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BWT WODA-PURE

PRÉMIUM SZŰRT VÍZ EGYEDI IGÉNYEKRE SZABVA
ÍGY LESZ AZ OTTHONA CSAPVIZÉBŐL PRÉMIUM BWT VÍZ
Gyakran a legegyszerűbb dolgok azok, amelyek boldoggá és kellemessé teszik életünket.
Egy séta az erdőben. A friss kenyér illata. Vagy
épp egyszerűen a kiváló víz. Semmi nem frissíti fel a testet és a lelket olyan gyorsan és kön�nyedén, mint egy pohár finom, friss víz.
A BWT a személyre szabható megoldásaival
gondoskodik arról, hogy az Ön vezetékes vizéből prémium BWT víz váljon: szinte mentes
a klórtól, nehézfémektől (ólom vagy réz), védi
készülékeit a vízkőlerakódásoktól, de a vezetékes vízben megtalálható értékes ásványi
anyagok mennyiségét nem csökkenti.
Emellett a környezetvédelemhez is pozitívan
hozzájárulhat, ha szűri a helyi vizet, mivel ezzel csökkenti a szükségtelen műanyaghulladék-termelést, amelyet az egyszer használatos műanyag palackokban kínált ásványvíz fogyasztása okoz.

(v)ízélmény

kis helyen elfér

Fedezze fel termékportfóliónk különféle
megoldásait:
WODA-PURE moduláris konyhai víztisztító
család egyedi igényekre szabva. A legjobb,
ami a csapvízzel történhet - szerintünk.
Találja meg a konyhájához leginkább passzoló, szűrt vízhez is használható úgynevezett
kétkaros, 3-utas csaptelepet, és válasszon ki
az életstílusához illeszkedő BWT vízszűrő
rendszert! Így a választás szabadsága az Öné
lesz, és nem kell lemondania a BWT prémium
szűrt vizéről!
WODA-PURE moduláris konyha víztisztító
család termékeinek köszönhetően BWT szűrt
vizet fogyaszthat közvetlenül a konyhai csapból*. A BWT víztisztító rendszer olyan csaptelephez csatlakoztatható, amely külön kifolyóval rendelkezik a szűrt víz számára (kétkaros,
3-utas csaptelep). Így optimális lesz a szűrő
kapacitásának kihasználása, amellett, hogy
például a mosogatáshoz használható szűretlen hideg és melegvíz elkülönítve marad.

egyszerű
szűrő csere

Kiváló minőségű, biztonságos
és ízletes ivóvíz egyenesen
a csapból!

kevesebb
műanyag

pénzt
takaríthat meg

=
Mi az előnye, ha az otthona is palackmentes zónává válik?

Csapvíz használata –
mint környezetbarát
alternatíva
Létezik egy környezetbarát alternatíva
a palackozott vízre:
a csapvíz. Azonban
gyakran a csapvízben előforduló
anyagok
kihatással lehetnek a víz
ízére. A Woda-Pure
víztisztító termékcsalád segítségével, Ön helyben, a
konyhában optimalizálhatja ivóvízét,
növelheti annak élvezeti értékét.

Az
erőforrásaink
megőrzése

A műanyag hulladék csökkentése

Pénzt
meg

takaríthat

Nem kell többé
műanyag
palackban vizet vásárolni
és szállítani – ezzel
erőforrásokat takaríthatunk meg és
csökkenthetjük
a
CO2-lábnyomot.

A műanyag palackok gyártásának
és használatának a
mérséklése drasztikusan csökkenti a
műanyaghulladék
mennyiségét – ez
hozzájárul a fenntarthatósághoz.

Azzal, hogy palackozott víz helyett
a helyben szűrt
csapvizet
választjuk, még pénzt is
megtakaríthatunk
– egyszóval gazdaságos és fenntartható befektetés.

Vállaljon felelősséget környezetünk védelméért, és
legyen az Ön otthona is egyszer használatos
palackoktól mentes, úgynevezett bottle free zone!

Találjon rá arra a
vízminőségre, amely
leginkább illik
életstílusához!
A BWT Woda-Pure szűrőcsalád könnyen
beszerelhető a mosogató alatti szekrénybe,
a helytakarékosság érdekében. Akár kettő
szűrőbetét kombinációjaként is.

Woda-Pure S-C aktívszenes vízszűrő
a kellemes ízélményért
Egy alap vízszűrést biztosít Önnek konyhájában, ha elsősorban a klór íze zavarja Önt.
A szűrőpatron két fokozatban szűri a vizet: az
integrált lebegőanyag szűrőnek köszönhetően eltávolítja a lebegő részecskéket, a kiváló
minőségű aktívszén blokk pedig hatékonyan
csökkenti az íz- és szagrontó anyagokat, például a klórt a csapvízben

A Választás szabadsága az Öné!
Woda-Pure S-CUF – ultraszűrő

BWT Ultra higiéniai szűrőtechnológiával
Élvezze a BWT prémium szűrt vizét, amelyet a
víztisztító kisberendezés a higiéniai védelem
maximalizálás érdekében 3 lépcsőben szűr
meg.:
• előszűrés 20 μm a lebegő részecskék
eltávolításához
• aktívszén blokk szűrés a szagok és ízek
eltávolítására, csökkentésére. (pl. klór)
• ultraszűrés 0,02 μm pórusmérettel a
baktériumok és protozoa eltávolítására
(99,9%).
A Woda-pure S-CUF a BWT Ultra higiéniai szűrőtechnológiának köszönhetően eltávolítja a
baktériumok 99,9%-át és csökkenti a mikro-műanyagokat a vízben. Emellett nagymértékben csökkenti azokat az anyagokat, amelyek befolyásolják a víz ízét és illatát. Az eredmény biztonságos, kellemes ízű, szűrt víz
- tökéletes az egész családnak.

Woda-Pure M
Magnézium Mineralizer + víztisztító
Magnézium Mineralizer technológiával

Élvezze a BWT prémium szűrt vizét otthonában, amelybe a vízszűrés során magnézium ion
is kerül – a vízkeménységtől függően. A szűrőegység az aktívszénnek köszönhetően nagymértékben csökkenti a kellemetlen szagokat
és a rossz ízeket. Pl. a klór, a nehézfémek és a
kórokozók esetében kiváló megoldás, de van
még ennél több is!
A WODA-PURE M Mineralizer a szabadalmaztatott Mg2⁺ technológiának köszönhetően
csökkenti a vízkőért felelős anyagokat a vízben, így nyújt védelmet konyhai berendezéseknek pl. kávéfőzőnek, de emellett biztosítja
a víz kiegyensúlyozott ásványi anyag tartalmát is a kiváló ízélményért. Ezzel hozzájárulhat, hogy a kávé vagy tea aromája még inkább kibontakozhasson.

Többfokozatú szűrés:
• Előszűrés: eltávolítja az apró lebegő szemcséket: pl.: homok, rozsda
• Aktívszenes előszűrő: szerepe az ioncserélő
gyanta-védelemben van
• Ioncserélő gyanta réteg: A vízbe értékes
magnézium iont juttat. Csökkenti a vízkőért
felelős anyagokat. Csökkenti az olyan
nehézfémek, mint a réz, ólom és nikkel
mennyiségét.
• Aktívszenes szűrés: nagymértékben csökkenti, eltávolítja a szerves anyagok, a klór, az
íz- és illatrontó anyagok nagy részét
• Utószűrés: csökkenti az esetlegesen
visszamaradt parányi lebegő anyagokat

Opcióként rendelhető:
• BWT kis led csap - amennyiben nincs három
utas csaptelepe - (Cikkszám: 108081)
• Aquameter Highflow (Cikkszám: 812495)

Woda-Pure szűrőcsalád
MODULÁRIS HIGIÉNIAI RENDSZER

HÁLÓZATI VÍZ

Woda-Pure
S-C
Woda-Pure
S-CUF

klór ellen

SZŰRT VÍZ

Woda-Pure
S-CUF

Woda-Pure Clear

minden egyben

vízkőmentesítő + Mg2+

M Mineralizer

Mg2+

•H
 atékonyan csökkenti
a klórt, valamint az
egyéb illat- és ízrontó
anyagokat az aktívszénnek köszönhetően

• Hatékonyan csökkenti a
klórt, valamint az egyéb
illat- és ízrontó anyagokat az aktívszénnek
köszönhetően

•B
 iztonságosan
eltávolítja a nagyobb
részecskéket és a
lebegő anyagokat

• B
 aktériumok
(99,9%-ának) az
eltávolítása, illetve
a mikorműanyagok
csökkentése az
ultraszűrő membránon
keresztül. Ideális védelem a baktériumokkal
szemben a legjobb
higiénia érdekében

•M
 egbízhatóan visszatart bizonyos szerves
anyagokat
•A
 szűrt víz kiváló ízélményt nyújt

Max. kapacitás:
S-C 12,000 liter

• Az eredmény: kiváló
(v)ízélmény maximális
higiénia biztonsággal
párosulva

Magnézium +
• C
 sökkenti a kálciumot
a vízkő lerakódások
megakadályozása
érdekében
• J elentősen csökkenti
az íz- és szagrontó
anyagokat (pl. klórt),
a szerves anyagokat
és a lebegő
anyagokat
• Magnéziumot ad a
szűrt vízhez

Max. kapacitás:
Clear M 3,800 liter

Max. kapacitás:
S-CUF 12,000 liter
• A Woda-Pure szűrőknek nem tartozéka a csaptelep.
• Javasoljuk a szűrőpatron cseréjét az üzembe helyezés után 6 hónappal – függetlenül a maradék kapacitástól,
valamint, több mint négy hetes leállás (használaton kívüli állapot) után is.
• A Woda-Pure M Mineralizerhez speciális szűrőfej/bypass szükséges. A kapacitás a víz keménységétől függ.
Lágy vízzel nem működik megfelelően (min. 6 °nk-tól).
• A kezelt víz fogyasztását nem javasoljuk a csecsemők és 3 év alatti kisgyermekek részére annak ezüsttartalma miatt.
				

Woda-Pure szűrőcsalád
MODULÁRIS HIGIÉNIAI RENDSZER

MŰSZAKI ADATOK
Woda-Pure

S-C

S-CUF

MINERALIZER M

Teljes magasság rögzítés nélkül (A)

mm

360

475

Teljes magasság rögzítéssel (B)

mm

385

500

Csatlakozási magasság (C)

mm

310

Távolság a szűrőbetét aljától (D)

mm

Illesztési hossz (E)

mm

Szűrő Ø (F)

mm

Szűrő súlya szárazon

kg

421
65
125

88

130

0.80

0.80

12,000 l

12,000 l

Csatlakozó menet (bemenet/kimenet)
Kapacitás legfeljebb1) 2)

2.40

⅜“

Maximális áramlási sebesség

200 l/h

Névleges nyomás, min. – max.

3,800 l
60 l/h

2 – 8 bar (29-116 psi)

Áramlási nyomás
kb. nyomásveszteség 200 l/h-nál

> 1.0 bar (14.5 psi)

> 1.2 bar (17.4 psi)

0.8 bar (11.6 psi)

0.5 bar (7.25 psi)

Üzemi hőmérsékletű víz, min. – max.

+4 - +30 °C

Cikkszám

12561

12539

12568

Wodapure szűrőfej cikkszáma

12533

12533

–

–

–

12580

Magnesium szűrőfej bypass-sal cikkszáma
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