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BWT PERLA SILK

BWT PERLA
SILK SMART
ÉS BASIC
Neked, családodnak és
otthonodnak
A BWT PERLA SILK SMART és BASIC vízlágyító
családot úgy fejlesztették ki, hogy felismerje mai,
rohanó életmódunkat, és alkalmazkodjon hozzá,
így bőséges mennyiségű lágy vizet szállítson, nagyon alacsony víz- és sófogyasztás mellett. A lágy
BWT selyemvíz az egész család számára kiváló.
A vízkőlerakódások csökkenésével a konyha és
fürdőszoba takarítási ideje csökken, így több
szabadideje marad Önmagára és

A modern élethez
tervezve
A BWT Perla Silk smart és basic vízlágyító család a kemény
vizet kényeztetően lágy, selyemvízzé alakítja - kiváló megoldás otthonunk csillogásának*
megőrzéséhez.
*vízkőmentes
*vízkőmentesfelületek
felületek
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Élvezet

Védelem

Biztonság

A lágy, BWT selyemvíz tökéletes vá-

A lágy, BWT selyemvíz csökkenti a

A lágy, BWT selyemvíz kedvezően hat

lasztás Neked és otthonod számára.

vízkőlerakódásokat háztartási vízrend-

környezetedre és pénztárcádra. Mivel

Lágyan simogatja bőröd és hozzá-

szeredben, ezáltal védelmet biztosít

készülékeidben kevesebb vízkőle-

járulhat, hogy hajad megőrízze

készülékeidnek, csaptelepeidnek, ott-

rakódás keletkezik, így kevesebb

selyemességét.

honod üveg és fényes felületeinek

lehet az energiaveszteséged is. A

a vízkő okozta problémákkal szemben.

lágy víznek köszönhetően a mosó- és
tisztítószerek, valamint a bőrápoló
készítmények használata is
csökkenthető.

BWT PERLA SILK
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FŐBB JELLEMZŐK
A BWT PERLA SILK SMART vízlágyítóban több van, mint gondolnánk.
Bármely területet vizsgálod – tervezés, technológia, biztonság, beállítás, működés stb. –
meg fogsz lepődni, hogy mekkora értéket kapsz a pénzedért.

BWT Perla Silk
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Mérföldkövek a selyemvíz utazáson
BWT Perla Silk basic / BWT Perla Silk smart

TERVEZÉS
A BWT Perla Silk smart vízlágyító okos, jól megtervezett és lenyűgözően sima, egyenes vonalú, letisztult stílusú berendezések. Ezen túlmenően, hangsúlyoznunk kell funkcionalitásukat és
robosztus jellegüket. A beépített kijelzővel ellátott kompakt ház teljesen zárt a por elleni védelem
érdekében továbbá, hogy megvédje belső szépségét, amely az intelligens megközelítés mögött
rejlik, hogy lágy, BWT selyemvizet biztosítson.

SMART METERING FUNKCIÓ: INTELLIGENS PREDIKTÍV REGENERÁLÁS
A tényleges használat, az életmód és a jövőbeli igények összeegyeztetése lehetővé teszi a BWT
Perla Silk smart vízlágyítók számára, hogy folyamatosan biztosítsák az otthon lágy vízzel történő
ellátását. A berendezések akkor regenerálnak, amikor szükséges, így optimalizálja a víz és sófogyasztást a maximális hatékonyság és a valós működési költségek minimalizása érdekében, így a
BWT Perla Silk smart vízlágyító tökéletes választás a modern otthonok igényeihez.

VISSZACSAPÓ SZELEP A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN
A BWT Perla Silk basic / smart vízlágyítók tartalmaznak egy visszacsapó szelepet, mely megakadályozza a túltöltést, ezáltal biztonságot nyújt.

BIO CELLA* - A HIGIÉNIA ÉRDEKÉBEN
A BWT Perla Silk smart vízlágyító tartalmaz egy bio cellát, mely azáltal biztosít higiéniát, hogy minden egyes regenerálás alkalmával automatikus gyantafertőtlenítést végez.

BEST WATER HOME ALKALMAZÁS*
Sokkal több mint egy alkalmazás - személyes vízügyi tanácsadód akár 30 BWT termékhez és az
előnyök teljes világához - kedvezmények, garanciák, extra szolgáltatások.

* Csak a BWT Perla Silk smart típusoknál

BWT PERLA SILK
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LÁGY
BWT
SELYEMVÍZ
BWT Best Water Home
…mely több, mint egy ingyenes alkalmazás BWT Perla Silk készülékedhez. Ez a Te
belépőd a BWT digitális világába. A BEST WATER HOME app, a Te személyes vízkezelési asszisztensed, aki számtalan BWT termékre vonatkozóan ad tájékoztatást és
információi hozzáadott értéket képviselnek a biztonság és kényelem szempontjából.
Ezen kívül számos egyéb előny vár rád. Töltsd le most...

Energiagazdálkodási lehetőségek

Olyan létesítményekhez, ahol nincs áram, vagy az áramellátás valószínüleg
megszakad a BWT Perla Silk smart vízlágyítóhoz kapható
BWT UPS (szünetmentes tápegység): Védelem az áramkimaradások ellen beépített lítiumion akkumulátorral (kapacitás akár 2 hónap lágyító használatra). Töltse fel a loopot és a
megkerülő áramkört a BWT 12 voltos teljesítmény transzformátorával. Alternatív megoldásként 2 további lehetőség van:
BWT POWER BANK* - legfeljebb a vízlágyító 6 hónapi használatára, többszöri használhatra
újratölthető vagy
8 C-CELL HÁLÓZATI AKKUMULÁTOR* - akár 4 hónapos független működés, hálózati hozzáférés vagy akkumulátor töltés nélkül
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MINDEN IGÉNYHEZ,
MINDEN PÉNZTÁRCÁHOZ A MEGFELELŐT
A modellek áttekintése:
Igény: OKOS | BWT PERLA SILK SMART
Egyszerű használat
A BWT PERLA SILK SMART jól megtervezett, egyszerűen használható, letisztult stílusú berendezés.

ÚJ

Gazdaságos
ÖKO barát - alacsony fogyasztású kijelzőmodullal rendelkezik,
gazdaságos berendezés
Visszacsapó szelep
Tartalmaz egy visszacsapó szelepet, mely megakadályozza a
túltöltést, ezáltal biztonságot nyújt!

O KO S

Magas higiéniai védelem:
BIO funkció/app-ról indítható regenerálás:
A vízlágyító tartalmaz egy bio cellát, amely azáltal biztosít higiéniát, hogy minden egyes regenerálás alkalmával automatikus gyantafertőtlenítést végez. Az applikációs segítségével bármikor elindíthatunk egy extra regenerálást, így tartva higiénikusan a berendezést.
Fejlett IoT technológia: kommunikáció az appel:
az applikáción keresztül figyelemmel kísérhetjük a készüléket
Szerviz figyelmeztetést küld, figyelmeztet a karbantartás esedékességére, illetve jelzi a sóhiányt.
Távsegítség és felügyelet
Nyomon követhetjük a vízfogyasztásunkat, de akár távolról
regenerálást indíthatunk el.
BWT UPS (szünetmentes tápegység)
Az UPS a beépített lítiumion akkumulátorral védelmet nyújt az
áramkimaradások ellen.

Igény: ALAP | BWT PERLA SILK BASIC
Egyszerű használat
A BWT PERLA SILK BASIC jól megtervezett, egyszerűen használható, letisztult stílusú berendezés. A BWT PERLA SILK BASIC berendezés regisztrálható, de az appel nem kommunikál.
A sóhiányt frissítése manuálisan történik.

ÚJ
ALAP

Gazdaságos
ÖKO barát - alacsony fogyasztású kijelzőmodullal rendelkezik,
gazdaságos berendezés
Visszacsapó szelep
Tartalmaz egy visszacsapó szelepet, mely megakadályozza a
túltöltést, ezáltal biztonságot nyújt!
Opcionálisan BWT Power Bankkal is működik
Olyan létesítményekben, ahol nincs áram vagy áramellátás a
berendezéshez opcionálisan BWT POWER BANK csatlakoztatható, így a vízlágyító hálózati áram nélkül is képes üzemelni.

A BWT Perla Silk-kel
könnyű az élet
Működése teljesen automatikus. Csak annyit kell tenned, hogy rendszeresen feltöltöd regeneráló sóval.
A beépített sószint érzékelő még arra is emlékeztet, mikor kell ellenőrizned a sót.

BWT PERLA SILK
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AZ AQA MESTER TIPPJE
Vízlágyító berendezést szakembernél szokás vásárolni, mivel biztonsági és higiéniai okokból csak
szakember végezhet átalakításokat az ivóvízvezetéken. Ez különösen igaz a vízkezelő berendezésekre. Elvégre olyan vízről van
szó, amivel mosakszunk, főzünk és
amit megiszunk. A BWT legjobban képzett szakemberei szívesen adnak Önnek is személyesen
tanácsot az optimális vízlágyítási
megoldásról.
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EZ A
BEFEKTETÉS
MEGÉRI
Számítsa ki Ön is, hogy
mennyi pénzt tud
megspórolni
és BWT vízlágyító berendezésének amortizációját is. Vegye tekintetbe azt is, hogy men�nyi időt takarít meg azzal, hogy könnyebb
kitakarítani a fürdőszobát és a konyhát.
Kérdéseivel forduljon BWT szakembereihez.

MEGÉRI TESZTELNI A
VÍZKEMÉNYSÉGET!
Nem biztos benne, hogy Önnél milyen keménységű a víz?
A www.bwtviz.hu internetes oldalunkon lévő vízkeménység kereső funkcióval egyszerűen írja be irányítószámát, majd olvassa le,
hogy az Ön régiójában milyen keménységű a víz. A vízkeménységet
gyorsan és könnyen meghatározhatja a mellékelt tesztcsíkkal is. .

Ha már valaki felhasználta a tesztcsíkot, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot. Örömmel küldünk egy újat:
bwt@bwt.hu

BWT PERLA SILK

9

KEMÉNY VÍZBŐL LÁGY SELYEMVÍZ
Hogy kell telepíteni
A BWT Perla Silk vízlágyítót a bejövő hálózatra kell telepíteni közvetlenül a fogyasztási mérő és az
előszűrő után. A kemény vizet lágy BWT selyemvízzé alakítja a vízkőképződést okozó ásványi anyagok
eltávolításával. A BWT selyemvíz védelmet biztosít a fürdőszobában, mosókonyhában, konyhában a
vízkő okozta károk ellen. A fürdőszoba csempéi, a csaptelepek, a zuhanykabin mind részesülnek a
BWT selyemvíz ‘lágy érintésének’ előnyéből, hisz segít abban, hogy tovább csillogjanak és hosszabb
ideig megőrizhessék újszerű tündöklésüket. A lágy selyemvíznek hála nincs több vízkőlerakódás, ezáltal megvédjük háztartási készülékeinket és fűtési rendszerünket. Mosó- és mosogatógépünk nemcsak hatékonyabban működik, hanem élettartamúk is jelentősen megnövekedhet.

BWT Perla silk – a megfelelő választás
BWT PERLA SILK SMART
NÉVLEGES TÉRFOGATÁRAM

1 bar nyomásesésnél

MÉRETEK H x SZ x M (mm)
CSATLAKOZTATÁSI MAGASSÁG (A)/
TÚLFOLYÓ MAGASSÁG (S)

S

L

XL

1.44 m3/h
24 l/min

1.68 m3/h
28 l/min

1.68 m3/h
28 l/min

276 X 470 X 526 mm

276 X 470 X 803 mm

276 X 470 X 803 mm

345 / 250 mm

622 / 527 mm

622 / 527 mm

S

M

XL

1.44 m3/h
24 l/min

1.56 m3/h
26 l/min

1.68 m3/h
28 l/min

276 X 470 X 526 mm

276 X 470 X 596 mm

276 X 470 X 803 mm

345 / 250 mm

415 / 32O mm

622 / 527 mm

BWT PERLA SILK BASIC
NÉVLEGES TÉRFOGATÁRAM

1 bar nyomásesésnél

MÉRETEK H x SZ x M (mm)

M

M

M

CSATLAKOZTATÁSI MAGASSÁG (A)/
TÚLFOLYÓ MAGASSÁG (S)

H
SZ

BWT PERLA SILK S
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H

SZ

BWT PERLA SILK M

H
SZ

BWT PERLA SILK L/XL

Hogy működik
A BWT Perla Silk vízlágyító a klasszikus ioncserélő
módszer szerint működik. A keménységet okozó
anyagok kicserélődenk nátrium ionokra, így lágy,
vízkőmentes vizet kapunk. A Perla Silk vízlágyító belselyében van egy úgynevezett oszlop, mely élelmiszer minőségű gyantát tartalmaz, amely csereanyagként működik. Miközben a kemény, meszes víz átfolyik
a gyantán, a keménységet okozó nemkívánt komponenseket megköti a gyanta. Az így kapott teljesen lágy vizet
kemény vízzel keverhetjük, és így érjük el az egyénileg
kívánt vízkeménységet. Amikor a cseretöltet, a gyanta
kimerül, kis mennyiségű sós oldattal megtisztítható. Ez
a regenerációs folyamat, mely eltávolítja a keménységet okozó anyagokat a gyantáról és az öblítővízzel
leengedi. Az ivóvízkör teljesen elválasztott, így a
regenerálási folyamat nem befolyásolja azt.
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BWT Hungária Kft.
2040 Budaörs,
Keleti utca 7.
+36 23 430 480
bwt@bwt.hu

bwt.hu
FOR YOU AND PLANET BLUE.

