HYGIEJNISK VANDFILTER
FOR VAND UDEN PARTIKLER
godkendt til drikkevand

BWT E1 vandfilter beskytter
blødgøringsanlæg og dine
vandinstallationer mod
fremmede partikler

BWT E1 hygiejnisk vandfilter
BWT E1 beskytter dit hjem og tilhørende vandinstallationer
mod fremmede partikler såsom rust og sand, når det
beskyttende vandfilter installeres lige efter vandmåleren.

BWT E1 vandfilter beskytter dit hjem mod uønskede partikler i vandet
Så let bliver dit vand fri for uønskede partikler
Drikkevandet i Danmark er blandt det bedste i verden. Men på ruten fra vandværket til dit hjem, kan
uønskede partikler såsom; rust og sand komme ind i drikkevandet.
Du kan beskytte dit hjem og tilhørende vandinstallationer mod partiklerne ved at installere et
beskyttende vandfilter direkte efter vandmåleren.

Godkendt til drikkevand
BWT E1 filtret er en del af certificerings-processen ”Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches”
(DVGW) i Tyskland. Filtret testes regelmæssigt for overholdelse af alle anerkendte retningslinjer og
normer vedrørende sikkerhed, hygiejne og miljøbeskyttelse. Produkter med et DVGW-certifikat må
anvendes til drikkevand i Danmark.

Så nemt og hygiejnisk udskifter du filtret

Beskyt dit
blødgøringsanlæg

En lampe blinker automatisk, når det er tid for udskiftning. Du skal ikke bekymre dig om at
lukke for vandet på din hovedhane. Der lukkes automatisk for vandtilførslen til filtret, når
låsen er drejet ned. Under udskiftning vil du aldrig komme direkte i kontakt med filterelemenet,
dermed holdes filtret hygiejnisk og helt rent.

vand. Filtret beskytter også
dit blødgøringsanlæg mod

Filtret udskiftes hver 6. måned.

1

BWT E1 bruges til filtrering af

eventuelle skader, der kan

2

skyldes fremmede partikler

3

såsom; rust og sand i vandet.
Vandfiltret placeres på vandrøret
foran blødgøringsalægget eller
lige efter vandmåleren.

Ved at dreje låsen nedad
lukkes der automatisk for
vandtilførslen til filtret.

Løft håndtaget op for at få
adgang til filterindsats med
filterhuset inkl. filterelement.

Tag filterindsatsen ud og udskift hele
filterhuset inkl. filterelement, som kan
bestilles på: www.webshop.bwt.dk

Specifikationer
Nominal str.

E1 EHF
DN

20

’’

¾” og 1”

mm

0,09

Flow ved Δp = 0.2 bar*

m³/time

1,6

Flow ved Δp = 0.5 bar*

m³/time

2.3

Tilslutning (leveres med både ¾” og 1” nipler)
Tilbageholdelse af partikler str.

Nominelt tryk

bar

16

Driftstryk, min/max

bar

2/16

Vandtemperatur, min/maks.

°C

5/30

Omgivelsestemperatur, min/maks.

°C

5/25

Total bredde inkl. fittings

mm

185

Total indbygningshøjde (med åbent håndtag)

mm

550

Vægt, ca.

kg

3,5

BWT-varenummer på BWT E1:

321408510

VVS-nummer på BWT E1:

398841910

BWT-varenummer på BWT E1 udskiftningsfilterhus inkl. filterelement:

321408520

VVS-nummer på BWT E1 udskiftningsfilterhus inkl. filterelement:

398841980

* 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.
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