
HATÉKONY, GAZDASÁGOS VÍZLÁGYÍTÓ BIO CELLÁVAL, 
WIFI FUNKCIÓVAL HÁZTARTÁSOK RÉSZÉRE

A BWT PERLA SILK SMART vízlágyítót úgy fejlesztették ki, hogy felismerje mai, 
rohanó életmódunkat, és alkalmazkodjon hozzá, így bőséges mennyiségű lágy 
vizet szállítson, nagyon alacsony víz- és sófogyasztás mellett. 
A BWT PERLA SILK SMART egy okos, jól megtervezett és lenyűgözően sima, 
egyenes vonalú, letisztult stílusú berendezés. Ezen túlmenően, hangsúlyoz-
nunk kell funkcionalitását és robosztus jellegét. A beépített kijelzővel ellátott 
kompakt ház teljesen zárt a por elleni védelem érdekében .

SMART METERING FUNKCIÓ: INTELLIGENS PREDIKTÍV REGENERÁLÁS
A tényleges használat, az életmód és a jövőbeli igények összeegyeztetése le-
hetővé teszi a BWT PERLA SILK SMART számára, hogy folyamatosan biztosítsa 
az otthon lágy vízzel történő ellátását. Akkor regenerál, amikor szükséges, 
így optimalizálja a víz és sófogyasztást a maximális hatékonyság és a valós 
működési költségek minimalizálása  érdekében, így a BWT PERLA SILK SMART 
vízlágyító tökéletes választás a modern otthonok igényeihez.

EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS
Az egyszerű szimbólum alapú képernyő lehetővé teszi a közvetlen kommuni-
kációt bármilyen nyelven. A beállítás maximum 3 lépésben történik - az idő, a 
vízkeménység és az újratöltési idő beállítása.

BIO CELLA - A HIGIÉNIA ÉRDEKÉBEN
A vízlágyító tartalmaz egy bio cellát, amely azáltal biztosít higiéniát, hogy min-
den egyes regenerálás alkalmával automatikus gyantafertőtlenítést végez.

MULTIBLOCK ÉS UPS - SZÉRIA TARTOZÉK
A BWT PERLA SILK SMART vízlágyító széria tartozéka a BWT multiblock és BWT 
UPS (szünetmentes tápegység). Az UPS a beépített lítiumion akkumulátorral 
védelmet nyújt az áramkimaradások ellen.

KOMMUNIKÁL A BEST WATER HOME ALKALMAZÁSSAL
A PERLA SILK SMART vízlágyító berendezés, az IoT technológiának köszönhe-
tően képes kommunikálni a BEST WATER HOME appel. Így az applikáción ke-
resztül kísérhetjük figyelemmel a készüléket, mert szerviz figyelmeztetést 
küld, karbantartás esedékességére figyelmeztet, illetve jelzi a sóhiányt. Nyo-
mon követhetjük a vízfogyasztásunkat, de akár távolról regenerálást indít-
hatunk el. Sokkal több, mint egy alkalmazás - személyes vízügyi tanácsadód 
akár 30 BWT termékhez és az előnyök teljes világához - kedvezmények,  
garanciák, extra szolgáltatások.

BWT PERLA SILK SMART
VÍZLÁGYÍTÓ

BWT Perla Silk smart S L XL

NÉVLEGES TÉRFOGATÁRAM (1 bar nyomásesésnél) 1.44 m3/h (24 l/min) 1.68 m3/h (28 l/min) 1.68 m3/h (28 l/min)

MÉRETEK H x SZ x M (mm) 276 X 470 X 526 mm  276 X 470 X 803 mm 276 X 470 X 803 mm

CSATLAKOZTATÁSI MAGASSÁG / TÚLFOLYÓ MAGASSÁG 345 / 250 mm 622 / 527 mm 622 / 527 mm

Fejlett IoT technológia
kommunikáció az appel

Magas higiéniai védelem
BIO funkció/app-ról  

indítható regenerálás

Szerviz figyelmeztetés*

Távsegítség és 
felügyelet*

*regisztráció esetén
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