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1 Leveringsomfang 

 

 

 

 

 

Med BWT Perla medfølger: 

 
Optioner: 

 

  

Antal Beskrivelse Bemærkninger 
1 stk. Quick guide  
2 stk. Trykslanger 1,2m  
1 stk. Afløbs / overløbsslangesæt 8mm / 24mm  
2 stk. 5/4” gummipakninger  
1 pose Klemmer/spænder  
1 stk. 3/4" gummipakning  
1 stk. 3/4" filtersi med pakning  
1 stk. ”Vigtige informationer” hæfte  
1 stk.  BWT Ioclean rensetablet  
1 stk. BWT Testsæt  
1 stk. BWT  AQA test Easy 6 strips  

BWT varenr./ VVS nr. Beskrivelse Bemærkninger 
656525010 / 398899950 BWT Installationssæt inkl. BWT 

specialvandlås 
 

656518000 / 398841912 Trykslange 1,2m 3/4"-5/4”  
400240347 /  5/4” gummipakning  
400240348/ 3/4" gummipakning  
402060730 /  3/4" filtersi med pakning  
701995400 / 398841690 BWT Ioclean rensetablet m. 4. stk.  
652000100 / 398841303 BWT Testsæt   
652000110 / 398841691 BWT AQA test Easy m.strips  
421018750 / 398841610 BWT AQA Guard Wireless Sensor Der kan tilkobles 10 stk. 
321368000 / 398841211 BWT Perla Tabs, 10 kg  
321408510 / 398841910 BWT Hygiejnisk filter E1, 100 μm,  3/4" (1")  
321408520 / 398841980 Udskiftningsfilter til E1, 2 pak, 100 μm.  
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2 Test råvandets hårdhedsgrad  

Test råvandets hårdhedsgrad med BWT Testsættet. Den målte hårdhedsgrad skal anvendes til indstilling af 
BWT Perla blødgøringsanlægget. Sørg for, at testvandet ikke kommer fra blødgøringsanlægget. 

1. Påfyld 7,5 ml råvand (op til stregen i målebægret)  
2. Tilsæt 2 dråber ”Lösung A” i bægret og omryst. Nu skifter vandets farve til pink. 
3. Tilsæt og tæl herefter antal dråber af ”Lösung B”. Omryst efter hver tilsat dråbe, indtil væsken skifter 

til blå farve 
4. Noter antallet af tilsatte dråber, som er lig med antallet af hårdhedsgrader i råvandet. 

    
 

3 Installationstegning 

Installér og montér BWT Perla blødgøringsanlægget, som vist på installationstegningen. 
NB. Montage af prøveudtagningsventiler gælder installation af anlægget i etagebyggeri. 

 

  

¾” filtersi placeres 
i forlængelse af 

slangen 
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4 Opstart af BWT Perla blødgøringsanlæg 

 
Idriftsættelse og registrering af BWT Perla 

 
1.  

 
Åbn for vandet til anlægget og luk bypasset. 
Anlægget starter op, vent til du ser Displayindtillinger. 

2.  

 
Vælg dansk sprog og ֯dH som enhed for 
hårdhedsgrad, tryk på CONTINUE / FORTSÆT. 

3.  

 
Tryk på CONTINUE / FORTSÆT for at gennemføre 
installationstjek og gennemfør de fire tjekpunkter. 

4.  

 
Til sidst påfyldes BWT Perla Tabs salt i 
saltbeholderen op til max. stregen.  

- AQA Stop Floor Sensor må ikke være 
våd/fugtig under opstarten.  

- Der må ikke fyldes vand i saltbeholderen!  
- Alle slanger skal være monteret og 

fastspændt! 
Tryk på CONTINUE / FORTSÆT for at afslutte 
installationstjek. 

5.  

 
Tryk på START REGISTRATION / START 
REGISTRERING for at vælge om du vil registrere 
anlægget eller tryk på KRYDS for at fortsætte 
opstarten UDEN registrering. (f.eks. hvis du ikke 
kender anlægsejeres e-mailadresse) 

6.  

 
Først bør anlægget tilkobles WLAN / WiFi, tryk på 
pil nederst til højre. Vælg derefter dit netværk og 
indtast WiFi password.  
 

7.  

 
Tryk på AUTOMATIC / AUTOMATISK tildeling af 
IP-adresse. 

8.  

 
Tryk på CONTINUE / FORTSÆT når 
forbindelsen er oprettet.  
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9.  

 
Du kan nu registrere anlægsejerens email.  
Du skal indtaste anlægsejerens e-mail to gange i 
træk. Hvis indtastninger er identiske, kan du 
trykke på CONTINUE / FORTSÆT.  

10.  

 
Vælg Danmark (se bort fra ’postnummer’ 
øverst) og tryk på CONTINUE / FORTSÆT. 

11.  

 
Indtast den hårdhedsgrad på råvandet som du målte 
til at starte med. Hårdhedsgraden på udgangsvandet 
indstilles til 6  ֯ dH. Tryk på CONTINUE / FORTSÆT. 

12.  

  
Under opstarten vil BWT Perla starte en 
skylleprocedure. Tjek at alle slanger holder tæt! 
BWT Perla blødgøringsanlæg er nu idriftsat! 

 
13.  

 
BWT Perla er nu idriftsat, tryk på ”Forsæt til 
statusoversigt” for at komme til startskærm. 
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5 Aktivér og afslut produktregistrering af BWT Perla  

 

   
 

1. Tjek din mail og find aktiveringsmailen (tjek også spam-mappen)  
2. Klik på linket ”Aktivér dit produkt nu” for at komme til aktiveringswebsiden 

 

  
1. Udfyld felterne og afslut registreringen. 
2. BWT Perla er nu registreret! 
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6 Download ”BWT Best Water Home” APP til din smartphone 

”BWT Best Water Home” APP kan downloades i Apple Store og Google Play. 

Opret din BWT-brugerkonto (hvis du ikke allerede har en) og anvend samme e-mailadresse, som blev 
indtastet i BWT Perla anlæggets display. 

1. Download app 
 

 

2. Åbn app 
 

 

3. Opret brugerkonto 
eller log ind 

 

 
 

 
 

4. Bekræft konto i e-mail 
 

 

5. Konto bekræftet 
 

 

6. Log ind i app, swipe 
ned for at opdatere 

 

7. Perla er tilgængelig i 
din app 

 
 

 

Idriftsættelse og produktregistrering af BWT Perla er nu afsluttet! 

For mere Information scan QR kode:  
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   Kontaktoplysninger 

 
BWT Danmark 
Geminivej 24 
2670 Greve 
Telefon +45 43 600 500 
E-mail kundeservice@bwt.dk 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
www.bwt.dk 
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