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A két ioncserélő töltetet tartalmazó oszlop a nap 24 órájában 
biztosítja a selymesen lágy BWT vizet. 

Ha az egyik oszlop ioncserélő töltete kimerült, a másik osz-
lop automatikusan működésbe lép. Így megszakítás nélkül 
– a hét minden napján 24 órában – rendelkezésre áll a lágy 
BWT selyemvíz.  

Az adaptív párhuzamos üzemeltetésnek köszönhetően a 
BWT Perla berendezéssel mindig lágy selyemvíz áll rendel-
kezésre.  Akkor is, ha egyszerre több csapból veszünk vizet 
és a modern wellness zuhanyok használatakor is. 

Tartalmazza:

▪ Vízszivárgás elleni védelem AQA Guard padlóérzékelő-
vel, AQA Stop-pal, AQA Watch-al és AQA Safe szeleppel

▪ Motoros bekeverőszelep AQA Stop–hoz és szabadság 
üzemmódhoz

▪ Közelítésérzékelő+ világító logó az állapot jelzésére 

▪ Konnektivitás a BWT Best Water Home alkalmazással

▪ BWT regeneráló só-szolgáltatás, mint opció, ingyenes 
házhoz szállítással 

▪ Max. 6 év teljes körű garancia

▪ Max. 10 db AQA guard vezeték nélküli vízérzékelő

BWT perla
VÍZLÁGYÍTÓ

LÁGY VÍZ TELJESÍTMÉNY

  53 l/perc

FELÉPÍTÉS

  Duplex 2 x 6,2 m³x°nk

KONNEKTIVÍTÁS ÉS KIJELZŐ

  5" kijelző

AQA SZIVÁRGÁS ELLENI 

VÉDELEM   
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VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS TÍPUS BWT PERLA

NÉVLEGES CSATLAKOZÁS DN 32

ÜZEMI TÉRFOGATÁRAM 20 nkº - 0 nkº BEKEVERÉS ESETÉN m3/h 1,0

NÉVLEGES TÉRFOGATÁRAM DIN EN 14743 szerint m3/h 3,2

NÉVLEGES NYOMÁS PN bar 10

ÜZEMI NYOMÁS, min.- max. bar 2–8

NYOMÁSESÉS ÜZEMI ÁRAMLÁSNÁL bar 0,2

VÍZHŐMÉRSÉKLET, min-max. ºC 5–25

KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET, min-max. ºC 5–40

PÁRATARTALOM páramentes hely

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS V/Hz 230/50–60

VILLAMOS VÉDETTSÉG IP54

ÜZEMI SÚLY, MAXIMÁLIS FELTÖLTÉSSEL kg 80

SZÁLLÍTÁSI SÚLY, kb. kg 36

CIKKSZÁM 11424

App: személyes víz tanácsadó és megannyi kényelmi szolgáltatás 
A BWT Perla berendezés feladata nem csupán az, 
hogy selymesen lágy vízzel lássa el az Ön otthonát, 
hanem az is, hogy a lehető legegyszerűbb kezelésével és digitális 
funkcióival összességében megkönnyítse az Ön életét.

A BWT Best Water Home App összekapcsolja az Ön okostelefonját vagy táblagépét az összes BWT termékével. Így teszi lehetővé, hogy 
gyorsan hozzá tudjon férni a fontos adatokhoz, karbantartási és kezelési útmutatásokhoz és közvetlenül kapcsolatba tudjon lépni szerviz-
partnerével, valamint cégünkkel és webshopunkkal. 

Az alkalmazással lekérdezheti berendezése állapotával kapcsolatos valamennyi adatot. Például azt, hogy mennyi maradt a Perla Tabs tab-
lettázott regeneráló sóból, valamint azt is, hogy mennyi lágy vizet használt fel. Emellett emlékezteti Önt a szervizelési időpontokra, de a 
szabadság üzemmódot is működésbe hozhatja. Még a Perla típusú berendezésekbe integrált, vízszivárgás elleni védelmet is működtetheti 
és vezérelheti a BWT Best Water App alkalmazáson keresztül. Így megóvhatja otthonát a vízkároktól akkor is, amikor nem tartózkodik 
odahaza. Ezt és még sok minden mást kínálja Önnek a BWT Best Water Home App, ami számtalan tanáccsal segíti Önt, és mindig friss 
információt kap a BWT aktualitásairól. 

Vízkárok elleni védelem
A BWT Perla sorozat berendezéseiben négy jól átgondolt rendszer ingyenes védelmet nyújt a vízszivárgás ellen, hogy az Ön otthonát megóvja 
egy ilyen súlyos esettől és annak kellemetlen következményeitől. 

1.    Az AQA Watch riasztó funkció megvizsgálja a házi vízvezeték hálózatot, hogy nem szokatlan-e a vízfogyasztás, pl. ha folyik a WC. 
2. A kábelhez kötött AQA Guard Sensor egy padlóérzékelő segítségével felügyeli a padozat nedvességét és így a berendezés környezetében 

védelmet nyújt a vízkárok ellen, pl. akkor, ha a mosógép töltőcsöve elreped. 
3. AQA Stop: ha az AQA Guard nedvességet észlel, az AQA Stop* elzárja a vizet a házban. Szabadság idején ezt a funkciót – a biztosítási fel-

tételek értelmében – az alkalmazáson keresztül is lehet kényelmesen működtetni. 
4. Az AQA Safe szelep áramkimaradáskor lezárja a csatornára menő öblítővíz kimenetét. 

*AQA Stop:  a BWT Perla one típus kivételével minden BWT Perla berendezés tartozéka.


