
Genieten van zijdezacht parelend BWT-water

Dagelijks gebruikt u liters water: thuis en op het werk. Om uw comfort te verhogen en u te 
beschermen tegen kalkafzetting en energieverlies kan u kiezen voor een BWT-waterontharder, 
de AQA perla. 

Zijdezacht wasgoed, glanzende haren en een zachte huid zijn enkele voordelen van onthard 
water. Het enige onderhoud dat u zelf heeft is het bijvullen van het zout. Uw AQA perla  
waterontharder zorgt 



De voordelen
       van zijdezacht BWT-water 

U geniet van...

•  een zijdezachte huid

•  glanzend haar

• een zichtbaar mooie douche en  
 glanzend kraanwerk

•  zachtere was/handdoeken

•  langere levensduur van uw kleding



U bespaart 

 
• tot 50% aan  zeep, wasmiddel en shampoo

•  onderhoud aan de douche en kranen

• op schoonmaakmiddelen

• kostbare tijd die u niet aan schoonmaken hoeft te     
  besteden

U beschermt... 

•  leidingen tegen kalk

•  apparatuur: waterkoker, wasmachine,  
vaatwasser, CV-ketel

• tegen kalk en voorkomt dus  energieverlies

• uw kranen, glaswerk,... 



Waarom  
kiezen  

voor een BWT- 
waterontharder?

Uw voordelen:
• 4 beschikbare formaten in de AQA perla range
• Tijdstip van regeneratie naar keuze
• Proportionele regeneratie op basis van uw dagelijks gebruik, 

dus concreet  economisch en ecologisch
• Droge zoutbak: zorgt voor optimale werking & hygiëne
• Automatische desinfectie tijdens de regeneratie
• Zoutalarm
• Vakantieprogramma
• Bescherming tegen overlopen
• BWT zout verkrijgbaar voor uw BWT-waterontharder

Wat is waterhardheid?

Als uw leidingwater veel kalk bevat, dan spreken we van hard water. 
Deze kalkafzetting zorgt voor zichtbare witte sporen. Het zorgt voor veel 
onderhoud en verkort aanzienlijk de levensduur van uw sanitair. 

Naast de zichtbare nadelen zullen ook uw leidingen en koffiemachine  
verkalken. Een BWT-waterontharder zorgt ervoor dat u zorgeloos kan 
genieten van zijdezacht BWT-water.



Technische specificaties AQA perla bio
 
De AQA perla is het meest verkochte toestel voor huishoudelijke ontharding uit ons gamma en is beschikbaar in  
4 modellen. Naast de basisfuncties beschikt het toestel ook over een BIO-sonde waardoor het toestel ontsmet 
wordt bij iedere regeneratie. Het toestel wordt geleverd als een pack, zodat u alle elementen heeft om de 
volledige waterbehandelingsinstallatie eenvoudig en correct te plaatsen. 

AQA PERLA EENHEID 5 10 20 30
Aansluiting DN / ” 25 / 1” 25 / 1” 25 / 1” 25 / 1”
Harsvolume l 10 16 20 28
Uitwisselingscapaciteit °dHxm³ 25 45 60 85
Nominaal debiet volgens bij Δp=1,0bar m³/h 1 2,0 2,5 2,5
Bedrijfsdruk bar 2,0-7 2,0-7 2,0-7 2,0-7
Water-/omgevings- 
temperatuur (min.-max.) °C 2-35 / 5-40 2-35 / 5-40 2-35 / 

5-40
2-35 / 
5-40

Inhoud zoutreservoir kg 22 50 50 50
Zoutverbruik per regeneratie kg 1,2 2,0 2,5 3,75
Waterverbruik per regeneratie I 78 103 123 163
Rioolaansluiting minimaal DN 50 50 50 50
Elektrische aansluiting V/Hz 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-

60
Elektrisch vermogen W 10 / 50 10 / 50 10 / 50 10 / 50
Afmetingen  
(H × B × D) mm 655×385 

×500
1110×385 

×500
1110×385

×500
1110x385

x500
Leeggewicht/ gewicht in werking

kg - / 55 - / 115 - / 120 - / 260

Code
400970 400972 400973 400974

Bijgeleverde accessoires AQA perla bio

OMSCHRIJVING AQA PERLA BIO
Aansluitslangen x
B-siphon x
Aansluitkit HydroMODUL x
25kg perla Tabs zout x
Aquatest x

Voorgestelde accessoires AQA perla bio

OMSCHRIJVING AQA PERLA BIO
BWT perla tabs 133306
E1-filter op aanvraag
Terugstroombeveiliging CA op aanvraag
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Uw partner in waterbehandeling

Uw BWT-installateur helpt u graag verder

Van oorsprong is BWT een Oostenrijks bedrijf en Europees marktleider in waterbehandeling met vijf eigen 
productielocaties in Europa. BWT heeft wereldwijd meer dan 3500 medewerkers. BWT is ook eigenaar van 
een patent op magnesium mineralized water. Het bedrijf loopt voorop in ontwikkeling van producten voor 
o.a. ziekenhuizen en farmacie. Onze huishoudelijke waterontharders hebben over de grens reeds diverse 
awards gewonnen. De huishoudelijke waterontharders worden geplaatst door professionele installateurs, die 
een opleiding hebben gevolgd bij BWT. Zij zorgen ook voor het onderhoud van uw BWT-waterontharder.


