Kleine waterontharder zorgt voor zichtbaar resultaat
De AQUADIAL is een compacte en economisch interessante ontharder die u voorziet van
uw basisbehoefte voor zijdezacht water. D.m.v. een BWT-waterontharder kan u besparen op
schoonmaakproducten. U verlengt de levensduur van uw sanitair aanzienlijk.
Lees verder en ontdek alle andere voordelen van zijdezacht BWT-water.

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 beschermt...
• leidingen tegen kalk
•a
 pparatuur: waterkoker, wasmachine,
vaatwasser, CV-ketel
• tegen kalk en voorkomt dus energieverlies
• uw kranen, glaswerk,...

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

Waarom
kiezen voor een
AQUADIAL
waterontharder?

Uw voordelen:
•
•
•
•
•
•
•

3 beschikbare formaten
Tijdsgestuurde regeneratie, regeneert volumetrisch
Simplex waterontharder: 1 harsfles in de zoutbak
Back-up bij stroomonderbreking
Geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk
Het kleinste formaat past perfect in een meterkast of
een keukenkast
BWT zout verkrijgbaar voor uw BWT-waterontharder
via www.bwtwater.nl

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 AQUADIAL
Huishoudelijke waterontharder zonder desinfectie
AQUADIAL

Aansluiting
Nominaal debiet volgens
EN 14743 bij ∆p=1bar
Harsvolume
Uitwisselingscapaciteit
Bedrijfsdruk
Water-/omgevingstemperatuur (min.-max.)
Inhoud zoutreservoir
Zoutverbruik per regeneratie
Elektrische aansluiting
Afmetingen (H × B × D)
Leeggewicht/ gewicht
in werking
Code

EENHEID

10

DN/“
m³/h
I
°dHxm³
bar

1,56

1,68

10
26

25
75

532×270×
480

15
43
1
5-30/
5-40
16
2,0
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12
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V/Hz
mm
kg

25

1,44

°C
kg
kg

15

20 / 3/4”

24
3,0

Bijgeleverde accessoires AQUADIAL
OMSCHRIJVING

B-siphon
Aansluitkit AQUADIAL
25kg perla Tabs zout
Aquatest

AQUADIAL

x
x
x
x

Voorgestelde accessoires AQUADIAL
OMSCHRIJVING

BWT perla tabs
Aansluitkit AQUADIAL
E1-filter
Terugstroombeveiliging

AQUADIAL

133306
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

BWT Nederland B.V.
Coenecoop 1
2741 PG Waddinxveen
www.bwtnederland.nl

Uw partner in waterbehandeling

Van oorsprong is BWT een Oostenrijks bedrijf en Europees marktleider in waterbehandeling met vijf eigen
productielocaties in Europa. BWT heeft wereldwijd meer dan 3800 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.

Contacteer een BWT-installateur in uw buurt

