
BWT Perla
Н О В Е  П О К О Л І Н Н Я  

С И С Т Е М  П О М ’ Я К Ш Е Н Н Я



BWT Perla перетворює жорстку воду на 
шовковисто-м’яку перлинну воду. 
Сучасно, вишукано та інтуїтивно як ніколи.

BWT PERLA  
НА ШЛЯХУ ДО НОВОЇ  

ЕРИ КОМФОРТУ

Для тих, хто прагне найкращого:

ДО
3200 л/год

ДУПЛЕКС
24/7

BWT Perla має подвійну потужність  
та чотири продумані системи захисту

Подвійна потужність: BWT Perla це 2 колони з іонообмінним матеріалом, що виробляють 

шовковисто-м’яку перлинну воду BWT 24 години на добу, 7 днів на тиждень, без перерви. 

Також BWT Perla може забезпечити пікову витрату перлинної води до 53 літрів на хвилину. 

Шовковисто-м’яка вода BWT завжди доступна у вашому будинку, незалежно від того, 

скільки людей одночасно використовують воду. 

Чотири системи захисту: BWT Perla захищає ваш будинок від пошкоджень водою, 

оскільки має такі системи безпеки, як AQA Guard, AQA Stop, AQA Watch та AQA Safe. 

Переконайтеся в цьому та в багатьох інших перевагах самі...

ПРОДУКТИВНІСТЬ

  ДО 3200 л/год

КОНСТРУКЦІЯ

  Duplex 2 x 2,2 г-екв

ПІД’ЄДНАННЯ ТА ДИСПЛЕЙ

  5" дисплей

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД ПРОТІКАННЯ
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Насолода

Захист
Збереження

 ▪ Витрат на енергоспоживання та опалення

 ▪ Якості дорогої побутової техніки та змінних елементів

 ▪ Коштів на придбання миючих засобів майже удвічі

 ▪ Трубопроводів та високоякісної 

побутової техніки від утворень накипу

 ▪ Стін ванної кімнати від вапняних 

розводів

 ▪ Захист навколишнього середовища, 

шляхом зниження використання 

кількості миючих засобів

 ▪ Перлинна вода під час приймання  

душу забезпечить зволоженість шкіри 

та сяяння волосся

 ▪ Ідеальний комфорт від м’якого одягу  

та ніжної білизни після прання

 ▪ Задоволення від споглядання чистоти 

та блиску поверхонь у ванній кімнаті
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ЗАВЖДИ ПОРУЧ —  
КОЛИ, ЯК І ДЕ  

ТИ ХОЧЕШ

Для тих, хто прагне найкращого:

Додаток BWT Best Water Home:

 ▪  BWT Perla надсилає всі сповіщення на ваш телефон 

через LAN, Wi-Fi або GSM. Ви завжди будете знати 

про рівень солі у вашій системі та інформацію про її 

обслуговування.

 ▪ За допомогою додатку ви можете віддалено запустити 

“режим відпустки”.

 ▪ Переглянути поради та рекомендації щодо експлуатації.

 ▪ Звернутися в службу підтримки 

BWT чи вашого сервісного 

партнера, який може віддалено 

завантажити дані з системи, щоб 

надати допомогу в телефонному 

режимі для активації необхідних 

функцій.

Насолода сучасний, вишуканий  
та інтуїтивно зрозумілий

Відмінний дизайн з додатковими перевагами

BWT Perla працює так тихо, ніби спілкується з вами пошепки. Продуманий 

дизайн BWT Perla, був відзначений багатьма нагородами. Вбудований  

датчик руху, в хромованій смужці, кольорами світла інформує про стан 

роботи пом’якшувача, ніби кажучи: синій — все ОК; жовтий — необхідно 

засипати сіль, а червоний — підказує інформацію на дисплеї системи, що 

необхідно зробити.

* Завантажити  
додаток
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Система захисту  
вашого комфорту

BWT Perla встановлюється на вході води у ваш 

дім, одразу після лічильника та фільтра грубого 

очищення води, і перетворює тверду воду  

в шовковисто-м’яку перлинну воду BWT. Крім 

того, системи безпеки BWT Perla всебічно 

захищають ваш будинок від пошкоджень водою:

 ▪ Датчик AQA Guard (опція): до 10 датчиків контролюють наявність води на підлозі (прямий захист від протікань, 

наприклад, у випадку пошкодження шлангу пральної машини).

 ▪ Датчик AQA Stop: автоматично перекриває воду у випадку протікання. Якщо дротовий підлоговий датчик 

виявляє вологу, AQA Stop перекриває подачу води в будинок. Під час відпустки цю функцію можна легко 

активувати в додатку.

 ▪ Датчик AQA Watch: функція сигналізації про постійне перевищення витрати води. Якщо пом’якшувач фіксує 

невеликі об’ємні витрати води протягом тривалого часу, він інформує вас у додатку про можливий витік  

води у будинку.

 ▪ Клапан AQA Safe Ventil: перекриває витікання промивної води до каналізації за відсутності електричного 

живлення.

Захист

Збереження

вашого дому  
від вапняного нальоту  
та пошкоджень водою

часу та 
коштів

Додавання солі ще ніколи  
не було таким простим

Ультразвуковий датчик BWT Perla вимірює 

рівень солі. Ви отримаєте сповіщення, коли 

рівень солі почне зменшуватися і зможете 

замовити сіль у вашого сервісного інженера 

особисто або ж на нашому сайті.

Ми використовуємо лише сіль найвищої якості.

Засипати сіль можна просто натиснувши на 

кришку BWT Perla.

Легко замовити - Легко поповнювати -  

Найвища якість

1 2

Насолода

Захист

Збереження

3
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ВСІ ОДНИМ 
ПОГЛЯДОМ

BWT PERLA 
Seta
Елітний

Для максимальних 
потреб та вимог

(сантехнічні прилади 
підвищеного комфорту, 

тропічні душі, наповнення 
басейну, ...), гарантія 

перлинної води 24 години 
на добу, найвищий 

стандарт безпеки, для 
найжорсткішої води та 
найтривалішого потоку

Duplex
(2 x 6,4 г-екв)

3200 AQA Safe, AQA Watch  
AQA Stop

до 10 AQA Guard (опція) 

GSM, Wi-Fi та LAN 
5" touch дисплей

BWT PERLA
Потужний

Для сучасних 
сантехнічних приладів 
підвищеного комфорту

 (тропічний дощ, ...), 
гарантія перлинної 

води 24 години на добу, 
найвищий стандарт 

безпеки

Duplex
(2 x 2,2 г-екв)

3200 AQA Safe, AQA Watch  
AQA Stop

до 10 AQA Guard (опція) 

GSM, Wi-Fi та LAN 
5" touch дисплей

BWT PERLA 
Home
Функціональний

Для функціональних 
сучасних сантехнічних 

приладів
(наприклад, з системою 

економії води), найвищий 
стандарт безпеки

Simplex
(до 6,4 г-екв)

1700 AQA Safe, AQA Watch  
AQA Stop

до 10 AQA Guard (опція) 

GSM, Wi-Fi та LAN
5" touch дисплей

BWT PERLA 
One
Smart

Для функціональних 
сучасних сантехнічних 

приладів
(наприклад, з системою 
економії води), зокрема 
для використання перед 

бойлером

Simplex
(до 6,4 г-екв)

1700 AQA Safe, AQA Watch  
до 10 AQA Guard (опція) 

Wi-Fi та LAN 
3.5" touch дисплей 

без датчика 
наближення

КОНСТРУКЦІЯ
(обмінна ємність)

ПРОДУКТИВНІСТЬ
(у л/год)

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 
ВІД ПРОТІКАНЬ

МОЖЛИВІСТЬ 
ПІД’ЄДНАННЯ ТА 

НАЯВНІСТЬ ДИСПЛЕЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО 

ЗАСТОСУВАННЯ

Потужність  
Duplex чи Simplex, 

значуща для тривалого 
потоку води

Номінальний потік 
згідно з EN 14743  

за робочого тиску  
1 бар, л/год

логотип з підсвіткою, 
датчик наближення

Модельний ряд BWT Perla
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Елітна установка Duplex підвищеної 
потужності, вдосталь перлинної води

BWT PERLA Seta
Елітний

Наповнення басейну, водоспадний душ, 
тропічний дощ — BWT Perla Seta не обмежує 
вас у використанні найсучаснішого 
сантехнічного обладнання.
Подвійна кількість іонообмінного матеріалу 
в обох колонах дуплексного пом’якшувача 
забезпечує постійну наявність шовковисто-
м’якої перлинної води 24 години на добу, 
незалежно від того, наскільки великим 
є обсяг користування водою у певний 
момент.
Режим роботи BWT Perla Seta залежить від 
конкретного споживання води, того, скільки 
води вам потрібно протягом дня. Потік 
води проходить адаптивно паралельно 
через обидві колони  — завдяки цьому 
забезпечується максимальна доступність 
перлинної води, а пікова витрата складає 
до 3200 літрів на годину.

ПЕРЕВАГИ:
▪  Захист від протікань за допомогою 

систем AQA Stop, AQA Watch  

та клапана AQA Safe

▪  до 10 бездротових датчиків  

витоку води AQA Guard Wireless  

(в якості опції)

▪  змішувальний клапан  

з сервоприводом для AQA Stop  

та режиму відпустки

▪  датчик наближення + логотип  

з підсвіткою в якості індикатора стану

▪  можливість під’єднання  

до мобільного додатку  

BWT Best Water Home

▪  опція замовлення солі BWT  

з безкоштовною доставкою додому

▪  до 6 років повної гарантії від BWT

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРЛИННОЇ ВОДИ

  3200 л/год

КОНСТРУКЦІЯ

  Duplex 2 x 6,4 г-екв

ПІД’ЄДНАННЯ ТА ДИСПЛЕЙ

  5" дисплей

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД ПРОТІКАННЯ

 

3200 
л/год
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Компактний пом’якшувач Simplex з розумною 
системою керування регенерацією

BWT PERLA Home
Функціональний

BWT Perla Home — практичне рішення для 
сімей, що споживають воду в звичайних 
обсягах.
Колона з іонообмінним матеріалом видає до 
1700 літрів шовковисто-м’якої перлинної води 
BWT на годину та автоматично очищується 
у періоди низького споживання води 
завдяки передбачливій системі керування 
регенерацією.
Після вичерпання ресурсу іонообмінного 
матеріалу у колоні проводиться його 
очищення за допомогою невеликої кількості 
розчину солі. 
Протягом цього часу у вашому розпорядженні 
буде тільки жорстка водогінна вода. Але BWT 
Perla Home виконує регенерацію завчасно та 
передбачливо, наприклад, у нічні години. 
BWT Perla Home оптимально пристосовується 
до ваших звичок та гарантує вам високу 
доступність перлинної води.

ПЕРЕВАГИ:
▪ Захист від протікань за допомогою 

систем AQA Stop, AQA Watch  

та клапана AQA Safe

▪ до 10 бездротових датчиків  

витоку води AQA Guard Wireless  

(в якості опції)

▪ змішувальний клапан  

з сервоприводом для AQA Stop  

та режиму відпустки

▪ Датчик наближення + логотип  

з підсвіткою в якості індикатора стану

▪ можливість під’єднання  

до мобільного додатку  

BWT Best Water Home

▪ опція замовлення солі BWT  

з безкоштовною доставкою додому

▪ до 6 років повної гарантії від BWT

1700 
л/год

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРЛИННОЇ ВОДИ

   1700 л/год

КОНСТРУКЦІЯ

  Simplex до 6,4 г-екв

ПІД’ЄДНАННЯ ТА ДИСПЛЕЙ

  5" дисплей

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД ПРОТІКАННЯ
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Елегантний пом’якшувач Simplex  
з компактним 3,5” дисплеєм

BWT PERLA One
Smart

BWT Perla One — «молодший» брат з модельного 
ряду BWT Perla як відправна точка до світу перлинної 
води.
Дана модель допомагає економити на потужності 
там, де це має сенс, але не на якості та комфорті.
BWT Perla one створений для використання 
в регіонах з водою «середньої» жорсткості, 
невисокого рівня споживання або, наприклад, для 
встановлення перед бойлером.
BWT Perla One не має безпосередньо вбудованої в 
прилад функції AQA Stop, яка дозволяє перекривати 
подачу води в домі. 
Але до системи можна підключити до  
10 безпроводових датчиків AQA Guard Wireless,  
які будуть передавати сигнали тривоги на мобільний 
додаток та через сам прилад. 
Перекривати воду потрібно вручну або, що краще, 
за допомогою власного модуля AQA Stop в іншому 
місці — безпосередньо на вході води у внутрішній 
водопровід.
Якщо використовувати BWT Perla one тільки для 
пом’якшення води  безпосередньо перед бойлером, 
описана схема дає змогу забезпечити добре 
продуманий захист від протікань у всьому будинку.

В КОМПЛЕКТІ:
▪ захист від протікань за допомогою 

систем AQA Watch та AQA Safe

▪ до 10 безпроводових датчиків  

витоку води AQA Guard Wireless  

(в якості опції)

▪ Під’єднання до Wi-Fi або LAN

▪ ручне налаштування жорсткості води

▪ логотип з підсвіткою в якості 

індикатора стану

▪ без датчика наближення

▪ можливість під’єднання  

до мобільного додатку  

BWT Best Water Home

▪ опція замовлення солі BWT  

з безкоштовною доставкою додому

▪ до 6 років повної гарантії від BWT

ПІД’ЄДНАННЯ ТА ДИСПЛЕЙ

  3.5" дисплей,  
без GSM та датчика наближення

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРЛИННОЇ ВОДИ

  1700 л/год

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД ПРОТІКАННЯ

  Бездротова система 
AQA Guard доступна до замовлення 
окремо

КОНСТРУКЦІЯ

  Simplex до 6,4 г-екв

1700 
л/год
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Для тих, хто прагне найкращого:

Незалежно перевірена технологія 
— досконалість у кожній деталі

Кожна складова BWT Perla проходить перевірку на 

придатність для контакту з питною водою офіційними 

затвердженими незалежними органами, такими як  

німецьке науково-технічне об’єднання газу та води 

DVGW. Кожна модель перевірена і повністю відповідає 

європейським нормам:

2014/35/EC Guideline for low voltage (LVD) 

2014/30/EC Guideline for electromagnetic compatibility (EMC)

Любов до гігієни в усьому: гігієнічна  робота,  розчинення  

солі лише за необхідності, закрита конструкція без 

забруднення, та технічне обслуговування інтегроване в 

режим роботи на 360° — лише деякі ключові переваги.

Інвестиції, що платять  
самі за себе 

Правильно підібрана, встановлена та налаштована 

відповідно до якості води та ваших побажань, BWT 

Perla допоможе заощадити гроші в багатьох сферах 

повсякденного життя: 

 ▪ тривала служба та менші витрати на обслуговування 

системи опалення будинку, а також котлів та 

бойлерів, пральних та посудомийних машин, чайників 

та кавоварок

 ▪ менші витрати засобів для миття, прання та догляду 

за собою

 ▪ дбайливе прання білизни та рушників

 ▪ економія на одержання гарячої води

 ▪ заощадження часу на прибирання кухні та ванної 

кімнати, а також десятків тисяч гривень щороку.

Знезараження 

Пом’якшувач автоматично знезаражується, 

забезпечуючи максимальну безпеку 

використання шовковисто-м’якої перлинної 

води. Це відбувається кожної регенерації за 

допомогою вбудованого пристрою одержання 

активного хлору із солі.

ВИСОКІ ВИМОГИ 
ДО КОЖНОЇ КРАПЛІ 

ПЕРЛИННОЇ ВОДИ

Захист
підтверджений
сертифікацією

Насолода

Збереження
довгострокова інвестиція  

у  власний комфорт
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Чи знали ви?

100 000 літрів цінної питної води проходить крізь BWT Perla щороку. 
Вода для душу та ванної кімнати, для щоденного прання та миття посуду, а також вода для 

пиття та приготування смачних страв. Тому радимо підходити до вибору, встановлення та 

обслуговування пом’якшувача не менш ретельно, ніж до вибору інших  товарів для дому. 

Якщо ви вирішили отримати опціональну розширену   

гарантію на BWT Perla:

 ▪ ви отримаєте подовжену шестирічну гарантію 

щодо продуктивності, ефективності та безпеки при 

використанні вашої BWT Perla

 ▪ якщо ви скористаєтеся підтримкою на місці або 

через службу підтримки BWT, ваш BWT Perla матиме 

найновіше програмне забезпечення з усіма новими 

вдосконаленими функціями

 ▪ інтервали між сервісними обслуговуваннями можуть 

бути суттєво збільшеними. Як це працює? 

Розширена гарантія  
на 6 років, у 4 рази рідше 
сервісне втручаня

Наші партнери “ЦЕНТР ЧИСТОЇ ВОДИ ECOSOFT” — професіонали з питної води BWT, допоможуть вам отримати 

повний гарантійний пакет. У комплекті гарантійного пакету BWT Perla також передбачено професійне введення  

в експлуатацію для продовження гарантії, в тому числі інтеграція у вашу внутрішню мережу та Інтернет-сервіс  

BWT@home-App. Розумна операційна система регулярно перевіряє стан системи автоматично. Сповіщення та чіткі 

текстові меню на пристрої та в додатку роблять перевірку надзвичайно легкою.

Якщо у вас виникнуть запитання, ви можете звернутися до служби технічної підтримки BWT, яка у разі необхідності 

може віддалено завантажувати дані з вашого пристрою безкоштовно.

Таким чином, перевірка кожні півроку за допомогою контрольного списку на основі меню може бути легко виконана 

у декілька кроків кваліфікованим оператором, або вашим спеціалістом, наприклад, під час  обслуговування системи 

опалення.

Завдяки цій унікальній концепції, проводити детальне технічне обслуговування*, інженером авторизованого  

сервісного центру, необхідно лише раз на рік. Найбільше задоволення, найвищий рівень захисту, в той же час, 

оптимальні витрати та найкраща підтримка — гарантовані.

* Так само, як для Вашого автомобіля, 2-річне технічне обслуговування, яке не включено в ціну гарантії, оплачується лише після того, як було виконане. 
Гідравліка, електрика та підключення пристрою будуть перевірені на місці, деталі, що підлягають заміні, будуть замінені та проведена основна чистка та 
дезінфекція системи. Ви отримаєте детальні гарантійні умови при покупці системи. 

6 РОКІВ

ГАРАНТІЯ

Насолода цілковитою  
підтримкою
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F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E .

BWT — європейський лідер в технології очищення води.
Де б ви не знаходилися, в якому б секторі ви не працювали —  
ви завжди знайдете там досвід BWT у сфері очищення води.

Наші контакти:
Ecosoft SPC LTD - BWT GROUP

company@ecosoft.com/info@bwt.ua
8200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-ї

Офіційний Партнер:


