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SYSTEMY UZDATNIANIA WODY

ZASTOSOWANIE
UZDATNIONA WODA W DOMU to nie tylko czysta 
i zadbana instalacja, ale przede wszystkim zdrowie 
dla całej rodziny.

ZALETY
ZALETY filtracji mechanicznej:

 usuwanie z wody zimnej i gorącej zanieczyszczeń 
stałych, 

 czyste, nie zapchane perlatory i siatki w armatu-
rze łazienkowej i kuchennej,

 ochrona domowych urządzeń (zmywarka, pralka, 
czajnik) przed zarysowaniami oraz ochrona innych 
elementów instalacji np. zmiękczacza, odżelaziacza 
przed uszkodzeniami powodowanymi przez płynące 
w wodzie piasek, rdzę i inne zanieczyszczenia stałe.
Proponowane filtry mechaniczne: BWT Protector 
BW,  BWT PROTECTOR mini C/R, BWT E1 – produ-
kowane w Europie zgodnie z HACCP, posiada atest 
PZH

  ZALETY stosowania zmiękczaczy do wody:
 miękka woda nie pozostawia w instalacji wodnej 

i grzewczej osadów, co pozwala na zmniejszenie 
strat energii i wydłuża żywotność instalacji,

 zmiękczona woda nie pozostawia osadów na 
powierzchniach, z którymi ma kontakt, dzięki 
czemu łazienka i kuchnia są wolne od osadów 
i łatwe do utrzymania w czystości, 

 miękka woda to ochrona domowych urządzeń 
(zmywarka, pralka, czajnik) przed osadami wapnia, 
co zapewnia urządzeniom dłuższą żywotność,

 naczynia, szkło i sztućce umyte w miękkiej 
wodzie są lśniące i pozbawione osadów,

 w miękkiej wodzie środki myjąco – piorące bar-
dziej się pienią dlatego zużywa się ich mniej (nawet 
do 50%),

 umyte w miękkiej wodzie włosy i ciało pozostają 
gładkie i miłe w dotyku,

 ubrania i ręczniki wyprane w miękkiej wodzie są 
aksamitnie miękkie,

 osady to dobre miejsce dla rozwoju bakterii, dla-
tego dom bez osadów to także zwiększenie higieny 
i dbałość o zdrowie dla całej rodziny.
BWT AQUADIAL softlife to zmiękczacz jednoko-
lumnowy polecany dla gospodarstw domowych 
i obiektów usługowych.

 kompaktowy i w pełni automatyczny, zaprogra-
mowany dla ułatwienia uruchomienia,

 wyposażony w cyfrowy sterownik zapewniający 
wysoką wydajność pracy urządzenia,

 przetestowany i zgodny z europejską normą EN 
14743, posiada atest PZH

 jednokolumnowy zmiękczacz kompaktowy stero-
wany objętościowo,

 wyposażony w wielodrogowy zawór sterujący 
z kontrolą mikroprocesorową oraz w zawór pod-
mieszania do regulacji twardości,

 dostępne cztery typy: 10, 15, 20, 25,
 tester twardości ogólnej w zestawie.

Zalecane wyposażenie dodatkowe oraz osprzęt 
instalacyjny
Do podłączenia zmiękczacza zalecana jest armatu-
ra przyłączeniowa MULTIBLOCK INLINE, węże przy-
łączeniowe 20/25 bez konieczności redukcji oraz 
syfon do odprowadzania popłuczyn.

Nanokrystalizacja – ochrona instalacji przed 
osadami
TWÓJ ECO DOM potrzebuje

 ekologicznej ochrony instalacji wodnej przed 
osadami wapnia i magnezu.
Taką ochronę zapewniają urządzenia AQA nano 
i AQA total Energy, które są ekologiczną alterna-
tywą dla zmiękczaczy. Nanokryształy stabilizują 
rozpuszczone w wodzie jony wapnia zatrzymując je 
w niej i zapobiegając osadzaniu się ich w instalacji.
Ochrona oparta na bazie procesów fizycznych bez 
stosowania soli, bez generowania ścieków
Wydajność: AQA nano – 1,5 m3/h, n AQA total 
Energy – 1,5–4,5 m3/h

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Austria, Niemcy, Szwajcaria, 
Francja, Włochy, Wielka Brytania, Polska 
Aprobaty i certyfikaty: Znak CE, Atesty 
Higieniczne PZH, Deklaracje Zgodności z normami 
europejskimi, Certyfikat ISO 9001 

Usługi: doradztwo, projektowanie, montaż, serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny 
Pozostała oferta: 

 Filtry wstępne mechaniczne do wody zimnej: 
BWT Protector mini C/R, BWT Protector BW, BWT 
F1, BWT E1, BWT Infinity, BWT Uni, BWT Duna, 
BWT Multipur, BWT RF,  do wody gorącej: BWT 
Protector mini H/R

 Zmiękczacze: BWT Aquadial softlife, BWT AQA 
Perla II (z panelem dotykowym), BWT AQA perla 
5,10, 20 (BEWAMAT +), BWT AQA viseo, BWT 
EUROMAT 2, BWT RONDOMAT
Filtry z węglem aktywnym BWT AKF

 Odżelaziacze i odmanganiacze ERF, MSF, QSF
 Ochrona przed osadami wapnia i magnezu: 

BWT AQA Nano, BWT AQA total ENERGY
 Preparaty chemiczne i układy dozujące do 

dozowania w obiegach grzewczych i kotłowych 
otwartych i zamkniętych oraz w układach chłodni-
czych i wody lodowej

BWT POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa 

tel. 22 533 57 00
www.bwt.pl, e-mail: bwt@bwt.pl
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