele og live   
 notifikationer

     •  ønsker mulighed for at 
 tilkøbe vandalarm for   
 ekstra sikkerhed mod   
 vandskader

AQA life

30 l/min.

Registrér i BWT app  
og få flere fordele

Perfekt til dig, der..
     •  bor i parcelhus, villa ell. lign.
 
     •  kan undvære kalkfrit vand   
 under regenerering 
 
     •  har et mindre vandforbrug
 
     •  har en almindelig eller   
 vandbesparende bruser
 
     •  sjældent bruger vand fra   
 flere steder ad gangen
 
     •  ikke har behov for de   
 digitale  fordele og live   
 notifikationer
 
     •  ønsker mulighed for at   
 tilkøbe vandalarm for ekstra  
 sikkerhed mod vandskader

26 l/min.

AQA basic

Registrér i BWT app  
og få flere fordele

53 l/min.

BWT Perla

Online og live 
notifikationer 

Registrér i BWT app  
og få flere fordele

Beskytter dit hjem mod 
vandskader

Perfekt til dig, der..

     •  bor i parcelhus, villa ell. lign.
 
     •  ønsker BWT vand døgnet   
 rundt
 
     •  har et højt vandforbrug
 
     •  bruger vand flere steder ad  
 gangen
 
     •  har en pool, spabad eller et  
 stort badekar
 
     •  vil beskytte dit hjem mod 
 vandskader 
 
     •  ønsker ekstra sikkerheds-
 funktioner fx ferietilstand 

     •  elsker app-styring og   
 digitale løsninger
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Det er ingen fornøjelse, at komme hjem til en vandskade. 

Med vores nye innovative sikkerhedssystemer passer du 

på hele hjemmet.

     •  Du beskytter hele dit hjem mod vandskader

     •  Du sparer tid, penge og bekymringer

     • Du undgår ødelagte gulve og konstruktioner

     •  Du passer på dine minder og investeringer

     •  Du får direkte besked via BWT@home-app  

 eller e-mail med BWT PERLA-serien

Beskyt hele dit hjem mod vandskader, uanset om du 

har et BWT PERLA, AQA life eller AQA basic. Dette er 

bare et udsnit af vores nye sikkerhedssystemer, der alle 

giver en hjælpende hånd til at minimere risikoen for en 

vandskade hos dig.

Brud på vandrør, oversvømmelse i kælderen eller 

skjulte lækager. Uanset omfang, kan en vandskade 

forårsage store problemer i dit hjem. 

Forbind op til 10 batteriløse AQA Guard Wireless  
sensorer, der frit placeres i nærheden af dine 

vandinstallationer, eksempelvis ved din vaskemaskine, 

i kælderen eller soklen i dit køkken. Så snart en sensor 

registrerer vand, bliver der automatisk lukket for 

vandforsyningen. 

Derudover findes AQA Stop liter og AQA Watch  

som  indbyggede sikkerhedsfunktioner i BWT PERLA-

serien:

AQA Stop Liter - lukker for vandet til dit hjem ved et 

pludseligt højt vandforbrug.

AQA Watch - registrerer og advarer om et langsomt 

sivende vandforbrug, eksempelvis ved et løbende 

toilet, sivende vandrør eller dryppende vandhane. Et 

sivende vandforbrug kan være dyrt for pengepungen 

eller tegn på en kommende vandskade.

BESKYT DIT HJEM 
MOD VANDSKADER

BWT Perla passer på dit hjem, 
minder og investeringer

FORBUNDET - SELV 
NÅR DU ER PÅ FARTEN 

BWT Perla - Når kun det bedste er godt nok

Intelligent, brugervenlig og 
sikker, som aldrig før

Forbind BWT PERLA til internettet og registrer det online via 
anlæggets display. Download vores BWT@home-app, som 
giver dig overblik over dit anlæg samt en masse fordele.  
BWT PERLA vil sende notifikationer til dig via BWT@home-
app eller direkte til din e-mail.
 

    • Modtag relevante notifikationer. Det gælder  
 både service- og driftsinformation, alarm om  
 mulig vandskade i huset eller når det er tid til at  
 fylde mere salt på anlægget. 

    •  Få tips og tricks til driften af BWT PERLA,  
 kontakt BWT kundeservice eller din installatør,  
 som du selv giver fjernadgang til dit anlægs data. 
 

Er du væk fra dit anlæg i en længere periode? Intet 

problem! Du kan altid sætte BWT PERLA på ferietilstand. 

Ferietilstanden aktiveres i BWT Home app. Derfor gør det 

ingenting, hvis du først kommer i tanke om ferietilstand, når 

du er væk hjemmefra. 

Få klik - mange fordele
     •  Ferietilstand aktiveres på BWT@Home app

     •  Ferietilstand lukker for vandforsyningen til dit hjem

     •  Du undgår mulige vandskader, mens du er væk

Nyd ferien uden bekymringer
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AQA life  
Ideelt til et større vandforbrug fx stort badekar, rainshowerbrusere, spabad eller 
ofte bruger vand fra flere vandhaner eller brusere på samme tid eller i forlængelse 
af hinanden. Et anlæg, der kræver lidt mere plads end AQA basic. Anlægget leverer 
kalkfrit vand under regenerering.

AQA L IFE

AQA basic
AQA basic blødgøringsanlæg er til den gennemsnitlige familie på op til fire 
personer. Et kompakt anlæg, der nemt kan stå i et underskab. 
Ideel til familier, hvor kun ét badeværelse bruges ad gangen med en almindelig 
eller vandbesparende bruser og hvor der sjældent bruges vand fra flere vandhaner 
eller brusere samtidig.

ANLÆGSDATA ANLÆGSDATA

Personer 1-4 personer

Boligtype Hus

Type SIMPLEX-system

Regeneration Efter forbrug

Ydelse (vandgennemstrømning) 26 liter /min.

Højde | bredde | dybde 53 | 29 | 50 cm

Saltkapacitet 26 kg

Display Tekst m/knapper

Netværksforbindelse -

Online forbindelse til BWT best water home app -

Produktregistering (online eller via app)

DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)

Personer 2-6 personer

Boligtype Hus

Type DUPLEX-system

Regeneration Blødgjort vand 24/7

Ydelse (vandgennemstrømning) 30 liter /min.

Højde | bredde | dybde 61 | 41 | 51 cm

Saltkapacitet 25 kg

Display Grafisk m/knapper

Netværksforbindelse -

Online forbindelse til BWT best water home app -

Produktregistering (online eller via app)

DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)

Kræver strøm (230 V / 50 Hz)

Kræver afløb 

Omgivelsestemperatur (min..maks.) 5..25 °C

Anbefalet pladskrav (Højde | bredde | dybde) 53 | 29 | 50 cm

Kræver strøm (230 V / 50 Hz)

Kræver afløb 

Omgivelsestemperatur (min..maks.) 5..25 °C

Anbefalet pladskrav (Højde | bredde | dybde) 86 | 41 | 51 cm

INSTALLATION INSTALLATION

Intelligent forbrug  af salt og vand -

Notifikationer om saltforbrug og tid til påfyldning -

Eksempel på årligt forbrug af salt* 64,5 kg

Eksempel på årligt forbrug af vand* 6,4 m³

Intelligent forbrug  af salt og vand -

Notifikationer om saltforbrug og tid til påfyldning -

Eksempel på årligt forbrug af salt* 64,5 kg

Eksempel på årligt forbrug af vand* 5,4 m³

FORBRUG FORBRUG 

Hygiejneprogram Sanitabs + Dioxal

Intelligent regeneration og lukket konstruktion -

Ferietilstand -

Hygiejneprogram Sanitabs + Dioxal

Intelligent regeneration og lukket konstruktion -

Ferietilstand -

AQA Safe Valve -

AQA Watch -

AQA Stop Liter -

AQA Stop Floor Sensor -

AQA Detector Complete Tilbehør

AQA Stop Wireless Tilbehør

AQA Guard  Wireless Sensor 
Tilbehør  

(kræver AQA Stop Wireless)

Ubegrænset garanti ved Tryghed Premium aftale

BWT salt- og hygieneabonnementer

AQA Safe Valve

AQA Watch

AQA Stop Liter -

AQA Stop Floor Sensor -

AQA Detector Complete Tilbehør

AQA Stop Wireless Tilbehør

AQA Guard  Wireless Sensor
Tilbehør

(kræver AQA Stop Wireless)

Ubegrænset garanti ved Tryghed Premium aftale

BWT salt- og hygieneabonnementer

HYGIEJNE OG DESINFEKTION HYGIEJNE OG DESINFEKTION

EKSTRA SIKKERHED TIL DIG OG DIT HJEM EKSTRA SIKKERHED TIL DIG OG DIT HJEM

* Baseret på en gennemsintlig husstand på 3 personer med et dagligt forbrug på 107 liter/person.  

   Vandet blødgøres fra 20 °dH til 6 °dH 
* Baseret på en gennemsintlig husstand på 3 personer med et dagligt forbrug på 107 liter/person.  

   Vandet blødgøres fra 20 °dH til 6 °dH 

30 l/min.

Registrér i BWT app  

og få flere fordele

AQA BASIC

26 l/min.

Registrér i BWT app  

og få flere fordele

VARENUMMER:   425000110
VVS NR.:    398841110

VARENUMMER:   425000210 
VVS NR .:    398841210

SIMPLEX DUPLEX

Indbyggede funktioner: 

AQA Safe Valve: Giver sikkerhed ved strømsvigt under 
regenerering. Anlægget stopper gennemskylning og 
et unødigt vandforbrug undgås.

 AQA Watch: Registrerer langsomt sivende 
vandforbrug. Eksempelvis ifbm. dryppede vandhane, 
skjult dryppede vandrør eller et løbende toilet. 
Minimerer store vandskader 
og høje udgifter på længere sigt.
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S IMPLEX DUPLEXBWT Perla
BWT PERLA forener intelligens, brugervenlighed og sikkerhed. En hverdag uden 
kalk i vandet bliver nemmere, rengøringen bliver mindre og du får mere tid. Med 
nye, smarte og intelligente funktioner er BWT PERLA blødgøringsanlægget til det 
moderne hjem. BWT PERLA leverer kalkfrit BWT vand 24 timer i døgnet, så du kan 
nyde godt af de mange fordele ved kalkfrit BWT vand.

ANLÆGSDATA

Personer 2-12 personer

Boligtype Hus

Type DUPLEX-system

Regeneration Blødgjort vand 24/7

Ydelse (vandgennemstrømning) 53 liter /min.

Højde | bredde | dybde 80 | 40 | 51 cm

Saltkapacitet 32 kg

Display 5" Touch display

Netværksforbindelse WLAN / LAN / GSM

Fjernstyring via BWT@home-app

Produktregistering  (online eller BWT@home-app)

DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)

Kræver strøm (230 V / 50 Hz)

Kræver afløb 

Omgivelsestemperatur (min..maks.) 5..40 °C

Anbefalet pladskrav (Højde | bredde | dybde) 122 | 40 | 55 cm

INSTALLATION

Intelligent forbrug  af salt og vand

Notifikationer om saltforbrug og tid til påfyldning

Eksempel på årligt forbrug af salt* 68 kg

Eksempel på årligt forbrug af vand* 7,6 m³

FORBRUG 

Hygiejneprogram Perla Tabs + IOCLEAN

Intelligent regeneration og lukket konstruktion

Ferietilstand 

AQA Safe Valve

AQA Watch

AQA Stop Liter

AQA Stop Floor Sensor

AQA Detector Complete -

AQA Stop Wireless   
(Indbygget)

AQA Guard  Wireless Sensor Tilbehør

Ubegrænset garanti ved Tryghed Premium aftale

BWT salt- og hygieneabonnementer

HYGIEJNE OG DESINFEKTION

EKSTRA SIKKERHED TIL DIG OG DIT HJEM

BWT Perla Home 
BWT PERLA Home beskytter dit hjem mod kalk. Du kan nyde godt af en hverdag 
uden kalk - hverdagen vil blive nemmere, du vil opleve mindre rengøring og 
du vil få mere tid i dagligdagen. BWT PERLA Home tilpasser sig din livsstil og 
regenererer derfor kun, når vandforbruget er lavt, hvilket oftest vil være om natten. 
På den måde er du garanteret silkeblødt BWT vand døgnet rundt, uden at gå på 
kompromis.

ANLÆGSDATA

Personer 2-12 personer

Boligtype Hus

Type SIMPLEX-system

Regeneration Automatisk om natten 

Ydelse (vandgennemstrømning) 28 liter /min.

Højde | bredde | dybde 80 | 40 | 51 cm

Saltkapacitet 32 kg

Display 5" Touch display

Netværksforbindelse WLAN / LAN / GSM

Fjernstyring via BWT@home-app

Produktregistering  (online eller BWT@home-app)

DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)

Kræver strøm (230 V / 50 Hz)

Kræver afløb 

Omgivelsestemperatur (min..maks.) 5..40 °C

Anbefalet pladskrav (Højde | bredde | dybde) 122 | 40 | 55 cm

INSTALLATION

Intelligent forbrug  af salt og vand

Notifikationer om saltforbrug og tid til påfyldning

Eksempel på årligt forbrug af salt* 68 kg

Eksempel på årligt forbrug af vand* 7 m³

FORBRUG 

Hygiejneprogram Perla Tabs + IOCLEAN

Intelligent regeneration og lukket konstruktion

Ferietilstand 

AQA Safe Valve

AQA Watch

AQA Stop Liter

AQA Stop Floor Sensor

AQA Detector Complete -

AQA Stop Wireless   
(Indbygget)

AQA Guard  Wireless Sensor Tilbehør

Ubegrænset garanti ved Tryghed Premium aftale

BWT salt- og hygieneabonnementer

HYGIEJNE OG DESINFEKTION

EKSTRA SIKKERHED TIL DIG OG DIT HJEM

BWT PERLA

VARENUMMER:   425002200
VVS NR.:    398841620

53 l/min.

Online og live 

notifikationer 

Registrér i BWT app  

og få flere fordele

Beskytter dit hjem mod 

vandskader

Indbyggede funktioner: 

AQA Safe Valve: Giver sikkerhed ved 
strømsvigt under regenerering. Anlægget 
stopper gennemskylning og et unødigt 
vandforbrug undgås.

 AQA Watch: Registrerer langsomt sivende 
vandforbrug. Eksempelvis ifbm. dryppede 
vandhane, skjult dryppede vandrør eller et 
løbende toilet. Minimerer store vandskader 
og høje udgifter på længere sigt.

AQA Stop Liter: Registrerer et højt og 
pludseligt vandforbrug. Lukker for vandet ved 
unaturligt højt vandforbrug i huset, hvilket 
minimerer risikoen for store vandskader.

AQA Stop floor sensor: Kablet gulvsensor, 
der placeres ved siden af blødgøringsanlæg 
som lukker straks for vandforsyningen, hvis 
sensoreren registrerer vand på gulvet.

BWT PERLA HOME

VARENUMMER:   425002300
VVS NR.:    398841621

28 l/min.

Online og live 

notifikationer 

Registrér i BWT app  

og få flere fordele

Beskytter dit hjem mod 

vandskader

Indbyggede funktioner: 

AQA Safe Valve: Giver sikkerhed ved 
strømsvigt under regenerering. Anlægget 
stopper gennemskylning og et unødigt 
vandforbrug undgås.

 AQA Watch: Registrerer langsomt sivende 
vandforbrug. Eksempelvis ifbm. dryppede 
vandhane, skjult dryppede vandrør eller et 
løbende toilet. Minimerer store vandskader 
og høje udgifter på længere sigt.

AQA Stop Liter: Registrerer et højt og 
pludseligt vandforbrug. Lukker for vandet ved 
unaturligt højt vandforbrug i huset, hvilket 
minimerer risikoen for store vandskader.

AQA Stop floor sensor: Kablet gulvsensor, 
der placeres ved siden af blødgøringsanlæg 
som lukker straks for vandforsyningen, hvis 
sensoreren registrerer vand på gulvet.

* Baseret på en gennemsintlig husstand på 3 personer med et dagligt forbrug på 107 liter/person.  

   Vandet blødgøres fra 20 °dH til 6 °dH 

* Baseret på en gennemsintlig husstand på 3 personer med et dagligt forbrug på 107 liter/person.  

   Vandet blødgøres fra 20 °dH til 6 °dH 
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Tilbehør til blødgøringsanlæg
Tilbehør (tilkøb og forbrugsvarer) Inkluderet tilbehør

AQA TEST 
EASY

PERLA TABS

nn  nn

nn

IOCLEAN
RENSETABLET

nn

nn

SANITABS

AQA GUARD
WIRELESS

nn  nn nn  nn

AQA  
TESTSÆT

AQA STOP
WIRELESS

nn

BWT IoClean 
Rensetablet til BWT Perla- serien. Indgår i det rutinemæssige hygiejneprogram, som 
udføres hver 6. måned.

BWT Sanitabs 
Fødevaregodkendt salt til AQA life og AQA basic, som både renser, desinficerer og 
regenererer blødgørings-anlægget.

BWT Dioxal 
Rens dit blødgøringsanlæg (AQA basic og AQA life) med Dioxal og forebyg 
bakterier i anlægget. Dioxal er et desinfektionspulver, der fjerner bakterier i 
blødgøringsanlægget.

Installationssæt
BWT Installationssæt til AQA basic, AQA life og BWT Perla-serien. 
Inkl. BWT specialvandlås, 2“ m. holder, 2 tilgange samt Kontrollerbar kontraventil 1“

Vandalarmer og diverse

BWT SANITABS nn

BWT DIOXAL nn

BWT IOCLEAN nn

AQA TEST EASY nn  nn

AQA TESTSÆT nn  nn

 2 x FLEX-
SLANGER

nn  nn

AQA  
DETECTOR  
COMPLETE

nn

nn  BWT Perla Serien

nn  AQA Serien

nn  BWT Perla Serien

nn  AQA Serien

Salt og vedligeholdelse

BWT AQA Testsæt
Testsæt til måling af den totale hårdhed i °dH.

AQA testsæt

Varenummer 652000100

VVS-nummer 398841303

BWT AQA Test Easy strips
Anvendes til at give en indikation af hårdhedsgraden. Indgår i det rutinemæssige 
hygiejneprogram, som udføres hver 6. måned.

AQA Test Easy Pakke med 3 x 8 teststrimler

Varenummer 652000110

VVS-nummer 398841691

IOCLEAN rensetablet Pakke med 4 rensetabletter

Varenummer 701995400

VVS-nummer 398841690

Sanitabs 8 kg

Varenummer 321366010

VVS-nummer 398841208

Dioxal 20

Varenummer 701923010

VVS-nummer 398841907

Installationssæt

Varenummer 656525010

VVS-nummer 398899950

Bewasol

Varenummer 421010275

VVS-nummer 398848001

AQA Stop Wireless inkl. sensor 
Styringsenhed, der kan forbinde op til 10 AQA Guard sensorer. Lukker for vandet, 
hvis en fugtsensor i huset bliver våd. Minimerer risikoen for store vandskader i 
hjemmet. Afbryder ikke vandforsyningen i tilfælde af strømsvigt.

AQA Guard Wireless Sensor 
En trådløs og batteriløs fugtsensor, hvor op til 10 stk. frit kan placeres i nærheden af 
alle dine vandinstallationer - fx blødgøringsanlæg, opvaskemaskine, vaskemaskine 
eller i din kælder ifbm. skybrud. Beskytter dit hjem mod vandskader og giver dig 
sikkerhed ved at opdage en vandlækage i tide.

AQA Detector Complete
Når den tilhørende gulvsensor registrerer vand, lukker AQA Detector automatisk for 
vandet. Derved er du sikret mod store vandskader, hvis uheldet skulle være ude.

nn  nnAQA GUARD WIRELESS SENSOR

nn  nnINSTALLATIONSSÆT

  nnAQA DETECTOR COMPLETE

AQA STOP WIRELESS   nn

AQA Stop Wireless 1 1/4” + 1 1/2” 3/4” + 1”

Varenummer 421018741 421018740

VVS-nummer 398842801 398841602

Tilslutning DN 25 DN 25

AQA Guard Wireless Sensor 5/4" IG

Varenummer 421018750

VVS-nummer 398841610

AQA Detector Complete

Varenummer 421018730

VVS-nummer 398841601

Varesættet består af: 1 stk. magnetventil 200757160

1 stk kontrolboks 428121680

1 stk. kablet gulvsensor 453017200

BWT Perla Tabs
Fødevaregodkendt BWT salt til regeneration af blødgøringsanlæg 

Perla Tabs 10 kg 25 kg

Varenummer 321368000 321366001

VVS-nummer 398841211 398841225BWT PERLA TABS nn  nn

nn  nn

BEWASOL
nn

DIOXAL 

BWT BEWASOL nn  nn

nn  nn

INSTALLATIONS-
SÆT

BWT Bewasol 
Kompakt afløbspumpe, som opsamler og pumper skylle-/regenerationsvandet 
op fra steder i private boliger (f.eks. en kælder), hvor det ikke er muligt at lede 
spildevandet direkte til kloakken ved hjælp af et naturligt fald.
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B L Ø D G Ø R I N G S A N L ÆG  
T I L E J E N D O M M E
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Nyd godt af blødt vand og besparelser

Fordele ved kalkfrit vand

     •  Ingen kalkaflejringer i varmtvandsbeholderen og varmesystemet
     •  Ingen kalkaflejringer ved alle tappesteder i badeværelser og køkkener hos beboerne
     • Færre beboerhenvendelser om reparationer på grund af kalk
     •  Ingen strafafgifter på grund af høj returtemperatur på fjernevarmevandet

Store besparelser uden kalk i vandet
Investeringen i et blødgøringsanlæg vil være tjent hjem på få år alene på grund af besparelsen på 
varmeregningen. Men ejendommen vil med tiden også få markant lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Energibesparelser
En belægning på blot 1 mm kalk på varmefladerne i varmevekslere, kedler og varmtvandsbeholdere kan øge 
energiforbruget med op til 10%. Med kalkfrit vand øges energiforbruget ikke unødigt.  Derudover giver kalkfrit 
vand et lavere energiforbrug på cirkulationspumper på grund af mindre modtryk, da rørene ikke stopper til 
med kalk.

Uden kalk, der sætter sig som aflejringer i varmesystemet og øvrige installationer, vil man opnå 
store besparelser. Det vil give øget levetid på alle installationer, færre beboerhenvendelser, 
lavere driftsomkostninger samt markant lavere energiforbrug. Selv helt nye installationer kalker 
til på kort tid, og med tiden bliver problemerne med kalk og kalkslam kun større.

Tilfredse beboere får en nemmere dagligdag
Den meste kontante fordel er, at man kommer til at spare en masse penge på varmebud-
gettet. Energiforbruget i ejendommen vil falde, og det kommer alle beboere til gavn, når 
næste varmeregnskab laves.

Det er slut med kalk i toilettet, håndvasken, på armaturer og fliser. En anden stor vinder 
er miljøet, når der udledes færre kemikalier med mindre brug af skrappe rengøringsmid-
ler. Derudover kan beboerne halvere forbruget af sæbe og spare på elregningen.

Bedre udnyttelse af fjernvarmen
Kalken betyder også, at fjernvarmevandet ikke udnyttes 
tilstrækkeligt og dermed gives tillægsafgifter på grund af 
høj returtemperatur. Med kalkfrit vand afgives varmen fra 
fjernvarmevandet bedre, og man undgår at skulle betale en 
tillægsafgift.

Lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter
Kalk koster dyrt på driften.  Kalk forringer levetiden på alle 
installationer og giver øgede udgifter til vedligeholdelse af 
ejendommen. Kalk i rør, toiletter, blandingsbatterier og kedler 
giver merarbejde til ejendommens medarbejdere og skaber 
problemer for beboerne.

TJEKLISTE TIL DIMENSIONERING 
AF BLØDGØRING I EJENDOMME

• Ejendommens beliggenhed - 
hvilken hårdhedsgrad findes på 
lokationen?

• Hvad er det årlige vandforbrug, 
samt hvad er max flow pr. time 
(typisk om morgenen)

• Hvor mange vandstik ind i 
ejendommen findes der?

• Hvilke lejlighedstyper er der  
(1,2,3 værelser?)

• Er der flere tryktrin, hvis det er en 
høj ejendom?

• Hvordan er pladsforhold i 
varmecentralen,  
herunder loftshøjde?

BWT vand til alle
K A L K F R I T VA N D  I  S T Ø R R E  E J E N D O M M E

KONTAKT OS  

FOR SUPPORT

Tlf. +45 43 600 500 

E-mail: bwt@bwt.dk

Se alle fordelene på  
vand.bwt.dk/ejendom  

eller scan QR-koden 
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BWT Perla Seta
BLØDGØRINGSANLÆG FOR KALKFRIT VAND I FLERE EJENDOMME

Dette anlæg indeholder en større filtermasse pr. kolonne og kan derfor yde meget 
blødgjort vand i perioder med spidsbelastning, eksempelvis om morgenen, hvor 
flere går i bad. Det gør anlægget særdeles velegnet til ejendomme. Anlægget 
beskytter hele ejendommen mod kalk.

BWT PERLA SETA

DUPLEX DUPLEX

ANLÆGSDATA

ANLÆGSDATA

FORBRUG

Personer 10-12 personer

Boligtype Ejendom (6-8 lejligheder)**

Type DUPLEX-system

Regeneration Blødgjort vand 24/7

Ydelse (vandgennemstrømning) 50 liter /min.

Højde | bredde | dybde 80 | 40 | 51 cm

Saltkapacitet 32 kg

Display 5" Touch display

Netværksforbindelse WLAN / LAN / GSM

Fjernstyring via BWT@home-app

Produktregistering  (online eller BWT Home-app)

DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)

Enhed DUO 3 DUO 6 DUO 10

Boligtype
Ejendom (3-40 
lejligheder)***

Ejendom (40-100 
lejligheder)***

Ejendom 100-200 
lejligheder)***

Type DUPLEX-system DUPLEX-system DUPLEX-system

Regeneration 
Blødgjort vand 

24/7
Blødgjort vand 

24/7
Blødgjort vand 

24/7

Saltkapacitet 75 kg 150 kg 150 kg

Driftsvægt, ca. 200 kg 650 kg 650 kg

Nominel diameter af 
tilslutninger DN 32 (nippel) DN 50 (muffe) DN 50 (muffe)

Nominelt flow (iht. EN 14743 
ved Δp 1 bar) 3 m³/h 6 m³/h 10 m³/h

Driftstryk (min./max.) 2,5 - 8,0 bar

Beskyttelsesklasse IP 54

DVGW-certifikat (Godkendt til 
drikkevand)

Saltkapacitet 75 kg 150 kg 150 kg

Saltforbrug pr. regeneration 3,4 kg 8 kg 12,5 kg

Vandforbrug pr. regeneration, 
ca. (v. 4 bar) 140 liter 350 liter 440 liter

Kræver strøm (230 V / 50-60 Hz)

Afløbsstørrelse min. DN 50 DN 70 DN 70

Omgivelsestemperatur (maks) 40 °C

Vandtemperatur (min./maks.) 5 / 30 °C

Tilslutningshøjde (A) 610 mm 1300 mm 1250 mm

Tilslutningshøjde til overløb (G) 295 mm 375 mm 375 mm

Installationsbredde (E) 1200 mm 1900  mm 2050 mm

Afstand imellem hårdt- og 
blødtvandstilslutning (B) 67 mm 108 mm 108 mm

Dimensioner (C / K) 880 / 630 mm 1650 / 880 mm 1550 / 880 mm

Dybde (D) 600 mm 900 mm 900 mm

Afstand imellem kolonner (F) 355 mm 605 mm 605 mm

Dimensioner (H / J) 269 / 470 mm 400 / 650 mm 552 / 650 mm

Afstand til væg ca. (N) 300 mm

Fri afstand foran anlægget (O) 500 mm

Kræver strøm (230 V / 50 Hz)

Kræver afløb 

Omgivelsestemperatur (min..maks.) 5..40 °C

Anbefalet pladskrav (Højde | bredde | dybde) 122 | 40 | 55 cm

INSTALLATION

Intelligent forbrug  af salt og vand

Notifikationer om saltforbrug og tid til påfyldning

Eksempel på årligt forbrug af salt* 68 kg

Eksempel på årligt forbrug af vand* 5 m³

FORBRUG 

INSTALLATION

Hygiejneprogram Perla Tabs + IOCLEAN

Intelligent regeneration og lukket konstruktion

Ferietilstand 

AQA Safe Valve

AQA Watch

AQA Stop Liter

AQA Stop Floor Sensor 

AQA Detector Complete -

AQA Stop Wireless  (Indbygget)

AQA Guard Wireless Sensor Tilbehør

Serviceaftale Tilkøb

BWT salt- og hygieneabonnementer

HYGIEJNE OG DESINFEKTION

EKTRA SIKKERHED TIL DIG OG DIT HJEM

Rondomat Duo serien
BLØDGØRINGSANLÆG FOR KALKFRIT VAND I STØRRE EJENDOMME

Dette anlæg er designet til at levere silkeblødt bwt vand i større ejendomme.  
I et DUPLEX-anlæg som dette er der to kolonner, hvor den ene kolonne overtager 
forsyningen af blødt vand, imens den anden kolonne regenereres. Regenerationen 
indstiller sig selv i forhold til vandforbruget. Det blødgjorte vand strømmer vekselvis 
gennem begge kolonner. Den minimale stilstand, der opnås ved denne vekslende
driftsform, sikrer en høj hygiejne.

RONDOMAT DUO 3 

RONDOMAT DUO 6 

RONDOMAT DUO 10 

VARENUMMER:   425002100
VVS NR.:    398841622

VARENUMMER:   425000410
VVS NR.:    398841401

VARENUMMER:   425000510
VVS NR.:    398841402

VARENUMMER:   425000610
VVS NR.:    398841403

* Baseret på en gennemsintlig husstand på 3 personer med et dagligt forbrug på 107 liter/person.  

   Vandet blødgøres fra 20 °dH til 6 °dH

** Velegnet til lejlighedsejendomme, hvor max kapacitet i perioder med spidsbelastning er nødvendig 

Indbyggede funktioner: 

AQA Safe Valve: Giver sikkerhed ved 
strømsvigt under regenerering. Anlægget 
stopper gennemskylning og et unødigt 
vandforbrug undgås.

 AQA Watch: Registrerer langsomt sivende 
vandforbrug. Eksempelvis ifbm. dryppede 
vandhane, skjult dryppede vandrør eller et 
løbende toilet. Minimerer store vandskader 
og høje udgifter på længere sigt.

AQA Stop Liter: Registrerer et højt og 
pludseligt vandforbrug. Lukker for vandet ved 
unaturligt højt vandforbrug i huset, hvilket 
minimerer risikoen for store vandskader.

AQA Stop floor sensor: Kablet gulvsensor, 
der placeres ved siden af blødgøringsanlæg 
som lukker straks for vandforsyningen, hvis 
sensoreren registrerer vand på gulvet.

50 l/min.

Beskytter dit hjem mod 

vandskader

Online og live 

notifikationer 

Registrér i BWT app  

og få flere fordele
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Hygiejnisk partikelfilter
D E N  N E M M E  V E J  T I L  G O D  D R I K K E VA N D S H YG I E J N E

PRODUKTOVERSIGT E1 HYGIEJNISK 
VANDFILTER

VARMTVANDSFILTER  
CELSIUS 80

RETURSKYLLEFILTER  
INFINITY A-RF

RETURSKYLLEFILTER  
MULTIPUR AP

RETURSKYLLEFILTER  
MULTIPUR M

Hygiejnisk vandfilter Udskiftningsfilter Automatisk returskylning Automatisk returskylning Manuel returskylning

Dimensioner 3/4"-5/4" 3/4"-2" 3/4” - 2” DN 65-100 DN 65-100

Forbindelsesmetode Gevind Gevind Gevind Flange Flange

DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand) ▪ ▪ ▪ ▪

Nominelt tryk 16 16 16 10 10

Det er sund fornuft at få monteret et hygiejnisk 

vandfilter, for det danner en barriere mod uønskede 

partikler ved indløbet til husets installation.  

Det er kun de færreste, der er klar over, at det i 

nogle lande ifølge DIN 1988 anbefales at montere et 

DVGW-/ÖVGW- godkendt filter!

Beskyt dine  
installationer

Integreres i husets 
vandinstallation

Beskytter mod partikler 
og urenheder

Perfekt og sikker  
drikkevandshygiejne
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2 X E1 F ILTERELEMENTE1 F ILTERINDSATS

BWT E1 EHF

PRODUKTDATA

TILBEHØR TIL BWT E1

Enhed EHF ¾" (1")

Nominel diameter af tilslutninger DN 20

Filterstørrelse 100 μm

Strømningshastighed* ved ∆p = 0,2 bar 1,6 m1/h

DVGW-certifikat

Omgivelsestemperatur (min. - maks.) 5 - 40 °C

Vandtemperatur (min. - maks.) 5 - 30 °C

Indbygningslængde 185 mm

Varenummer 321408510

VVS-nummer 398841910

BWT E1 hygiejnisk vandfilter
BWT E1 vandfiltret beskytter dit hjem og tilhørende vandinstallationer mod 
fremmede partikler såsom rust og sand. BWT E1 vandfiltret installeres direkte efter 
vandmåleren. E1 filtret er godkendt til drikkevand.

* Ifølge DIN EN 13443-1. Bemærk at filtret ikke er egnet til cirkulerende kemisk behandlet vand, olier, fedt, 
opløsningsmidler, sæbe eller andre smøremidler, samt til at separere vandopløselige stoffer.

* Ifølge DIN EN 13443-1. Bemærk at filtret ikke er egnet til cirkulerende kemisk behandlet vand, olier, fedt, 
opløsningsmidler, sæbe eller andre smøremidler, samt til at separere vandopløselige stoffer.

E1 filterindsats 1 filter, 100 μm

Varenummer 321408520

VVS-nummer 398841980

E1 Filterelement 2 pak, 100 µm

Varenummer 321408540

VVS-nummer 398842701

PRODUKTDATA

Varmtvandsfilter Celsius 80
Beregnet til filtrering af drikkevand og teknisk vand op til 80 ° C. Varmtvandsfilter 
består af: hoveddel af messing, filterbase, afløbsventil, flad tætning, filterelement. 

PRODUKTDATA

PRODUKTDATA

PRODUKTDATA

PRODUKTDATA

PRODUKTDATA

Nominel diameter af tilslutninger DN 65 DN 80 DN 100

Filterstørrelse 100 μm

Strømningshastighed* ved ∆p = 0,2 bar 35 m³/h 35 m³/h 40 m³/h

Returskylsvolumen, ca. 20 l 30 l

DVGW-certifikat

Omgivelsestemperatur (min. - maks.) 5 - 40 °C

Vandtemperatur (min. - maks.) 5 - 30 °C

Indbygningslængde 220 mm

Varenummer 321408570 321408571 321408572

VVS-nummer 398843065 398843080 398843100

Nominel diameter af tilslutninger DN 65 DN 80 DN 100

Filterstørrelse 100 μm

Strømningshastighed* ved ∆p = 0,2 bar 35 m³/h 35 m1/h 40 m1/h

Returskylsvolumen, ca. 30 l

DVGW-certifikat

Omgivelsestemperatur (min. - maks.) 5 - 40 °C

Vandtemperatur (min. - maks.) 5 - 30 °C

Indbygningslængde 220 mm

Varenummer 321408580 321408581 321408582

VVS-nummer 398844065 398844080 398844100

Returskyllefilter Multipur AP 65-100
AUTOMATISK RETURSKYLNING
Komplet filter med hus, rustfrit stålfilter og returskylleindsats. Returskyl sker 
automatisk, elektronisk styring , differens trykafhængig med tidsprioritering. Optisk 
betjenings- og fejlvisning, 12v transformer. Mulighed for manuelt tilbageskyl. 

Returskyllefilter Multipur M
MANUEL RETURSKYLNING
Komplet filter med metalhusfilter og tilbagespolingsfilterindsats. Returskyl udføres 
manuelt.

Returskyllefilter Infinity A-RF
AUTOMATISK RETURSKYLNING
BWT Infinity vandfiltret beskytter dit hjem og tilhørende vandinstallationer 
mod fremmede partikler såsom rust og sand. Vandfiltret installeres direkte efter 
vandmåleren. BWT Infinity filtret er godkendt til drikkevand. 

MULTIPUR AP 65–100

INFINITY A-RF

VARMTVANDSFILTER 
CELSIUS 80 3/4"-2"

Nominel diameter af tilslutninger 1 1/2" 2"

Filterstørrelse 90 μm

Strømningshastighed* ved ∆p = 0,2 bar 9 m³/h 12 m³/h

DVGW-certifikat 

Omgivelsestemperatur (min. - maks.) 5 - 40 °C

Vandtemperatur (min. - maks.) 5 - 80 °C

Indbygningslængde 254 mm 274 mm

Varenummer 321408563 321408564

VVS-nummer 398842011 398842012

Nominel diameter af 
tilslutninger

3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Filterstørrelse 90 μm

Strømningshastighed* ved 
∆p = 0,2 bar

4 m³/h 5 m³/h 5,5 m³/h 10 m³/h 10 m³/h

Returskylsvolumen, ca. 8 l

DVGW-certifikat 

Omgivelsestemperatur  
(min. - maks.)

5 - 40 °C

Vandtemperatur  
(min. - maks.)

5 - 30 °C

Indbygningslængde 100 mm 100 mm 105 mm 125 mm 125 mm

Varenummer 321408550 321408551 321408552 321408553 321408554

VVS-nummer 398844006 398845008 398845011 398845009 398845012

MULTIPUR M
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B W T L Ø S N I N G E R  
T I L  VA R M E S Y S T E M E R
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Har du styr på vandkvaliteten, når det kommer til boligens varme- 
anlæg? Mange glemmer at varmeanlægget også kræver den rette 
vandkvalitet for at undgå korossion og få en effektiv bolig-opvarmning. 

Giv boligens varmeanlæg 
opmærksomhed og oprethold garantien

Forlænger levetiden på varmeanlægget

Behandlet vand er den perfekte løsning til både private og erhvervskunder, der 
ønsker at opretholde garantien på deres varmevandsanlæg ved at opnå den rette 
vandkvalitet. BWT’s løsninger til varmesystemer; 

Vandværksvand giver store problemer
Er vandet ikke behandlet korrekt, kan man snildt påregne forhøjede varmeomkostninger. Vandk-
valiteten har nemlig stor indflydelse på om et moderne varmtvandssystem er effektivt og prob-
lemfrit. Påfylder man anlægget med almindeligt vandværksvand er konsekvenserne: 

     •  Korrosion

     •  Kalkaflejringer

     •  Slam- og luftsophobninger
 

Det giver skader, dårlig energiudnyttelse og kortere levetid på varmeanlægget. Varmeanlægget 
fremstilles mere kompakte og effektive end før i tiden. Det giver kalken fri mulighed for at sætte 
sig på varmeflader, hvilket udgør en kritisk faktor.  
Jo ringere virkningsgrad på varmeanlægget, jo mere koster det at opvarme vandet.

Det rette vand giver garanti, sikkerhed og værdi
Rådgiv kunden til at vælge BWT vand for den bedste beskyttelse af investeringer og instal-
lationer.  AQA Therm er et gennemtænkt og miljøvenligt produktprogram, der giver ekstra 
komfort og værdi. Korossion kan undgås og garantien opretholdes, da vandkvaliteten forlænger 
levetiden, beskytter og opreholder effektiviteten af varmeanlægget. Nogle leverandører giver 
endda udvidet garanti, hvis man sørger for det korrekte vandbehandling til anlægget. Derfor 
kan man med fordel fortælle kunden om driftsbesparelserne og sikkerheden ved at investere i 
det korrekte vand.

Forlænger levetiden på vandinstallationer, som gulvvarme,  
radiatorer eller afløbsrør

Korrekt vandkvalitet opretholder garantien på kedlen

Undgå korrosion af kedler og varmesystemer med korrekt 
vandkvalitet

Minimerer udgifter til opvarmningen og giver en bæredygtig  
udnyttelse af energien

1

2

3

4

5

Vand i varmesystemer
F O K U S  PÅ VA N D K VA L I T E T B E TA L E R  S I G  O G 
S I K R E R  G A R A N T I E N  PÅ K E D L E N

Læs mere ved at scanne  

QR-koden eller besøge:   

vand.bwt.dk/centralvarme
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AQA THERM HES

A Q A  T H E R M  H F B  2 0 0

AQA therm HFB 200  
PÅFYLDNINGSBLOK TIL AQA THERM FILTRE

AQA therm HFB 200 anvendes i kombination med HES, hvor 
drikkevandsinstallationen skal bestyttes mod tilbagestrømning af centralvarmevand. 
Vandpåfyldningsblok med indbygget tilbagestrømingssikring.

AQA therm HES  
TIL FAST INSTALLATION AF AQA THERM F ILTRE

BWT AQA therm HES muliggør fast installation og enkel udskiftning af 
filterpatron. Består af en vandmåler, blandeventil, flushventil samt en integreret 
afspærringsventil.

PRODUKTDATA

PRODUKTDATA

Enhed AQA therm HFB 200

Tilslutningsgevind (indløb og udløb) ½“ udvendig gevind  
3/4“ udvendig gevind u. fitting

Monteringsposition Vandret med afløbstilslutning i bunden

Driftstemperatur (maks.) 65 °C

Manometertilslutning G 1/4"

Tilgangstryk 10 bar (maks.)

Modtryk Justerbar 1,5 - 4 bar (standard: 1,5 bar)

KVS-værdi 0,45 m³/h

Væskekategori - Systemudskiller BA 4

Samlet bredde (inkl. fittings) L 217 mm

Afstand til udløb (fra midte) l1 88 mm

Totalhøjde H 200 mm

Afstand til center akse h1 142,5 mm

Minimum afstand til væg 80 mm

Enhed AQA therm HES

Tilslutningsdimension ½"

Tilslutningsgevind (indløb) 3/4“ omløber  
(3/4“ udvendig gevind u. forskruning)

Tilslutningsgevind (udløb) 3/4“ udvendig gevind med flad pakning

Monteringsposition Vandret med filtret påskruet, filter 
bestilles separat

Driftstemperatur (maks.)

30 °C påfyldningsvand
50 °C anlægstemperatur

v/afspærringsventil (lukket)  
40 °C omgivelsestemperatur

Tilgangstryk 6 bar (maks.)

KVS-værdi 0,75 m³/h

Højde (med filter str. L) 452 mm

Højde (med filter str. S) 316 mm

Højde fra toppen af filtret 54 mm

Afstand fra gulv til top  
(med filter str. XL)

650 mm

Afstand fra gulv til top  
(med filter str. L)

550 mm

Afstand fra gulv til top  
(med filter str. S)

400 mm

Bredde inkl. ind- og udgang 266 mm

Længde fra midt til udgang af HRC 
- HES

108 mm

VARENUMMER:   428204225
VVS NR.:    398848101

VARENUMMER:   428204230
VVS NR.:    398841050

AQA therm HRC  
HÅRDHEDSREDUCERENDE F ILTER

HRC-S anvendes til genopfyldning og HRC-L anvendes til både genopfyldning og 
efterfyldning af varmeanlæg. Ikke egnet til aluminiumsmaterialer.

A Q A  T H E R M  H R C  &  S R C

A Q A  T H E R M  WA K

AQA therm WAK
VANDANALYSE-KUFFERT OG PH-INDIKATORSTRIPS

pH-indikatorstrimler: Kontrol af pH-værdi 6,5 til 10,0 / ikke egnet til saltvand  
Gradering: 6,5/6,8/7,1/7,4/7,7/7,9/8,1/8,3/8,5/8,7/9,0/9,5/10,0 

 ▪ Måler totalhårdhed, pH og elektrisk ledningsevne 

 ▪ Praktiske måleinstrumenter med nødvendigt tilbehør og batterier

 ▪ Plastmateriale med vandtætte nøgler

 ▪ Nem kalibrering og opbevaring af kalibreringsværdien

PRODUKTDATA

PRODUKTDATA

AQA therm MOVE Power
MILJØVENLIGT OG ØKONOMISK OPVARMNINGSSYSTEM

AQA therm MOVE Power er et mobilt omvendt-osmosesystem, der genererer 
totaltafsaltet vand til påfyldning af varme- og kølesystemer i henhold til VDI 2035. 
Kompakt enhed med hjul, 2 x membranfiltre, justerbar vandmåler. Anbefales til alle 
typer materialer herunder også aluminium.

Tilbehør

PRODUKTDATA

Enhed AQA therm MOVE Power

Kapacitet ved 20 ° dH, ca. 80 m³

Vandtemperatur 5 - 25 °C

Permeat-ydeevne ved 15 °C 100 (3 bar) - 200 (5 bar) l/h

Ydelsesmembraner ved 20 °C 80.000 l

AQA therm MOVE pumpesæt

Varenummer 428125215 

BWT MOVE Filter XL RO

Varenummer 450000290

AQA therm MOVE Case*

Varenummer 428125210

*AQA therm HES og tilslutningsslanger til nem opstart af AQA therm MOVE. 

Indeholder: 3 x tilslutningsslanger med afbryder, trykafhængig nedlukning (påfyldningsventil), forfilter (90 μm), 

AQA therm HES adapter, AQA therm dokumentation

A Q A  T H E R M  
M O V E  P O W E R

A Q A  T H E R M  M O V E  C A S E

VARENUMMER:   428125270
VVS NR.:    398848201

VARENUMMER:   428125200
VVS NR.:    398848301

Enhed HRC str. S HRC str. L

Kapacitet 150 l v. 20°dH 700 l v. 20°dH

Gennemstrømningshastighed (maks.) 3 l/min. 5 l/min.

Varenummer 428125230 428125240

VVS-nummer 398841001 398841002

AQA therm SRC
SALTREDUCERENDE F ILTER

SRC-S og SRC-L anvendes til både genopfyldning og efterfyldning af varmeanlæg. 
Anbefales til alle typer materialer herunder også aluminium.

Enhed SRC str. L SRC str. XL

Kapacitet 240 l ved 20 °dH 480 l ved 20 °dH

Gennemstrømningshastighed (maks.) 5 l/min. 10 l/min.

Varenummer 428125250 428125260

VVS-nummer 398841003 398841004
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AQA therm SLA 
UDLUFTER T IL FOREBYGGELSE AF SLAM OG LUFT

Den perfekte slam og luftseparator til enhver opvarmning. Krav ÖNORM H5195-1, 9.4: 
Filter- og snavsudskillere anbefales til rørledninger under DN50. 

A Q A  T H E R M  S L A

PRODUKTDATA

Enhed 3/4" AG 1" AG 5/4" AG

Tilslutningsdimension DN 20 DN 25 DN 32

Tilslutningstråd 3/4" AG 1" AG 5/4" AG

Nominelt tryk / drifttryk (maks.) 10 bar

Strømningshastighed ved 1,2 m/s* 35 m1/h 35 m1/h 40 m1/h

Driftstemperatur (maks.) 90 °C

Installationslængde med 
skruetilslutning  
/ uden skruetilslutning

184/100 mm 200/100 mm

Dybde (rørmidte til forkant)  
uden / med isolering

138/157 mm 144 / 163 mm

Afstand mellem rørmidte og 
kugleventil, lodret / vandret

200/70 mm

Total højde med isolering 333 mm

INSTALLATIONVARENUMMER:   428104060
VVS NR.:    398841904

AirFree 500 membranudlufter
HØJEFFEKTIV MEMBRAN-AFLUFTER T IL CENTRALVARMESYSTEM

Luft i lukkede vandsystemer forårsager alvorlige problemer med korrosion, slam-
ophobning, forringelse af varmeveksleres og kedlers effektivitet. Endvidere opleves 
en hurtigere nedslidning af cirkulationspumper og reguleringsudstyr. BWT Airfree 
installeres på returledningen og aflufter automatisk centralvarmesystemet.
 

SoluTECH Condensates +E kondensatneutraliserende
NEUTRALISERING AF SURT KONDENSAT FRA KONDENSERENDE KEDLER

 ▪ Beskytter afløbssystemet mod tæring 

 ▪ Neutraliserer surt kondensat og hæver pH-værdien til 6,5

 ▪ Universel model for olie- eller gaskedler på op til 200 kW

A I R F R E E  5 0 0

S O L U T E C H  
C O N D E N S A T E S  + E

PRODUKTDATA

PRODUKTDATA

Enhed AirFree 500

Tilslutningsd     imension DN 1/2"

Veksler/kedeleffekt (maks.) 1000 kW

Kapacitet (maks.) 500 l/h

Tryktab ved maks. kapacitet 0,5 bar

Driftstemperatur (maks.) 90 °C

Tryk (maks.) 5,2 bar

Temperatur (maks.) 55 °C

Kræver strøm (230 V / 50-60 Hz)

Effektforbrug (maks.) 110 W

Energiforbrug 0,1 kWh/m³

Flow (maks.) 60 l/h

Kedeleffekt (maks.) 200 kW

Kedeltype Kondensende, olie eller gas

Refill interval 6-12 mdr.*

Materiale PEHC

Højde | bredde | diameter 200 | 140 | 146 mm

Refill-pose varenummer 428126260

VARENUMMER:   421600020
VVS NR.:    398841903

VARENUMMER:   428126250
VVS NR.:    398841905

KalkEx-Mobil
HURTIG AFKALKNING AF ENHEDER

Mobil og effektiv afkalkningsanlæg. Komplet med stofforstærkede slanger med ¾“
tilslutning, , inkl. tilslutningssæt. Beholder til opløsningsmidler. Filter- og 
snavsudskillere anbefales til rørledninger under DN50.

SEK 28
Mobil og effektiv afkalkningsanlæg med ¾“-tilslutning. 

SEK-Testbox til opløsningsmidler
Til hurtig og nem bestemmelse af kalkopløsningsevnen. Indhold: gradueret pipette, 
testglas, testtabletter til ca. 50 bestemmelser, testinstruktioner.

PRODUKTDATA

PRODUKTDATA

Enhed KalkEx-Mobil

Beholderkapacitet 40 l

Leveringshastighed (Maks.) 2100 l/h

Förderhöhe, max. 15 mWS

Temperaturbestandighed op til 60 °C

Kræver strøm (230 V / 50-60 Hz)

Enhed KalkEx-Mobil

Beholderkapacitet 20 l

Leveringshastighed (Maks.) 2400 l/h

Förderhöhe, max. 8 mWS

Temperaturbestandighed op til 60 °C

Kræver strøm (230 V / 50-60 Hz)

SEK-Testbox

Varenummer skaffevare

K A L K E X - M O B I L

S E K  2 8

VARENUMMER:   421008250 
VVS NR .:    398848411

VARENUMMER:   421008252
VVS NR.:    398848501

Hurtigt afkalkning af systemer
 
Intensiv afkalkning ved at dosere og cirkulere koncentreret kalkopløsningsmiddel 
i vandvarmere, kedler, varmevekslere og varmtvandsanlæg. Afkalkningen er lugtfri 
og giver ingen dampe i området. Koncentreret kalkopløsningsmiddel sikrer hurtig 
opløsning af kalk og andre uorganiske aflejringer.
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RECI
E N  D E L  A F  B W T D A N M A R K

RECI har mange års erfaring i at rådgive, producere, dimensionere og 
montere komplette løsninger til varme- og køleanlæg.  

Vi har stor fokus på at levere energieffektive og miljøvenlige produkter 
og har et omfattende produktprogram indenfor vekslere/beholdere, 
blødgøring af vand, trykholdeanlæg og afgasning. 

  

Leverer energieffektive varme- og kølecentraler 
RECI har mange års erfaring i at rådgive, producere, dimensionere og montere komplette 
løsninger til varme- og kølecentraler. 

Der er stor fokus på at levere energieffektive og miljøvenlige produkter og har et omfattende  
produktprogram inden for vekslere/beholdere, blødgøring af vand, trykholdeanlæg og afgasning 

Yder 15 års produktgaranti  
Produkter og anlæg er kendetegnet ved høj driftssikkerhed og lang levetid. Det giver målbare 
besparelser på bundlinjen og i energiforbruget. Derfor kan RECI - som de eneste i Danmark - 
give 15 års produktgaranti på beholdere i forbindelse med serviceaftale.  

Service, der sikrer stabil drift i varme- og kølecentralen
RECI råder over dygtige, veluddannede servicemontører og moderne udstyr og er i stand til at 
udføre alle former for serviceopgaver i varme- og kølecentralen. 

En god serviceaftale er med til at sikre dine kunder en stabil drift, øget levetid på produkterne  
og besparelser i energiforbruget.   
 
RECI tilbyder blandt andet:

 ▪ Regulering og styring af ventiler, regulatorer og temperaturfølere, så  
 varmecentralen opnår en optimal drift på varmeanlægget.  

 ▪ Udsyring af varmevekslere, samt rensning af varmtvandsbeholdere. 

 ▪ Alle former for dekontaminering og passivering af rustfri tanke og rørsystemer   
 - udført efter jeres procesbeskrivelser med udfyldelse af logbøger. 

 ▪ Service på produkter inden for trykhold. RECI er dansk servicepartner for    
 Pneumatex. 

 ▪ RECI tilpasser serviceløsningen, så den passer 100% til dit behov. 

ØNSKER DU MERE  

INFORMATION?

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker du at få lavet en 
beregning til en varme- eller kølecentral, så kontakt 
en af RECIs konsulenter på telefon 36 78 42 18 
eller se mere på vand.bwt.dk/RECI 

Vandbaseret vækst: BWT Danmark køber RECI
Med købet af RECI opruster BWT Danmark inden for trykhold, klimahold samt produktion og 
vedligehold af varmtvandsbeholdere og -vekslere. RECI forbliver et selvstændigt firma og brand, 
der fortsætter som hidtil. Det er to væsentlige spillere på hver deres felt, som nu indleder et tæt 
samarbejde med stor synergieffekt for begge virksomhederne.

Energieffektiv varme- og kølecentral
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Varme- og kølevekslere

Rørvarmevekslere anvendes til opvarmning af centralvarmevand med enten fjernvarmevand eller højtryksdamp 
leveret fra fjernvarmeværker eller dampkedler. 

 ▪ De kompakte rørvarmevekslere er dimensioneret for høje tryk og temperaturer.

 ▪ Den afprøvede konstruktion er servicevenlig og giver let adgang for rensning på stedet.

 ▪ Ingen risiko for lækager ved temperatursvingninger. 

Varmevekslere leveres som loddet pladeveksler, sammenspændt veksler, rørveksler eller dampvarmeveksler. 

Vores vekslerprogram dækker samtlige opgaver inden for opvarmning og køling, og vi kan med et stort udvalg 
af vekslerstørrelser finde den optimale løsning specificeret efter jeres behov. Service foretages on-site eller ved 
indlevering til værksted.

Trykhold Pneumatex med vakuumafgasning

Transfero TV Connect er intelligent og præcist tryghold, der med kontrolpanelet BrainCube Connect giver 
mulighed for at fjernbetjene anlægget. Det er kendetegnet ved at have:  

 ▪ Høj ydeevne - det er mindst 50% mere effektiv end de fleste andre anlæg

 ▪ Integreret cyklonisk vakuumafgasning

 ▪ Fjernadgang og fejlretning

 ▪ Kompakt og enkelt design

Beholdere

RECI varmtvandsbeholder type GE anvendes til opvarmning af brugsvand og leveres i standardstørrelser fra 200 liter 
til 5.000 liter i følgende typer:

 ▪ Varmtvandsbeholder type GE 4×18 R anvendes, hvor stor afkøling af primært fjernvarmevand er  
 påkrævet samt ved lavtemperaturopgaver.

 ▪ Varmtvandsbeholder type GE 22R og GE 28R anvendes til opgaver som dampopvarmning,  
 kondensatkøling eller som efterkøler med store vandmængder

Varmefladerne er opbygget af lodretstående snoede spiraler af syrefast rustfrit stålrør, anbragt  mellem to 
cirkelformede fordelerrør.

Udformningen bevirker, at spiralerne frit kan svinge, således at kalk og stenaflejringer let løsnes og falder til bunds. 
Spiralerne er monteret mellem fordeler-rørene efter princippet vendt retur, hvilket sikrer, at tryktabet og dermed 
vandmængden er ens over alle spiraler.

Varmtvandsbeholderne har alle studse placeret på frontsiden, hvilket giver en rationel og overskuelig opbygning 
som VVS-unit. Varmefladen dimensioneres individuelt i hvert enkelt behov og RECI beholdere kan opsvejses på 
stedet ved dårlige adgangsforhold.

Klimastyringspakker inkl. ventiler og føler for optimal drift
 - Indregulering og overvågning

Med Danfoss ECL Comfort 310 er kontrollen over jeres varme- og brugsvandsanlæg samlet i én brugervenlig 
løsning. Det giver tryghed blandt de daglige brugere, gennemsigtighed og et optimeret styringssystem, der 
sikrer effektiv energiudnyttelse og drift. 

Ved indregulering af automatikken, opnår varmecentralen en optimal drift på varmeanlægget. Styringen 
sikrer, at varmeanlæggene har den rette temperatur, som er med til at være energibesparende for 
ejendommen. 

Et rent og sundt varmtvandssystem

Urenheder i rør og strenge kan forårsage misfarvninger og 
lugtgener i det varme vand. Det kan samtidig give grobund 
for uønskede bakterier. Derfor er det vigtigt, at der bliver gjort 
noget ved problemet, før det udvikler sig og evt. fører til større 
skader på systemet.

Vores erfarne fagfolk hjælper med at afdække problemet og 
dets omfang, inden vi lægger en plan for løsningen.

RECI RørFlush® er en effektiv og avanceret løsning, og vores 
skylleanlæg er specialbygget til opgaven. Det skyller med et 
øget vandtryk, og vandet er desuden tilsat luft for ekstra effekt. 
Derudover skyller det begge veje i rørene, hvilket fjerner langt 
flere urenheder.

Normalt kan vi gennemføre RECI RørFlush® på 1-3 dage - 
afhængig af ejendommens størrelse. Efterfølgende får I en 
rapport, som dokumenterer vores arbejde på jeres system. 

Sådan foregår RECI rørflush® 
Vores RørFlush anlæg tilsluttes ejendommens rørsystem til varmtvand. Med RørFlush skylles hoved- og stig-strenge med vand og luft. 
Vi skyller alle rør individuelt for at opnå størst mulig effekt. Efter skyl indstilles reguleringsventiler som ved ankomst. Efterfølgende 
udarbejdes servicerapport med dokumentation.

      Fjerner urenheder  
      Holder systemet sundt 
      Ingen brug af kemikalier 
 

  Kombinerer vand og luft 
  Anvender øget vandtryk 
  Skyller både fremad og baglæns

E N  D E L A F  B W T D A N M A R K

RØRFLUSH ®  
- FÅ SUNDT OG RENT VAND 
I EJENDOMMEN

Er det varme vand misfarvet, eller lugter det anderledes, kan det være tid 
til at få skyllet rør og strenge i hele ejendommen. RECI har ekspertisen og 
det nødvendige udstyr til at udføre en effektiv skylning af ejendommens 
varmtvandssystem.

Scan QR-koden eller besøg:   
vand.bwt.dk/bestil-hos-RECI 
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L E G I O N E L L A-  O G  
B A K T E R I E F R I T VAND
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Skab sikkerhed i dit vandsystem
Der kan være legionellabakterier til stede i drikkevand. Bakterierne overlever ved vandtem-
peraturer under 20 °C, men formerer sig ikke. Ved højere temperaturer formerer legionella 
sig i vandet.  
Man smittes ved inhalering af små vanddråber/dampe i brusebadet eller ved arbejde med 
vanddampe m.m. 

Vækstbetingelser
Det varme brugs vand er særligt udsat for legionel labakterier samt rørkonstruktioner, hvor der findes 
blinde ender eller steder med stillestående vand. Svømme- og sportshaller, større boligejendomme, 
plejehjem, tandklinikker, hospitaler m.fl. skal være særligt opmærksomme på væksten af legionella og 
andre bakterier.

Sådan bliver vandet legionellafrit
Første skridt er en analyse af vandkvaliteten, som udføres ved at sende en vandprøve ind til et ak-
krediteret laboratorie. Alt efter installationerne på det pågældende sted, placeres ét eller flere BWT 
anlæg. Anlægget installeres normalvis foran varmtvandsbeholdere eller varmevekslere.

Stagnation, varme og kalkaflejringer i rørledninger, er tre 
faktorer der kan føre til farlige bakterier, såsom legionella, som 
kan formere sig, så drikkevandet bliver en risiko for mennesker.

Legionella- og  
bakteriefrit vand
FJ E R N  L E G I O N E L L A U D E N  B R U G  A F  FA R L I G  K E M I

  

   
 

  

  

  

 

  

  

 
 

FAKTA OM LEGIONELLA

Legionærsyge, forårsaget af bakte-
rien legionella, er en alvorlig lunge-

betændelse, som påvirker lever, nyre 
og nervesystem.

Dødeligheden er 20 % ved tidlig 
behandling. Uden behandling stiger 

dødeligheden til 80 %

Stressramte, ældre og personer med 
dårligt immunforsvar har højere risiko 

for at blive syge.

Kilde: Statens Serumsinstitut

Legionella

LEGIONELLENKRANKHEIT

Der Verlauf der Infektion ähnelt einer schwe-
ren Sommergrippe oder einer „normalen“ 
schweren Lungenentzündung. Nur wenn 
ein Arzt Verdacht schöpft und bei Patienten 
einen Keimtest durchführt, kann die Legio-
nellen-Krankheit mit Sicherheit festgestellt 
werden. Ist der Beweis geliefert, besteht für 
die Krankheit Meldepflicht. Denn es besteht 
oft ein Risiko für die Öffentlichkeit.
Die Experten des in diesem Bereich führen-
den Robert-Koch-Instituts in Deutschland 
warnen deshalb: „Es wird bei schweren 
Lungenentzündungen viel zu selten eine 
Diagnose durch ein Labor veranlasst.“  
Das habe zur Folge, dass bei möglichen 
Gefahrenbereichen nicht oder viel zu spät 
eingegriffen wird. 

ERKRANKUNGSZAHLEN VERDOPPELT.
Im Jahr 2016 wurden laut dem „Europäischen  
Zentrum für die Prävention und Kontrolle 
von Krankheiten“ 7.069 Legionellen-Erkran-
kungen in Europa gemeldet. 2013 waren 
es 5.830 Fälle. In Deutschland meldete das 
„Robert Koch Institut“ in Berlin zuletzt 1282 
Legionellen-Fälle pro Jahr. Auch hier nehmen 
die registrierten Fälle zu, und Experten 
warnen gleichzeitig vor einer hohen Dunkel-

zifferrate: Laut dem Kompetenznetzwerk 
für ambulant erworbene Pneumonien muss 
man von etwa 15.000 bis 30.000 Fällen von 
Legionärskrankheit in Deutschland pro Jahr 
ausgehen.

Auch in Österreich werden immer mehr 
Legionellen-Infektionen bekannt. Die Zahl 
der gemeldeten Fälle stieg von 100 im Jahr 
2013 auf 218 Fälle im Jahr 2017. Doch nur 
etwa ein Fünftel ist bekannt. Von bis zu 
tausend Fällen der Legionärskrankheit geht 
die „Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit“ aus.

JEDER KANN BETROFFEN SEIN.
Die gemeldeten Fälle an Legionärskrank-
heit haben sich in den letzten fünf Jahren 
mehr als verdoppelt. - Dies dürfte an neuen 
Schnelltests aber auch an der glücklicher-
weise gestiegenen Wahrnehmung liegen. 
Nachholbedarf besteht aber bei der Vor-
beugung: Professionelle Hygienemaßnah-
men, um einen Befall mit Legionellen zu 
verhindern. 

Auch wenn die Sterblichkeit an der Krank-
heit während der vergangenen Jahre dank 
dem Einsatz von Antibiotika gesunken ist, 

sterben immer noch etwa fünf Prozent aller 
infizierten Patienten. Besonders anfällig für 
Lungen-Erkrankungen, die Legionellen aus-
lösen können, sind Kinder, ältere Menschen 
und jene, deren Immunsystem schlecht 
arbeitet sowie Raucher und Asthmatiker.

Doch treffen kann die Krankheit jeden und 
mitunter ist der Spürsinn von Ärzten lebens-
rettend. Das illustriert etwa der Fall des 
49-jährigen Karl S. aus Wien: Der sportliche
und robuste Vater von drei Töchtern er-
krankte plötzlich an einer schweren Grippe
und musste ins Krankenhaus, da es ihm
immer schlechter ging. Dort folgte die Dia-
gnose einer Lungenentzündung. Doch trotz
bester Versorgung ging es Karl mit jedem
Tag schlechter. Antibiotika halfen nichts.
Erst als ein diensthabender Arzt auf Legio-
nellen testete, entdeckte man die Ursache
der Krankheit und in allerletzter Minute half
das passende Medikament.

„Er fragte mich, ob ich vor kurzem auf 
Urlaub gewesen sei. Und ja, ich war in einem 
kleinen Hotel in Griechenland. Wir recher-
chierten und fanden heraus, dass mehrere 
Gäste zuletzt schwer erkrankt waren.“

BWT  HYGIENE-GUIDE BWT  HYGIENE-GUIDE32 33

»  Ansteckung verläuft über winzig kleine
Tröpfchen durch die Atemluft

»  Durch die Luftzirkulation beim
Duschen ist eine Infektion hier
besonders wahrscheinlich

»  Erst eine hohe Keim-Zahl im Wasser
ist gesundheitsgefährdend

»  57 % der zuordnenbaren Legionellen-
Infektionen in Deutschland passieren
im privaten und beruflichen Umfeld.
Warmwasseranlagen zuhause gelten
als eines der größten Risiken

» 7 % der Infektionen erfolgen im Kranken- 
 haus oder in Pflegeeinrichtungen

»  36 % der Fälle treten unterwegs auf,
meist nach einer Nächtigung in Hotels
oder Reiseunterkünften

»  Männer erkranken deutlich häufiger
als Frauen

»  80 % aller Fälle betreffen Personen, die
älter als 50 Jahre sind - doch unter den
restlichen 20 Prozent kann es jeden
treffen

 STICHWORT: 

Infektion  
Legionärs- 
krankheit 

PATOGENE 
Bakterier 

(Legionella pneumophila)

NATURLIG FOREKOMST 
i ferskvand verden over

FOREKOMST OG REPRODUKTION
  Primært i ældre vandledninger, 

klimaanlæg, svømmebassiner osv. 
(ideelle vækstbetingelser ved en 

vandtemperatur ml. 25 °C og 45 °C)
SMITTEVEJ

Indånding af vand 
indeholdende bakterien, 

person-til-person 
transmission ikke mulig

HØJSÆSON FOR SMITTE 
Sommer og efterår

(varmt og fugtigt klima, 
samt hyppige badebesøg)

SYMPTOMER PÅ  
LEGIONÆRSYGDOM

 Hoste, diarré, feber, hovedpine, 
senere alvorlig betændelse i 

lungerne, samt i lungehinderne

INKUBATIONSTID 
To til ti dage

30

Quelle: Robert Koch Institut, 
Infektionsepidemiologisches Jahrbuch 
meldepflichtiger Krankheiten für 2016

SMITTEVEJ 
Indånding af vand  

indeholdende bakterien,  
person-til-person  

transmission ikke mulig

SYMPTOMER PÅ  
LEGIONÆRSYGDOM 

Hoste, diarré, feber, hovedpine,  
senere alvorlig betændelse i  

lungerne, samt i lungehinderne HØJSÆSON FOR SMITTE 
Sommer og efterår 

(varmt og fugtigt klima,  
samt hyppige badebesøg)

INKUBATIONSTID 
2 til 10 dage

PATOGENE 
Bakterier 

(Legionella pneumophila)

FOREKOMST OG REPRODUKTION 
Primært i ældre vandledninger,  

klimaanlæg, svømmebassiner osv. 
(ideelle vækstbetingelser ved en  

vandtemperatur ml. 25 oC og 45 oC)

NATURLIG FOREKOMST 
i ferskvand verden over

Scan QR-koden  

eller besøg:  

vand.bwt.dk/legionella 

Ingen brug af farlig kemi

BWT anlæg bruger ingen farlig kemi, da anlægget kun anvender salt, vand og strøm 
for at producere desinfektionsvæsken. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for 
driftspersonale og omgivelserne. Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og 
andre bakterier i varmt brugsvand på sygehuse, svømmehaller, sports- haller, hoteller, 
boligforeninger, plejehjem, skoler samt behandling af vand til spring- vand.
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PRODUKTDATA

Enhed D E H T15-30

Produktionskapacitet
Neuthox® (± 10%)* 9 l/t 15 l/t 9 l/t 30 l/t

Koncentration af aktivt stof i 
Neuthox (±10%)** 500 ppm

Indbygget dos.pumpe:  
Flow/tryk/sugehøjde 9 l/t / 7 bar / 2 m

6 l/t / 6 
bar / 2 m

12 l/t / 10 
bar / 2 m

Input fra pulsgiver / 
vandmåler 10 puls/liter

Påkrævet ventilation 7 m³/t 12 m³/t 7 m³/t 18 m³/t

Varenummer 451405178 451405175 421801109 421801010

Saltforbrug v. 20 t.
produktion v. 20 °C 
og 400 ppm vandhårdhed***

0,4 kg/dag 0,8 kg/dag 1,9 kg/dag

Strømforbrug, maks. 400 W 775 W

Kræver strøm 
(230 V / 50 Hz / 10 A)

Påkrævet vandtryk 
ved flow 15 l/min. 1,5-6,2 bar 2,5-6,2 bar

Omgivelsestemperatur 
(maks.) 40 °C

Vandtemperatur (min./maks.) 5 / 30 °C

Vandtemperatur (dosering) 
max. 5 bar (min./maks.) 5 / 60 °C

Højde | bredde | dybde 500 x 640 x 250 mm 708 x 840 x 333 mm

BWT SafeShower
BEKÆMPER EFFEKTIVT LEGIONELLA OG BIOFILM

Bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand på sygehuse, svømmehaller, 
sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem samt behandling af vand til springvand og 
køletårne. Økonomisk og kemifri desinfektionsanlæg, med lave investeringsomkostninger - 
sammenlignet med alternative metoder i forbindelse med legionellabekæmpelse, hvor der 
anvendes stærke kemikalier som saltsyre eller natriumklorit. Anlægget kan udbygges og 
konfigureres til at forsyne og styre adskillige varmtvandskredse.

BWT SAFESHOWER 

* Anlæggets kapacitet er afhængig af flowventilen (± 10%)

** Mængden af aktivt stof i Neuthox er afhængig af den specifikke celle (± 10%) 

*** Saltforbrugeter baseret på udregninger fra empiriske data hvilket kan variere 

PRODUKTDATA

BWT B-SAFE FILTER
BESKYTTELSE MOD LEGIONELLA OG BAKTERIER
 
BWT B-SAFE monteres direkte i forlængelse af bruseslangen i bruseren eller badet - det 
er meget nemt at montere mellem armatur og brusehoved. B-SAFE filtret garanterer 
mikrobiologisk rent vand ved brugsstedet. BWT B-SAFE anvender en avanceret 
membranteknologi til at filtrere vandet og fjerne bakterier - 100 % kemifrit. Filtret fjerner 
desuden sand, rust og biofilm fra vandet.

Nominel diameter af tilslutninger ½"

Maks. flowhastighed 800 l/t

Filterstørrelse 0,02 µ

Maks. tilgangstryk 6 bar

Trykfald over filter ved 800 l/t 0,8 bar

Vandtemperatur (min.-maks.) 5 - 65 °C

Længde/diameter 160 mm / 54 mm

Udskiftningsinterval (regelmæssigt forbrug) 4 uger

Udskiftningsinterval (lavt forbrug) 2 uger

PRODUKTDATA

BWT Bewades® Blue
UV-ANLÆG

UV er en anerkendt metode til desinficering af vand, hvor et UV- anlæg dræber bakterier, 
vira, alger og svampe ved at nedbryde mikroorganismerne i vandet - uden nogen skadelig 
dannelse af biprodukter, uden brug af kemikalier eller fjernelse af mineraler.

BWT BEWADES® BLUE 

Enhed 0.5 1.0 2.0 2.5 3.5

Tilslutning DN 1 ¼” DN 20 DN 25

Nominelt flow, 
maks. 40 J/cm² T10 
= 95%

0,5 m³/h 1 m³/h 2 m³/h 2,5 m³/h 3,5 m³/h

Omgivelses-
temperatur (min. 
- maks.)

5 - 40 °C

Vandtemperatur 
(min. - maks.) 5 - 30 °C

DVGW-certifikat 
(Godkendt til 
drikkevand)

Nej

Varenummer 550900055 550900056 550900057 550900058 550900059

VÆLG MELLEM

KØB ELLER 

LEJE

KONTAKT OS  

FOR RÅDGIVNING

Tlf. +45 43 600 500 

E-mail: bwt@bwt.dk

PRODUKTDATA

PRODUKTDATA

Enhed
80W80  
/ 14 N

230W230 
/14N

350W350 
/17N

700W350
/26N

Tilslutning DN50 DN80 DN100 DN150

Nominel 
strømnings-
hastighed ved T100 
= 80%

6 m³/h 22 m³/h 38 m³/h 93 m³/h

Omgivelses-
temperatur  
(min. - maks.)

5 - 40 °C

Vandtemperatur  
(min. - maks.) 2 - 70 °C

DVGW-certifikat 
(Godkendt til 
drikkevand)

Varenummer 555700033 555700035 555700037 555700039

Enhed
690W230  

/ 32 N
1050W350  

/ 32 N
1400W350

/ 36 N
2100W350

/ 41 N

Tilslutning DN150 DN200 DN 280

Nominel 
strømnings-
hastighed ved T100 
= 80%

71 m³/h 169 m³/h 238 m³/h 402 m³/h

Omgivelses-
temperatur  
(min. - maks.)

5 - 40 °C

Vandtemperatur  
(min. - maks.) 2 - 70 °C

DVGW-certifikat 
(Godkendt til 
drikkevand)

Varenummer 555700041 550900070 550900071 550900072

BWT Bewades T
MULTISTRÅLE UV-DESINFEKTION

Bewades T UV-systemer muliggør effektiv og sikker UV-desinfektion af drikkevand
uden brug af kemikalier.

BWT BEWADES T 

BWT B-SAFE 

VARENUMMER:   321448802

Kontakt os for den bedste  
løsning tilpasset dit behov 
Har et produkt fanget din interesse?  

Vores produkter fås i mange varianter og 

kan ofte dimensioneres til det enkelte 

forhold. Med vores skræddersyede 

rådgivning finder vi en løsning til dit behov. 

Kontakt os direkte og få hjælp til dit næste 

BWT produkt. 
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Dit vand. Dit valg.
Har du nogensinde haft tanken om at forbedre dit drikkevand? Nogle drømmer om sikkert 

og hygiejnisk drikkevand fri for bakterier og pesticider, mens andre drømmer om drik-

kevand uden kalk eller med ekstra magnesium for mere smag. BWT vandfiltre er til dig, 

der ikke vil nøjes og ønsker at sætte præg på vandet fra din vandhane. Uanset om du bor i 

lejlighed eller hus, har du og din familie altid adgang til filtreret BWT vand.  
Med et BWT vandfilter installeret under køkkenvasken, skal du ikke længere gå på kom-
promis med dit drikkevand. 

Smart abonnement med faste leveringer
For at gøre det nemt for dig leveres nye filtre automatisk via abonnement. Så går du aldrig 

på kompromis med din sikkerhed eller hygiejnen i dit drikkevand. Abonnementet er inklusiv 

gratis retursystem, hvor du kvit og frit kan sende dit gamle filter retur til os. 

Der er ingen bindingsperiode på abonnementet og du kan nemt justere intervallerne på din 

brugerkonto på www.shop.bwt.dk 

Sammensæt en løsning, der matcher dit behov
Vi har lavet en konfigurator, der nemt kan beregne din pris og filterabon-

nement alt efter hvilket vandfilter, du ønsker at installere på din vand-

hane. Vælg først dit ønskede filter. Når du har valgt det filter, som passer 

til dine behov, kan du nemt klikke dig videre til vores konfigurator, hvor 

du gennemgår trin 2, 3 og 4.  

Scan QR-koden eller besøg: vand.bwt.dk/vandhane

Berig din hverdag med  
et BWT vandfilter
A Q A D R I N K  -  VA N D  S O M  D U  K E N D E R  D E T.  B A R E  B E D R E .

FÅ UBEGRÆNSET ADGANG TIL FILTRERET VAND 
DIREKTE FRA DIN VANDHANE  
AQA drink vandfiltre installeres under køkkenvasken og tilsluttes vandhanen.  

Vi anbefaler en 3-i-1 eller 5-i-1 vandhane så du frit kan vælge mellem varmt vand, 

filtreret og ikke-filteret koldt vand.

Hvad med det praktiske?
Det er nemt at få BWT vand i din vandhane. Alle kan få et vandfilter installeret - uanset 
om det er i villa, lejlighed eller sommerhus.

Installationen kan vi stå for, men du kan også selv montere vandfiltret på din vandhane 
med vores simple guide. Derudover har vi sørget for en abonnementsordning, så du kan 
udskifte filtret i tide og opretholde en konstant høj hygiejne i dit drikkevand. 

BWT vandfilter

3-i-1, 5-i-1 eller 1-i-1 vandhane

– BAKTERIER

– PESTICIDER 

– MIKROPLAST

– KLOR 
 
– TUNGMETALLER

– KALK

+  MAGNESIUM
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MAGNESIUM  
MINERALIZED  
WATER

MAGNESIUM  
MINERALIZED  
WATER

 
FILTERED 
WATER

FILTERED  
WATER 

SIMPLY  
WATER PURIFIED  

WATER

Filterstørrelser M200, M300, M400 MP200, MP300, MP400 AC100 TC200 IC50 Thero90PRO

Filterteknologi Ionbytning Ionbytning Kulfilter UF-membran + aktivtkul UF-membran Omvendt osmose

Tilføjer magnesium 

Fjerner kalk

Fjerner kobber, bly og nikkel

Fjerner klor

Fjerner bakterier

Fjerner organiske stoffer

Reducerer mikroplast

Reducerer visse typer pesticider 

Reducerer alle pesticider 

Fjerner vira

Anbefales ved blødgøringsanlæg

Anbefales til områder med lavt kalkindhold

Anbefales til kogende vandhaner og kaffemaskiner

Kræver 5-i-1, 3-i-1 eller 1-i-1 vandhane

Kan tilsluttes almindelig vandhane

VIDSTE DU..
.. at danskernes forbrug af flaskevand løber op i mere end  
120 mio. liter om året?

BWTs ‘Bottlefree zone’ koncept går ganske simpelt ud på at reducere 

plastaffald. Hvad enten det er derhjemme, på jobbet eller i din fritid,  

kan du være med til at gøre en forskel. 

Lav dit eget smagfulde mineralvand ved hjælp af et BWT vandfilter til 

vandhanen, og lad os gøre noget godt for vores blå planet.

1 BWT AQA DRINK  

M300 FILTER SVARER TIL 

3300 LITERS FLASKEVAND

₌

Gør en 
 forskel

 PROTECT CARE CARE
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AQA drink Magnesium Mineralized Water
Tilføjer magnesium for velsmagende drikkevand. Vandfiltret fjerner også smags-
og lugtforstyrrende stoffer, som klor og tungmetaller. Det installeres under 
køkkenvasken og tilsluttes vandhanen.

PRODUKTDATA

Filterstørrelse M200 M300 M400

Varenummer skaffevare 428125920 428121255

Filterteknologi Ionbytning

Tilføjer magnesium 

Fjerner kalk

Fjerner kobber, bly og nikkel

Fjerner klor

Fjerner bakterier

Fjerner organiske stoffer

Reducerer mikroplast

Reducerer visse typer pesticider 

Reducerer alle pesticider 

Fjerner vira

Anbefales ved blødgøringsanlæg

Anbefales til områder med lavt 
kalkindhold
Anbefales til kogende vandhaner og 
kaffemaskiner

Kræver 5-i-1, 3-i-1 eller 1-i-1 vandhane

Kan tilsluttes almindelig vandhane

Bypassindstilling 0

Blødt <8 °dH* 2.000 l 4.960 l 7.440 l

Middelhårdt 8-14 °dH* 1.140 l 2.860 l 4.280 l

Hårdt 15-21 °dH* 760 l 1.900 l 2.860 l

Meget hårdt 22-28 °dH* 570 l 1.430 l 2.150 l

Særdeles hårdt > 28 °dH* 460 l 1.150 l 1.710 l

Nominel gennemstrømning 180 l/t

Minimum udskiftningsinterval hver 12. md.

Driftstryk 2..8 bar

Tilgangstryk >1,2  bar

Vandtemperatur (min.-maks.) 4..30 °C

Omgivelsestemperatur (min.-maks.) 4..30 °C

Driftsposition Lodret

Højde uden vægbeslag/holder 360 mm 420 mm 475 mm

Højde med vægbeslag/holder 385 mm 445 mm 500 mm

Tilslutningshøjde 306 mm 366 mm 421 mm

Diameter på vandfilter 88 mm 110 mm 130 mm

Vægt (tør | våd) 0,9 | 1,5 kg 2,1 | 3,2 kg 2,4 | 4,2 kg

FILTERKAPACITETER* (LITER) 

AQA DRINK MAGNESIUM 
MINERALIZED WATER

– KLOR

+  MAGNESIUM

* Den angivne filterkapacitet gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan kapaciteten 

variere grundet forskellige parametre. 

** Med kontraventil i filterhovedet kan du nemt foretage filterudskiftning uden risiko for vandudløb.

BWT AQA drink filtersystemer overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.

*** Ved køb af en Grohe vandhane medfølger installationssæt inkl. filterhoved.

Kun ved installation direkte på egen/eksisterende vandhane skal der tilkøbes installationssæt.

* Den angivne filterkapacitet gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan kapaciteten 

variere grundet forskellige parametre. 

** Med kontraventil i filterhovedet kan du nemt foretage filterudskiftning uden risiko for vandudløb.

BWT AQA drink filtersystemer overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.

*** Ved køb af en Grohe vandhane medfølger installationssæt inkl. filterhoved.

Kun ved installation direkte på egen/eksisterende vandhane skal der tilkøbes installationssæt.

AQA DRINK F ILTERHOVED

Tilbehør Tilbehør

AQA drink filterhoved**

Varenummer 428125800

Tilslutning Ø 3/8“ x 3/8“ (hangevind)

AQA drink filterhoved**

Varenummer 428125800

Tilslutning Ø 3/8“ x 3/8“ (hangevind)

AQA drink installationssæt

Varenummer 656565399

AQA drink installationssæt

Varenummer 656565399

Grohe vandhaner*** Urban 3-i-1 Loft 3-i-1 Mono 1-i-1

Varenummer 656565395 656565396 656565397

Type C-tud L-tud C-tud

Grohe vandhaner*** Urban 3-i-1 Loft 3-i-1 Mono 1-i-1

Varenummer 656565395 656565396 656565397

Type C-tud L-tud C-tud

GROHE VANDHANER

AQA drink Magnesium Mineralized Water Protect
Fjerner kalk og tilføjer magnesium. Du beskytter dine husholdningsapparater mod 
kalk samtidigt med magnesium fremhæver smag i kolde og varme drikke. Det 
installeres under køkkenvasken og tilsluttes vandhanen. 

PRODUKTDATA

Filterstørrelse MP200 MP300 MP400

Varenummer skaffevare skaffevare 428121260

Filterteknologi Ionbytning

Tilføjer magnesium 

Fjerner kalk

Fjerner kobber, bly og nikkel

Fjerner klor

Fjerner bakterier

Fjerner organiske stoffer
Reducerer mikroplast

Reducerer visse typer pesticider 

Reducerer alle pesticider 

Fjerner vira

Anbefales ved blødgøringsanlæg

Anbefales til områder med lavt 
kalkindhold
Anbefales til kogende vandhaner og 
kaffemaskiner

Kræver 5-i-1, 3-i-1 eller 1-i-1 vandhane

Kan tilsluttes almindelig vandhane

Blødt <8 °dH* (bypass 3) 900 l 2.160 l 3.240 l

Middelhårdt 8-14 °dH* (bypass 3) 470 l 1.120 l 1.680 l

Hårdt 15-21 °dH* (bypass 3) 280 l 670 l 1.010 l

Meget hårdt 22-28 °dH* (bypass 2) 160 l 370 l 560 l

Særdeles hårdt > 28 °dH* (bypass 2) 140 l 320 l 480 l

Nominel gennemstrømning 180 l/t

Minimum udskiftningsinterval hver 12. md.

Driftstryk 2..8 bar

Tilgangstryk >1,2  bar

Vandtemperatur (min.-maks.) 4..30 °C

Omgivelsestemperatur (min.-maks.) 4..30 °C

Driftsposition Lodret

Højde uden vægbeslag/holder 360 mm 420 mm 475 mm

Højde med vægbeslag/holder 385 mm 445 mm 500 mm

Tilslutningshøjde 306 mm 366 mm 421 mm

Diameter på vandfilter 88 mm 110 mm 130 mm

Vægt (tør | våd) 0,9 | 1,5 kg 2,1 | 3,2 kg 2,4 | 4,2 kg

FILTERKAPACITETER* (LITER) 

AQA DRINK MAGNESIUM 
MINERALIZED WATER PROTECT

– TUNGMETALLER

+  MAGNESIUM

– KALK

AQA DRINK F ILTERHOVED

GROHE VANDHANER

– KLOR 

– TUNGMETALLER
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AQA drink Filtered Water
Kulfilter, som reducerer pesticider og klor. Vandfiltret fjerner stoffer, der kan 
påvirke lugt og smag af vandet. Det er installeret under vasken og forbundet til 
vandhanen.

PRODUKTDATA

Filterstørrelse AC100

Varenummer 428126551
Filterteknologi Kulfilter

Tilføjer magnesium 

Fjerner kalk

Fjerner kobber, bly og nikkel

Fjerner klor

Fjerner bakterier

Fjerner organiske stoffer

Reducerer mikroplast

Reducerer visse typer pesticider 

Reducerer alle pesticider 

Fjerner vira

Anbefales ved blødgøringsanlæg

Anbefales til områder med lavt kalkindhold

Anbefales til kogende vandhaner og kaffemaskiner

Kræver 5-i-1, 3-i-1 eller 1-i-1 vandhane

Kan tilsluttes almindelig vandhane

Bypassindstilling 0

Filterkapacitet* 10.000 l

Nominel gennemstrømning 180 l/t

Minimum udskiftningsinterval hver 12. md.

Driftstryk 2..8 bar

Tilgangstryk >1,2  bar

Vandtemperatur (min.-maks.) 4..30 °C

Omgivelsestemperatur (min.-maks.) 4..30 °C

Driftsposition Lodret eller vandret

Højde uden vægbeslag/holder 280 mm

Højde med vægbeslag/holder 300 mm

Tilslutningshøjde 65 mm

Diameter på vandfilter 88 mm

Vægt (tør | våd) 0,5 | 1,1 kg

INSTALLATION

AQA DRINK FILTERED WATER

– KLOR

– VISSE PESTICIDER 

* Den angivne filterkapacitet gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan kapaciteten 

variere grundet forskellige parametre. 

** Med kontraventil i filterhovedet kan du nemt foretage filterudskiftning uden risiko for vandudløb.

BWT AQA drink filtersystemer overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.

*** Ved køb af en Grohe vandhane medfølger installationssæt inkl. filterhoved.

Kun ved installation direkte på egen/eksisterende vandhane skal der tilkøbes installationssæt.

AQA DRINK F ILTERHOVED

Tilbehør

AQA drink filterhoved**

Varenummer 428125800

Tilslutning Ø 3/8“ x 3/8“ (hangevind)

AQA drink installationssæt

Varenummer 656565399

Grohe vandhaner*** Urban 3-i-1 Loft 3-i-1 Mono 1-i-1

Varenummer 656565395 656565396 656565397

Type C-tud L-tud C-tud

GROHE VANDHANER

AQA drink Filtered Water Care
Ultrafiltrering og kulfilter, som reducerer pesticider, bakterier og klor. Vandfiltret 
fjerner stoffer, der kan påvirke lugt og smag af vandet. Det er installeret under 
vasken og forbundet til vandhanen.

PRODUKTDATA

Filterstørrelse TC200

Varenummer 428126550

Filterteknologi Ultrafiltering + aktivkul

Tilføjer magnesium 

Fjerner kalk

Fjerner kobber, bly og nikkel

Fjerner klor

Fjerner bakterier

Fjerner organiske stoffer

Reducerer mikroplast

Reducerer visse typer pesticider 

Reducerer alle pesticider 

Fjerner vira

Anbefales ved blødgøringsanlæg

Anbefales til områder med lavt kalkindhold

Anbefales til kogende vandhaner og kaffemaskiner

Kræver 5-i-1, 3-i-1 eller 1-i-1 vandhane

Kan tilsluttes almindelig vandhane

Bypassindstilling 0

Filterkapacitet* 8.000 l

Nominel gennemstrømning 180 l/t

Minimum udskiftningsinterval hver 6. md.

Driftstryk 2..8 bar

Tilgangstryk >1,2  bar

Vandtemperatur (min.-maks.) 4..30 °C

Omgivelsestemperatur (min.-maks.) 4..30 °C

Driftsposition Lodret

Højde uden vægbeslag/holder 360 mm

Højde med vægbeslag/holder 385 mm

Tilslutningshøjde 306 mm

Diameter på vandfilter 88 mm

Vægt (tør | våd) 0,8 | 1,3 kg

INSTALLATION

* Den angivne filterkapacitet gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan kapaciteten 

variere grundet forskellige parametre. 

** Med kontraventil i filterhovedet kan du nemt foretage filterudskiftning uden risiko for vandudløb.

BWT AQA drink filtersystemer overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.

*** Ved køb af en Grohe vandhane medfølger installationssæt inkl. filterhoved.

Kun ved installation direkte på egen/eksisterende vandhane skal der tilkøbes installationssæt.

Tilbehør

AQA drink filterhoved**

Varenummer 428125800

Tilslutning Ø 3/8“ x 3/8“ (hangevind)

AQA drink installationssæt

Varenummer 656565399

Grohe vandhaner*** Urban 3-i-1 Loft 3-i-1 Mono 1-i-1

Varenummer 656565395 656565396 656565397

Type C-tud L-tud C-tud

AQA DRINK FILTERED  
WATER CARE

– BAKTERIER

– MIKROPLAST

– ORGANISKE STOFFER

– ORGANISKE STOFFER

AQA DRINK F ILTERHOVED

GROHE VANDHANER

– KLOR

– VISSE PESTICIDER 
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AQA DRINK PURIFIED WATER

* Den nominelle gennemstrømning gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan 

kapaciteten variere grundet forskellige parametre. 

– TUNGMETALLER

– BAKTERIER

AQA drink Purified Water inkl. 1-i-1 MONO vandhane
Rent vand - helt uden sprøjtegifte (pesticider), lægemiddelrester, bakterier 
eller mikroplast. Filtret fjerner endvidere lugt- og smagshæmmende stoffer, 
tungmetaller og kalk fra vandet. Teknologien omvendt osmose efterlader vandet 
i sin reneste form. BWT THERO 90PRO skal monteres på en separat vandhane and 
leveres derfor altid sammen med en Grohe 1-i-1 MONO vandhane, som monteres 
ved siden af din eksisterende vandhane.

PRODUKTDATA

Filterstørrelse THERO 90PRO

Varenummer 428120200

Filterteknologi Omvendt osmose

Tilføjer magnesium 

Fjerner kalk

Fjerner kobber, bly og nikkel

Fjerner klor

Fjerner bakterier

Fjerner organiske stoffer

Reducerer mikroplast

Reducerer visse typer pesticider 

Reducerer alle pesticider 

Fjerner vira

Anbefales ved blødgøringsanlæg

Anbefales til områder med lavt kalkindhold

Anbefales til kogende vandhaner og kaffemaskiner

Kræver 5-i-1, 3-i-1 eller 1-i-1 vandhane

Kan tilsluttes almindelig vandhane

Vandtilslutning 3/4”

Nominel gennemstrømning* 60 l/t

Minimum udskiftningsinterval hver 12. måned

Driftstryk 2-4 bar

Tilgangstryk ≥2 bar

Vandtemperatur (min.-maks.) 4-30 °C

Omgivelsestemperatur (min.-maks.) 4-30 °C

Driftsposition Lodret

Højde 451 mm

Dybde 243 mm

Bredde 120 mm

Nettovægt 8,8 kg

INSTALLATION

– MIKROPLAST

– KALK

AQA drink Simply Care IC 50
Ultrafiltreringsfilter, som reducerer bakterier. Det monteres direkte på 
tilgangsslangen til en vandhane. 

PRODUKTDATA

Filterstørrelse IC50

Varenummer 428126549

Filterteknologi Ultrafiltering

Tilføjer magnesium 

Fjerner kalk

Fjerner kobber, bly og nikkel

Fjerner klor

Fjerner bakterier

Fjerner organiske stoffer

Reducerer mikroplast

Reducerer visse typer pesticider 

Reducerer alle pesticider 

Fjerner vira

Anbefales ved blødgøringsanlæg

Anbefales til områder med lavt kalkindhold

Anbefales til kogende vandhaner og kaffemaskiner

Kræver 5-i-1, 3-i-1 eller 1-i-1 vandhane

Kan tilsluttes almindelig vandhane

Tilslutning 8 mm (Push-in)

Filterkapacitet* 6.000 l

Nominel gennemstrømning 300 l/t

Minimum udskiftningsinterval hver 6. måned

Driftstryk 2-8 bar

Tilgangstryk >1,2  bar

Vandtemperatur (min.-maks.) 4-30 °C

Omgivelsestemperatur (min.-maks.) 4-30 °C

Driftsposition Lodret eller vandret

Højde uden vægbeslag/holder 175 mm

Tilslutningshøjde 175 mm

Diameter på vandfilter 60 mm

Vægt (tør | våd) 0,3 | 0,5 kg

INSTALLATION

* Den angivne filterkapacitet gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan kapaciteten 

variere grundet forskellige parametre. 

Tilbehør

Grohe vandhaner Urban 3-i-1 Loft 3-i-1 Mono 1-i-1

Varenummer 656565395 656565396 656565397

Type C-tud L-tud C-tud

AQA DRINK S IMPLY  
CARE IC 50

– BAKTERIER

– MIKROPLAST

GROHE VANDHANER

– KLOR

– VISSE PESTICIDER – VIRA

– PESTICIDER 
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Server det bedste vand 
med en BWT vandautomat
A Q A D R I N K  -  VA N D  S O M  D U  K E N D E R  D E T.  B A R E  B E D R E .

Servér kun det bedste vand 
for dine ansatte, kunder 

og besøgende. 

AQA drink vandau tomat kan placeres alle steder:

• Kontormil jøet

• Produktions-    og værk steds om råder

• Fælles om råder på univer si teter, skoler og offent lige insti tu tioner

• Vente væ relset hos lægen, tand lægen eller på hospi taler 

• Fitness og trænings mil jøer

• Fælles om råder på hoteller og konfe ren ce centre

AQA DRINK PRO 20 CAS

AQA DRINK 30 CA

* Ved 20 °C på tilgangsvand

Tilbehør
Varebetegnelse Varenummer

Komplet installationssæt til vandfilter og vandautomat 656565415

Komplet installationssæt til CO2 flaske 656565420

CO2 flaske 6 kg, ny 421410160

CO2 flaske 6 kg, ombytter 421410165

CO2 flaske 4 kg, ny 421410150

CO2 flaske 4 kg, ombytter 421410155
 

Varebetegnelse Varenummer

WDCS kuffert med rense- og hygiejnesæt 428124745

Opfyldning:  Rense og desinfektionsmiddel 701925940

Opfyldning: 2 x 250 ml desinfektionsspray 701925941

Opfyldning: 5 stk. mikrofiberklude 701925942

AQA drink vandautomater
Server det bedste vand for dine kunder, ansatte og besøgende med en BWT 
vandautomat. I vandautomaten installeres et vandfilter efter dit behov. Vandfiltrene 
kan både tilføje magnesium for velsmagende mineralvand eller levere hygiejnisk 
vand uden bakterier og reducering af pesticider.

PRODUKTDATA

Type AQA drink Pro 20 
CAS Model

AQA drink 30 
CA Model

Varenummer (vandautomat) 428124700 428124710

Varenummer (gulvkabinet) 428124705 428124715

Materiale Plast Rustfri stål

Filtreret vand uden brus

Kølet filtreret vand uden brus

Kølet filtreret vand med brus

Ydelse ved kølet vand 20 l/t 30 l/t

Vandtemperatur afkølet* 4-12 °C 4-12 °C

Kræver strøm (230 V / 50 Hz) ja ja
Tilgangstryk (anbefalet |max) 3 | 5 bar 4 | 5 bar
Vandtilslutning 1/4 " 8 mm

CO2 tryk (anbefalet |max) 3,5 | 4 bar -
CO2 forbindelse 1/4 " -
Mål uden gulvkabinet 
(bredde|højde|dybde) 23 |39 | 36 cm 26 | 42 | 50 cm

Mål med gulvkabinet 
(bredde|højde|dybde) 23 | 80 | 36 cm 26 | 98 | 49 cm

Tappehøjde 21,5 cm 28,1 cm

Vægt (vandautomat) 21 kg 28 kg

Vægt (gulvkabinet) 10 kg 17 kg

INSTALLATION

VÆLG MELLEMKØB ELLER LEJE

Scan QR-koden eller besøg:   

vand.bwt.dk/automater

I vandau to maten instal leres et vand filter efter dit behov.  
Vand fil trene kan både tilføje magne sium for vels ma gende 
mine ralvand eller levere hygiej nisk vand uden bakte rier og 
redu ce ring af pesti cider.  Vandau to maten tilsluttes den  
eksi ste rende vand for sy ning.
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Opgradér din bar  
med en BWT vandbar
A Q A D R I N K  -  VA N D  S O M  D U  K E N D E R  D E T.  B A R E  B E D R E .

Vandfilter inklusiv hane og  
køler monteres på bar/bord.  

Vælg op til to vandtyper.  
Fås i flere størrelser med 

forskellig kapacitet.

Kontakt os for den bedste løsning tilpasset dit behov
Har et produkt fanget din interesse? Vores produkter fås i mange varianter og kan ofte 

dimensioneres til det enkelte forhold. Med vores skræddersyede rådgivning finder vi en 

løsning til dit behov. Kontakt os direkte og få hjælp til dit næste BWT produkt. 

Tlf. 43 600 500 eller email: bwt@bwt.dk

Vandfilter inklusiv elektrisk  
hane og køler monteres på 
bar/bord. Vælg mellem tre 

forskellige vandtyper.  
Fås i flere størrelser med 

forskellig kapacitet. 

VÆLG MELLEM

KØB ELLER 

LEJE

AQA DRINK WB 10 
CS/CAS MODEL

AQA DRINK WB 20 
CS/CAS MODEL

TAPHANER

AQA DRINK WB 30+ 
CS/CAS MODEL

Tilbehør
Varebetegnelse Varenummer

Komplet installationssæt til vandfilter og vandautomat på tilgangssiden 656565415

Komplet installationssæt til CO2 flaske 656565420

WB 30+ CS installationssæt for Tap 3E 656565416

WB 30+ CS installationssæt for Tap 2M 656565417

WB  10/20 installationssæt for Tap 3E 656565418

WB 10/20 installationssæt for Tap 2M   656565419

CO2 flaske 6 kg, ny 421410160

CO2 flaske 6 kg, ombytter 421410165

CO2 flaske 4 kg, ny 421410150

CO2 flaske 4 kg, ombytter 421410155

Drypbakke m. dræn (kræver afløb) 656565430

Drypbakke uden dræn 458125990
 
 

Varebetegnelse Varenummer

WDCS kuffert med rense- og hygiejnesæt 428124745

Opfyldning:  Rense og desinfektionsmiddel 701925940

Opfyldning: 2 x 250 ml desinfektionsspray 701925941

Opfyldning: 5 stk. mikrofiberklude 701925942
 

Varebetegnelse Varenummer

Taphane 2M, CS model 428124735

Taphane 3E, CAS model 428124740

AQA drink vandbar
Servér det bedste vand med en BWT vandbar.

PRODUKTDATA

Type AQA drink WB 10 
CS/CAS model

AQA drink WB 20 
CS/CAS model

AQA drink WB 30+
CS/CAS model

Varenummer (vandkøler) 428124730 428124720 428124725

Materiale Rustfri stål Rustfri stål Rustfri stål

Kølet filtreret vand uden brus

Kølet filtreret vand med brus

Ydelse ved kølet vand 10 l/t 20 l/t 70 l/t

Vandtemperatur afkølet* 3-12 °C 3-12 °C 3-12 °C

Kræver strøm (230 V / 50 Hz) Ja Ja Ja

Tilgangstryk (anbefalet |max) 2,5 | 5 bar 2,5 | 5 bar 2,5 | 5 bar

Vandtilslutning 8 mm 8 mm 8 mm

CO2 tryk (anbefalet |max) 3,5 | 4 bar 3,5 | 4 bar 3,5 | 4 bar

CO2 forbindelse 8 mm 8 mm 8 mm

Mål (bredde|højde|dybde)
24 | 38,5 | 32,5 

cm
24 | 38,5 | 32,5 

cm
42 | 60,5 | 66 cm

Vægt 20 kg 20 kg 32 kg

INSTALLATION
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Opgrader dit drikkevand med en BWT filterkande

BWT filterkander og filtre
D I T P E R S O N L I G E  B W T VA N D

Med BWT filterkanderne har du altid dit yndlingsvand lige ved hånden, 
samtidig med at du tager det miljøvenlige valg. 

BWT PENGUIN FILTERKANDE

BWT AQUALIZER FILTERKANDE

– KLOR 
 
– TUNGMETALLER

– KLOR 
 
– TUNGMETALLER

– KLOR 
 
+ ØGET PH-VÆRDI

Udskiftningsfiltre
BWT Magnesium Mineralizer filtre 3-pak

Varenummer 428141330

Tilføjer magnesium 

Tilføjer zink

Øger pH-værdien

Fjerner kalk

Fjerner tungmetaller

Fjerner klor

Alkalisk vand

BWT ZINK + Magnesium Mineralizer filtre 3-pak

Varenummer 428141340

Tilføjer magnesium 

Tilføjer zink

Øger pH-værdien

Fjerner kalk

Fjerner tungmetaller

Fjerner klor

Alkalisk vand

BWT Balanced Alkalized Water filtre 3-pak

Varenummer 428141350

Tilføjer magnesium 

Tilføjer zink

Øger pH-værdien

Fjerner kalk

Fjerner tungmetaller

Fjerner klor

Alkalisk vand
BALANCED ALKALIZED WATER

ZINK+MAGNESIUM MINERALIZER

MAGNESIUM MINERALIZER

BWT filterkander
PRODUKTDATA

Type Penguin filterkande AQUAlizer filterkande

Varenummer 428150700 428150800

Filterkapacitet 120 liter

Udskiftningsinterval Minimum hver 4. uge

Volumen 2,7 l 2,6 l

Størrelse Passer ind i de fleste køleskabe

Indikator for filterskift Digitalt display viser 
antal påfyldninger

Baselight  
(elektronisk timer - 
tæller tid og liter)

Medfølgende filtre
1 stk. Magnesium 
Mineralizer filtre

2 stk. Magnesium 
Mineralizer filtre

– KALK

– KALK

– KALK

+  MAGNESIUM

+  MAGNESIUM

+  ZINK

+ ALKALISK VANDScan QR-koden eller besøg:   

vand.bwt.dk/kander
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Vores udvalg af vandflasker og vandkarafler  
er nemme at have med på farten

BWT vandflasker og karafler
D I T P E R S O N L I G E  B W T VA N D  -  L I G E  V E D  H Å N D E N

VANDFLASKER

SPORTSDRIKKEDUNKE

TERMOFLASKER

BWT KARAFFEL

BWT GLAS

BWT vandflasker

BWT Sportsdrikkedunke

BWT Termoflasker

BWT karaffel

BWT Glas

PRODUKTDATA

PRODUKTDATA

PRODUKTDATA

PRODUKTDATA

PRODUKTDATA

Type Vandflaske 
Kids blå

Vandflaske 
Kids pink

Vandflaske 
blå

Vandflaske 
pink

Varenummer 428253280 428253290 428253250 428253120

Volumen 375 ml 375 ml 600 ml 600 ml

Tåler maskinopvask

Materiale Miljøvenligt TRITAN ™ - 100% BPA-fri

Type Sportsdrikkedunk blå Sportsdrikkedunk pink

Varenummer 428253140 428253130

Volumen 600 ml 600 ml

Tåler maskinopvask

Materiale Miljøvenligt TRITAN ™ - 100% BPA-fri

Type Termoflaske blå Termoflaske pink

Varenummer 428253180 428253170

Volumen 500 ml 500 ml

Materiale Fødevaresikret, brudsikker rustfrit stål  og 100% BPA-fri

Type Karaffel pink

Varenummer 428253160

Volumen 1100 ml

Tåler maskinopvask

Materiale Mundblæst glas med silikone kant

Type BWT glas, 6 stk.

Varenummer 428253300

Volumen 300 ml

Tåler maskinopvask
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P O O L R O B O T T E R 



Po
ol

ro
b

ot
te

r

POOLROBOTTER82 POOLROBOTTER 83

BWT Poolrobotter
L E V E R E R  E N  U PÅ K L A G E L I G  R E N G Ø R I N G  A F  D I N  P O O L

POOLROBOT B100

POOLROBOT D200

POOLROBOT B200

POOLROBOT D300

BWT Poolrobotter
Bruger du også for lang tid på at rengøre poolen? Med BWT‘s poolrobotter 
sparer du tid på den besværlige rengøring, som ofte følger med en pool. BWT 
poolrobotter leverer en upåklagelig rengøring af din pool - lige fra krystalklart vand 
til pletfrie overflader uafhængigt af materiale. 

PRODUKTDATA

Poolrobottype B100 B200 D200 D300

Varenummer 555800100 555800220 555800200 555800300

Børstetype
4 drivbørster + ektra roterende 

børste
PVA-skumbørster + vibrerende 

børste 

Anvendelsesområde
Rengører 

bund
 Rengører bund, sider og vandlinje. 

Rengøringstid 1,5 time
1,5 eller 2 

timer
 2 timer

 1,5, 2 eller 
2,5 time

Anbefalet pooltype
rektangulær med stige eller romersk 

trappe, op til 60 m²

 rektangulær 

med stige, rund 

eller oval pool, 

op til 80 m² 

Alle former, op 

til 100 m² 

Filterydelse Ultrafin, 16 m³/t, 2 micron

Filtrering 4D filter (x2)

Vægt 9,5 kg 10,5 kg  11 kg

Kabellængde 16 meter
 16 meter, Anti 

Swirl
 18 meter, Anti 

Swirl
23 meter, 
Anti Swirl 

Størrelse
35,5 x 41 x 
24,6 cm

35,5 x 41 x 
31,1 cm

39,1 x 46,9 x 26,8 cm 

Justerbar dyser

Navigationssystem Easy Move Navigation
Easy Move 
Navigation 

via App

Transportvogn

B-line - Ideél til mindre 
rektangulære pools
• Automatisk poolrobot
• Rengører bunden af poolen
• Ideél til enhver overfladetype
• Perfekt til rektangulære pools med stige

D-line - Ideél til alle typer 
af svømmebassiner
• Automatisk poolrobot
• Ideél til enhver type overflade
• Renser bunden, vandlinjen og siderne
• Perfekt til alle pooltyper
• Bluetooth forbindelse til praktisk smartphone-kontrol

Find mere information ved at 
scanne QR-koden eller besøge:   

vand.bwt.dk/robotter



BW
T 

C
or

ad
es

 
H

ån
ds

pr
it 

og
 m

un
db

in
d

BWT CORADES - HÅNDSPRIT OG MUNDBIND84 BWT CORADES - HÅNDSPRIT OG MUNDBIND 85

BW T C O R A D E S 
H Å N D S P R I T OG M U N D B I N D
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HÅNDSPRIT OG MUNDBIND
B W T C O R A D E S  KO M B I N E R E R  H Ø J  H YG I E J N E  M E D  H U D P L E J E

BWT CORADES MUNDBIND

VÆGBESLAG

BWT Corades håndsprit
Vores nye hverdag byder på hyppigt brug af håndsprit, der ofte efterlader tørre 
hænder og en ubehagelig skarp lugt. Det er et overstået kapitel. BWT Corades 
håndsprit kombinerer høj hygiejne med kosmetisk hudpleje. Det betyder at dine 
hænder forbliver silkebløde og duftende. Selv efter hyppigt brug vil forskellen 
være til at mærke. Prøv selv. 

BWT Corades mundbind
Vaskbar og genanvendelig. Effektiv beskyttelse mod bakterier og vira med et 
mundbind fra BWT. Mundbindet er onesize og passer derfor alle. Materialet er 
superblødt, hvilket gør mundbindet behageligt at have på i løbet af dagen. 
Mundbindet rengøres nemt og er vaskbar ved 60 grader, hvilket gør det både 
genanvendeligt og miljøvenligt. Fås i både pink og hvid.

PRODUKTDATA

PRODUKTDATA

Type 10 x 50 ml 4 x 300 ml

Varenummer 702000000 702000010

Indeholder plejende Panthenol Provitamin B5

Type Hvid 2-pak Pink 2-pak

Varenummer 657000000 657000001

Materiale  2-lags 100 % Polyester

Størrelse Onesize

Vaskeanvisning 60 grader

Tilbehør
Varenummer

 Vægbeslag til BWT Corades håndsprit 300 ml flaske 652000000

BWT CORADES HÅNDSPRIT

BWT Corades håndsprit kombinerer høj hygiejne og sikkerhed 
med kosmetisk hudpleje og en forfriskende duft. 
 
Med Panthenol Provitamin B5 forbliver dine hænder bløde.  
Den aktive ingrediens, der er etableret inden for medicin og 
kosmetik, øger hudens evne til at fastholde fugt og beskytte 
dens elasticitet. Mærk forskellen - også flere gange om dagen. 

Beskyt dig selv mod vira og 
bakterier med BWT Corades



F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E . 
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bwt.dkbwt.dk

BWT Denmark A/S
Geminivej 24
2670 Greve

 +45 43 600 500 
 bwt@bwt.dk


