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Z O N D E R  E N I G  O M Z I E N

Bij BWT zijn we veeleisend  

voor onszelf. We streven naar 

100% klantentevredenheid bij 

100% van onze klanten. Naar 

water behandelingsoplossingen 

op jouw maat die het best aan  

jouw behoeften voldoen. 

Tip voor een optimale installatie 

Wil je je sanitaire installatie optimaal  
vrijwaren van vuildeeltjes? Plaats dan  
een filter voor de waterontharder.  
Onze 3 ontharders zijn verkrijgbaar  
‘in pack’, inclusief drukslangen, een  
Belgaqua-gecertifieerde sifon, een  
‘Hydro-Module’ voor een gemakkelijke  
en plaatsbesparende montage, en een  
filter die je installatie beschermt. BWT  
geeft op zijn R1- en E1-filters 10 jaar  
garantie. En bij een onderhoudscontract  
verzeke ren we dat gedurende het jaar  
nadat onderhoud heeft plaatsgevonden,  
de verplaatsing en werkuren bij  
eventuele depannages gratis zijn.

Zonder enig omzien 
 Op tijd en stond regeneratiezout bijvullen,  

is essentieel voor een goede werking  
van een waterontharder. Toch wordt  
dit aspect in de praktijk nogal eens  
vergeten, of vinden we het te om
slachtig. Begrijpelijk, maar zonde,  
vinden we bij BWT. Vandaar dat  
we onze nieuwe generatie water
verzachters uitgerust hebben met  
een slim zout-alarmsysteem. En sleu
ren met zakken zout? Ook dat hoeft niet 
meer! Via de webshop van BWT kan je het 
onthardingszout bij je thuis laten leveren.

 Wil je vanaf je gsm of je computer de status  
van je waterontharder opvolgen, en je  
water of zout verbruik monitoren?  
Wil je een waarschuwing krijgen als  
het toestel bepaalde meldingen  
geeft, of een beroep doen op  
dienstverlening vanop afstand?  
Dat kan allemaal via de BWT Best 
Water Home-app die —als je dat 
wil natuurlijk— met je nieuwe water
ontharder in directe verbinding staat. 
100% connectiviteit dus, en 100% controle.

Hoe werkt het?
De waterverzachters van BWT ontharden je huishoudelijk  
sanitair water op basis van ionenuitwisseling. Hoe dit werkt?  
Het ‘harde’ water wordt doorheen een ionenwisselingskolom 
gevoerd die een speciaal soort hars bevat. Deze weerhouden 
de calcium en magnesiumionen die in het water opgelost 
zijn en vervangen die door natriumionen die geen afzetting 
geven. Tijdens het regenereren wordt de speciale hars met 
een overmaat zout gespoeld, en nemen de natriumionen  
de plaats in van de calcium en magnesiumionen, die weg
spoelen met het spoelwater. Op deze manier komen de zout
oplossing en het drinkwater nooit met elkaar in aanraking. 
Het resultaat? Zijdezacht water, zonder kalk, zonder zout
smaak, en van de hoogst mogelijke kwaliteit.

Ook jij mag gerust veeleisend  

zijn. Daarom dat we water

ontharders van de nieuwste  

generatie ontwikkel den die  

aan alle mogelijke water

onthardings behoeften voldoen.  

Zelfs de meest veeleisende.



De universiteit van Linz ondervroeg 1.200 klanten van BWT.  
Maar liefst 96% onder hen zouden de BWTontharders  
aanraden omwille van hun technologie en werking,  
en de dienstverlening van BWT. 

Of het nu is om een douche te nemen, te  
poetsen, de aardappelen te koken of koffie  
te zetten…, water maakt een substantieel deel  
uit van ons leven thuis. Ook het water dat je  
niet direct ‘ziet’ stromen. Zoals het water dat  
door je verwarmings leidingen, je vaatwasser  
of je wasmachine vloeit. 

Op zich is het leidingwater in België van goede 
kwaliteit, maar in de meeste regio’s is het  
hard tot zeer hard en bevat het dus veel kalk.  
Vandaar dat veel Belgen voor waterontharding 
of water verzachting kiezen. 

Water ontharden of verzachten is een van de 
meest gebruikte methodes om leidingwater  
te vrijwaren van kalk. Het zorgt niet alleen  
voor een drastisch verminderde kalkafzetting, 
waardoor je kranen en andere sanitaire toe
stellen veel langer meegaan. Je geniet tevens 
van aanzienlijk meer comfort. En van een flinke 
besparing op je energie en onderhoudsfactuur.

Vind een BWT-installateur in  
jouw regio via www.bwt.com

Waarom 
kiezen voor
zacht water?

Bescherm 
 je wasmachine, vaatwasser, koffiezet apparaat  

en andere toestellen tegen kalkaanslag en  
verleng hun levensduur

 je wasgoed tegen agressief hard water  
en zorg ervoor dat het beter zijn kleuren  
behoudt en langer meegaat

 je badkamer tegen onhygiënische kalksporen 

 je cv-installatie tegen kalk als je je nieuwe  
verwarmingsketel laat opvullen met  
onthard water

Bespaar
 op onderhouds-, reparatie- of vervangings kosten  

nu je sanitaire toestellen niet verstoppen of  
defect raken door kalkaanslag 

 op je energiefactuur nu het rendement van je ketel niet  
verlaagt als gevolg van kalkafzetting in je cvleidingen 

 op je waterfactuur nu je kranen minder gevaar lopen  
te gaan lekken 

 op was- en schoonmaakproducten, want je hebt er  
veel minder van nodig wanneer je poetst met onthard water

En jij...? Welke BWT-waterontharder kies jij?

Geniet 
 van een zijdezachte huid en merkbaar  

soepeler haar na elk bad, elke douche  
en elke haarwasbeurt

 van wasgoed dat heerlijk zacht aanvoelt 

 van een vlekkeloze vaat zonder  
doffe kalksporen 

 van glanzende kranen, douchewanden,  
badkamers, keukens… nadat je ze met  
zacht water hebt gepoetst

 van lekker smakend water uit de kraan

PRIJS OPBOUW 

Aantal harskolommen  
x volume harskolom  

uitwisselingscapaciteit

HYGIËNE 

Harsfles ligt niet  
in de zoutbak

AFGIFTE 
ZACHT WATER 

Nominaal debiet  
bij Δp=1bar  

zonder menging 

Maximaal debiet  
bij hardheid 30°F  

en resthardheid 10°F

LEKPROTECTIE CONNECTIVITEIT IN EEN NOTENDOP

BWT Perla Seta €€€€

2 x 6,2 l 
2 x 32 °f x m³

Automatische  
ontsmetting  

met chloor en  
parallelle door
stroming van de  
2 harskolommen

3,0 m²/h nom.
4,2 m³/h max. debiet

AQA Safe
AQA Watch
AQA Stop

(AQA Guard)

5” display touchscreen.  
Directe verbinding met  
de BWT Best Water at  

Homeapplicatie via wifi,  
WLAN of bluetooth.

BWT Perla Seta is de absolute  
top onder de waterontharders van  

BWT, met een royale capaciteit  
en een 24/7beschikbaarheid  
van zacht water, met absolute  

lekveiligheid en 100%  
connectiviteit.

BWT AQA Perla C

Beschikbaar in  
3 formaten in functie  

van het waterverbruik

€€€

AQA Perla 05 C
1 x 10 l 

60 f x m³

AQA Perla 10 C
1 x 16 l

90 f x m³

AQA Perla 15 C 
1 x 20 l 

120 °f x m³

Automatische  
ontsmetting met  

chloor bij elke  
regeneratie

AQA Perla 05 C
2,0 m³/h nom. 

3,0 m³/h max. debiet

AQA Perla 10 C
2,0 m³/h nom. 

3,0 m³/h max. debiet

AQA Perla 15 C 
2,5 m³/h nom. 

3,0 m³/h max. debiet

Bescherming  
tegen overloop

Communicatiemodule  
via bluetooth en  

connecteerbaar met  
de BWT Best Water  
at Homeapplicatie.

BWT AQA Perla C biedt  
bovenop de eigenschappen  

van BWT Perla Silk een dubbele  
nauwkeurige instelling van de  

resthardheid, waardoor die niet  
schommelt, onafhankelijk van het  

water debiet. Ook maken deze  
toestellen bij elke regeneratie uit  

de pekel chloor aan en ontsmetten  
ze hiermee de harsen. Zo wordt  

bacteriekweek vermeden.

BWT Perla Silk

Beschikbaar in  
2 formaten in functie  

van het waterverbruik

€€
 

Perla Silk 10
(1 x 10 l)
46 f x m³

Perla Silk 15
(1 x 15 l)
77 f x m³

Perla Silk 10
1,44 m³/h nom.

2,16 m³/h max. debiet

Perla Silk 15
1,56 m³/h nom.

2,34 m³/h max. debiet

Intuïtieve display.  
Registratie mogelijk via  
de BWT Best Water at  
Homeapplicatie maar  

geen rechtstreekse  
connectie tussen het  

toestel en de smartphone.

BWT Perla SIlk is de meest  
compacte en budgetvriendelijke  

water ontharder van BWT.  
Het toestel verbruikt bij  

regeneratie niet meer zout  
dan er harscapaciteit is  

verbruikt en waarschuwt  
als het zout op is.

Nadat je waterontharder geplaatst is door een BWTinstallateur, worden de BWTwaterverzachters gratis in dienst gesteld door een BWTtechnieker. Maak je afspraak hiervoor via www.bwt.com


