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Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. 

Superkompakt bypass-ventil til BWT anlæg 

 

 

Funktionel og superkompakt 

BWT Multiblock Left er en kompakt og helstøbt by-

pass-ventil med kontraventil på afgang og udformet 

med et vridegreb for nem og enkel håndtering. 

Ventilen har to indstillinger: 

1. Vertikal position (vridegreb): drikkevandet 

ledes over blødgøringsanlæg. 

2. Horisontal position (vridegreb): drikkevandet 

ledes udenom blødgøringsanlægget og di-

rekte ind i huset. 

BWT Multiblock Left er dansk produceret og den ene-

ste på markedet, som er drikkevandsgodkendt.  

Med fuldintegreret kontraventil er den superkompakt 

og nem at installere. 

Bypassventilen anvendes i forbindelse med installa-

tion af et BWT blødgøringsanlæg, osmoseanlæg, filtre 

el.lign. anlæg som kræver bypass. 

 

 

Godkendt til drikkevand 

BWT Multiblock Left er fremstillet i eloxeret messing og 

er typegodkendt af KIWA Sverige til brug i drikkevands-

installationer. 

Ventilen er velegnet til alle typer af installationer der 

kræver et separat drikkevandsgodkendt bypass, her-

under osmoseanlæg, blødgøringsanlæg, filtre mv. 

 

Kræver minimal plads i installationen 

Ventilen har en meget kort indbygningslængde og kan 

monteres i selv de mest trange teknikskabe og VVS-

installationer. 

 

Ved nybyg eller renovering kan der med fordel monte-

res en BWT Multiblock Left, for at klargøre installation til 

fremtidig montering af f.eks. et BWT blødgøringsanlæg. 

 

Slut med tidskrævende manuelle løsninger  

Du sparer tid på installationen - sammenlignet med tra-

ditionelle bypassventiler og kuglehaner.  

Med BWT Multiblock Left undgår du bøvl med samling 

af flere kuglehaner og fittings. 

Bypassventilen er en kompakt plug-n-play løsning, som 

kræver et minimum af plads. 

 

 

 

Fordele: 

◼ Godkendt til drikkevand (KIWA certifikat). 

◼ Passer perfekt til danske VVS-installationer. 

◼ Danskproduceret  

◼ Kort indbygningslængde og passer ind i selv 

de mest trange forhold. 

◼ Undgå bøvl med samling af flere kuglehaner 

og fittings. 

◼ Fremstillet i eloxeret messing. 

◼ Bypassventilen er en kompakt plug-n-play 

løsning, som kræver et minimum af plads. 
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Teknisk data: 

Parameter Enhed Data 

Gevindstørrelse Tomme 3/4” 

Tilslutning  Indvendig og udvendig gevind 

Tryktab gennem tilgang / afgang ved given gennemstrømningshastighed 

Tryktab ved 0,9 m3/t bar 0,10 

Tryktab ved 1,3 m3/t  bar 0,20 

Tryktab ved 1,5 m3/t  bar 0,30 

Tryktab ved 1,7 m3/t  bar 0,35 

Tryktab ved 2,8 m3/t bar 1 

Tryktab gennem bypass ved given gennemstrømningshastighed 

Tryktab ved 1,8 m3/t bar 0,10 

Tryktab ved 2,5 m3/t bar 0,20 

Tryktab ved 3,1 m3/t bar 0,30 

Tryktab ved 3,4 m3/t bar 0,35 

Tryktab ved 5,7 m3/t bar 1 

Mål og vægt 

Vægt kg 0,4 

Længde (A) mm 121,8 

Afstand imellem hårdt- og blødtvandstilslutning (B) mm 50 

Højde (C) mm 50,6 

Bredde (D) mm 56,4 

Afstand imellem centerpunkt af hovedstreng til blødtvandstilslutning (E) mm 34,6 

Varenumre 

BWT Multiblock Left 
BWT nr. 402740150 

VVS nr. 398841316 

Slutmuffe m. pakning VVS nr. 048300106 

 

 

 


