
Sundt drikkevand 
i blødgøringsanlæg

Undgå bakterier med den 
rigtige godkendelse!

BWT.dk



Har anlægget bestået bakterietest? 
Vidste du at mange anlæg ikke har fået lavet en test for 
bakterievækst? Uden test for bakterier kan du ikke sikre dig 
at anlægget er designet til at modstå dem.

Er ionbytteren tilpasset husstanden? 
Har anlægget en for stor ionbytter til husstandens forbrug, vil der løbende ikke 
strømme nok frisk vand over hele ionbytteren. Når vand står stille i en ionbytter, 
flytter bakterierne ind. Der findes flere anlæg med op til 18 liter dødvolumen i 
ionbytteren. Se den anbefalede størrelse på ionbytteren til din husstand nedenfor:

Har anlægget en klorcelle? 
En klorcelle rengør ionbytteren ved hver regenerering. Uden en klorcelle har anlægget 
intet forsvar mod bakterier. Klorcellen skal bruge strøm, og anlæg uden strøm har 
typisk ingen klorcelle.

Regenererer anlægget selv efter længere stilstand? 
Tager du på ferie, kan bakterier nemt opstå i det stillestående vand i anlægget. Uden 
en timer til automatisk regenerering er anlægget ikke sikret mod bakterier imens du er 
væk. Anlæg uden strøm har ingen timer funktion.

I Danmark er godkendelser fra Holland(KIWA), Sverige(RISE) 
og Tyskland(DVGW) ligestillet, men ikke alle tre 
godkendelser sikrer dig sundt drikkevand i hanen.

Et tysk DVGW-certifikat stiller høje krav til forbruger-
beskyttelse og giver dig tryghed for sundt drikkevand.

TJEK 4 TING FØR DU VÆLGER ET 
BLØDGØRINGSANLÆG. SÅ ER DU 
SIKRET SUNDT DRIKKEVAND!

Din tjekliste til et sundt blødgøringsanlæg:

DVGW har de strengeste krav til blødgøringsanlæg, det betyder at anlægget er
• bakteriologisk testet (DIN19696-100).
• har en indbygget klorcelle (DIN19636-100)
• og kan automatisk regenerere ved stilstand (DIN19636-100)

DVGW anbefaler en tilpasset ionbytter (se tabel ovenfor) 
og at der max går 72 timer mellem to regenereringer (DIN1988-200 og EN806-2).
Tilsammen sikrer det sundt drikkevand!

Et tysk DVGW- certifikat sikrer sundt drikkevand

Størrelse på husstand Ionbytterstørrelse

1-2 familieshus (op til 5 pers.) Max 4-6 liter ionbytter

3-5 familieshus (op til 12 pers.) Max 6-9 liter ionbytter

6-8 familieshus (op til 20 pers.) Max 8-12 liter ionbytter

Spørg efter DVGW mærket
hos din leverandør!

DVGW: DIN1988-200. På side 2, i DVGW-certifikatet for det enkelte anlæg, kan du læse om evt. begrænsninger for 
det antal personer, som anlægget er certificeret til.



MARKEDETS MEST HYGIEJNISKE
Hos BWT ønsker vi optimal hygiejne, sikker-
hed og sundhed ved den daglige kontakt 
med vand. 

Vores mission er at designe, producere og 
servicere de mest hygiejniske blødgøring-
sanlæg på markedet. 

Foruden at overholde de strengeste krav til 
drikkevand, gør vi også en ekstra indsats for 
at sikre høj hygiejne og sundt drikkevand.

Det gør BWT anlæg til det sikrere valg for 
alle der overvejer et 
blødgøringsanlæg i deres hjem!

Med et BWT anlæg  
får du sundt drikkevand

 √ DVGW certifikat

 √ Bakteriologisk testet

 √  Indbygget klorcelle

 √ Lille ionbytter (3,2 - 6,4 L)

 √ Automatisk regeneration ved stilstand

 √ Specialdesignet salt og rensemiddel

 √ Drikkevandsgodkendt by-pass ventil (Multiblock)

 √ 2 års GRATIS Tryghed Premium serviceaftale

BWT - opskriften på et trygt valg!



Gratis serviceaftale - første 2 år Danmarks nok mest erfarne serviceorganisation står bag dig, når du vælger BWT.  
Vi har serviceret blødgørings-  og omvendt osmoseanlæg siden 1975.

Forbrugsvarer med særlig 
fokus på hygiejne

Dioxal og IoClean til periodisk rens hver 6. måned. Specialudviklet saltabletter (Sanitabs og Perla tabs). 
BWT anlæg tåler problemfrit anden type salt. BWT salt er et frivilligt og sundt tilvalg.

Drikkevandsgodkendt
by-pass ventil (multiblock) Produceret i Danmark. Sikrer en nem, hurtig og lovlig VVS-installation omkring anlægget.

Tilpasset ionbyttemængde.
Undgå dødvolume og bakterier

Stor ionbytter og lavt vandforbrug = ujævn gennemstrømning = dødvolume og bakterievækst. 
Tysk standard DIN 1988-200 12.6 og DIN 806-2 B.6.3. Max liter af ionbytter ift. antal personer.
I DVGW-certifikatet for det enkelte anlæg, kan du læse om evt. begrænsninger på antal personer.

Krav om periodisk rens af 
ionbytter og vedlighold

Standard DIN EN 806-5 
(Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption)

Automatisk regeneration 
efter stilstand

Tager du på ferie, kan bakterier nemt opstå i det stillestående vand i anlægget. I et DVGW-anlæg må der max 
gå 72 timer mellem to regenereringer.  Tysk standard DIN1988-200 og EN806-2.

Bestået tysk bakteriologisk test Påviser om anlæg har funktioner som fjerner bakterier og hæmmer bakterievækst. Tysk standard DIN 19636-100 
(Softeners for drinking water installation), som er specifikt udarbejdet til bakterietest af blødgøringsanlæg.

Bestået tysk toksologisk test Udarbejdet af Umwelt Bundesamt (Tysklands centrale miljømyndighed) svarende til Miljøstyrelsen i Danmark.

Europæisk minimumskrav
fokus på produktfunktion

Standard beskytter ikke forbrugeren mod bakteriologi. 
(DS/EN 14743 ’Vandbehandlingsanlæg til drikkevand i bygninger).

Europæisk minimumskrav 
materialetest og risikovurdering Direktivet er målrettet til fittings, rørdele og ikke vandbehandlingsanlæg (EU drikkevandsdirektiv 2027/2184).

Tysk 
DVGW

certifikat

BWT 
EKSTRA

RISE (SE)
KIWA (NL)
certifikat

Sundt drikkevand med den rigtige 
godkendelse og producent

12
/2

2.
 F

or
be

ho
ld

 fo
r t

ry
kf

ej
l o

g 
æ

nd
rin

ge
r.


