
BWT – For You and Planet Blue.

Cartuşele filtrante BWT bestclear EXTRA
Oaspeţii din zilele noastre au pretenţii ridicate. Aceştia pun o mare va-
loare pe calitate şi pe servicii, precum şi pe perfecţiunea detaliilor. Cu 
sistemul de filtrare BWT bestclear EXTRA, gastronomii care iau în serios 
aceste cerinţe au la dispoziţie un instrument extrem de eficient pentru 
tehnica de spălare. Prin design-ul său special, acest filtru de apă previne 
complet urmele de uscare de pe veselă, pahare sau tacâmuri. Rezultatul 
este convingător: produse albe imaculate, pahare şi tacâmuri cu sclipire 
de diamant, care oferă o ambianţă perfectă la masa . oaspetilor

Câteva dintre beneficiile pentru clienţi
   Îndepărtarea particulelor, a calcarului şi a sărurilor prin filtrare cu  
7 trepte

   Uscare fără pete şi urme
   Minimizarea consumului de detergent
   Veselă, pahare şi tacâmuri strălucitoare
   Nu mai este necesară lustruirea
   Formarea de spumă fără cusur în paharele de şampanie şi bere

   Eficienţă – capacităţi maxime  
   Spaţiul cel mai redus, datorită 
tehnologiei High-Efficiency-
Technology (HET)

   Costuri avantajoase – ideal pentru 
maşini de spălat vase compacte

   Simplitate - înlocuire rapidă şi 
uşoară a filtrului

Structura unui cartuş filtrant BWT bestclear EXTRA cu filtrare cu 7 trepte

Setare bypass
 – Pentru o setare uşoară 

direct la capul de filtru

7 Filtrare fină
 – Pentru reţinerea celor mai fine 

particule
 – Pentru apă mereu limpede

6 Filtrare cu cărbune activ
 – Pentru eliminarea mirosului şi a 

gustului străin
 – Filtrarea apei bypass

4 Schimbător de ioni cu pat de 
straturi filtrante

 – Eliminarea componentelor care 
usucă (cationi)

5 Schimbător de ioni cu pat de 
straturi filtrante

 – Eliminare selectivă a Ca2+- şi 
Mg2+- şi decarbonizare

2 Prefiltrare cu cărbune activ
 – Pentru schimbătorul de ioni

3 Schimbător de ioni cu pat de 
straturi filtrante

 – Îndepărtarea componentelor care 
usucă (anioni)

1 Prefiltrare
 – Pentru particule condiţionate de 

instalare

Flux de apă  
bypass

Apa ieşităApa intrată

Filtrarea apei  
bypass

Single-Head-Techn
olog
y

Apă optimizată pentru perfecţiune în tehnica de spălare

Tehnologie de top
   Filtrare cu 7 trepte – desalinizare completă 
eficientă

   Posibilitate de utilizare în plan vertical
   Setare bypass o singură dată, direct la 
capul de filtru

   Oprire automată a apei la înlocuirea 
filtrului

   Protecţie eficientă împotriva calcarului 
pentru apă rece şi apă caldă până  
la 65 °C

   O tehnică de cuplare pentru toate tipurile/
mărimile de filtre
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Date tehnice*

*** În funcţie de calitatea apei locale şi de viteza de curgere, capacităţile pot 
varia cu până la ± 5 %. În cazul de faţă sunt reprezentate capacităţile mini-
me per °duritate totală. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi 
firma BWT water+more.

Setări şi capacităţi***

Cea mai inovatoare familie de produse pe plan mondial!

 BWT bestmax –  protecţie economică contra calcarului şi garanţia pentru cel mai bun gust în ceaşcă şi pahar
 BWT bestmax PREMIUM –  protecţie inovatoare contra calcarului, cu formula unică AromaPLUS
 BWT bestmax SOFT –  protecţie inteligentă contra calcarului la durităţi mici şi mijlocii a carbonaţilor
 BWT besttaste –  apă limpede, fără particule, cu filtrare prin carbon activ
 BWT bestclear –  pentru o veselă curată, fără pete
 BWT bestclear EXTRA –  pentru pahare strălucitoare, fără urme
 BWT bestmin –  mineralizare perfectă pentru apa dumneavoastră
 BWT bestprotect –  protecţie optimă contra calcarului şi coroziunii
 BWT bestdemin PLUS –  demineralizare ideală pentru apă aproape fără săruri

www.BWT-water-and-more.com

BWT water+more Deutschland GmbH
Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Tel.: +49.611.58019-0
Fax: +49.611.58019-22
info@water-and-more.de

Maşini de spălat vase compacte
Capacitate filtru în litri

2XL

Bypass 0 1

4 8250 8910

5 6600 7130

6 5500 5940
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7 4710 5090 

8 4125 4460 

9 3670 3960 

10 3300 3560 

11 3000 3240 

12 2750 2970 

13 2540 2740 

14 2360 2550 

15 2200 2380 

17 1940 2100 

20 1650 1780 

23 1430 1540 

≥ 25 ≤ 1320 ≤ 1430 

BWT bestclear EXTRA – 
Parte dintr-o familie numeroasă

BWT water+more oferă soluţia ideală pentru practic toate 
cerinţele de optimizare a apei în gastronomie.
Un numitor comun îl reprezintă capul de filtru universal, tes-
tat, cu supapă de închidere automată, clapetă de reţinere 
de serie şi setarea bypass direct la capul de filtru. Toate 
cartuşele filtrante sunt compacte şi nu ocupă spaţiu, pu-
tând fi înlocuite uşor şi rapid.

Conţinutul pachetului de livrare
   Cartuş filtrant 2XL
   Instrucţiuni de montare şi utilizare

Accesorii
Set de racordare BWT bestmax/ 
bestclear 9:

   Cap de filtru universal cu filet exteri-
or 3/8", setare bypass şi clapetă de 
reţinere

   Furtun de racordare DN 10,  
3/8"× 3/4"(1.500 mm lungime)

   Supapă de dezaerare şi spălare 
bestflush, 3/8" × 3/8"

   Piesă de reducţie din plastic,  
3/8" × 3/8"

   Kit de testare pentru băuturi calde în 
vederea stabilirii durităţii carbonaţilor 
şi a durităţii totale în apa potabilă

   Paşaport service
Nr. comandă: FS00Y72A00

* Sub rezerva modificărilor
** Bei Heißwasserbetrieb muss ein Druckminderer vorgeschaltet werden! 

Tip BWT bestclear EXTRA 2XL

Filet de racordare (in/out) 3/8"

Presiune de intrare apă caldă/rece,  
min.–max. în bar 2 – 6** 2 – 8

Temperatura apei, min.–max. în °C 4 – 65** 4 – 30

Temperatura mediului înconjurător,  
min.–max. în °C 4 – 40

Înălţime totală fără bridă de fixare (A)  
în mm 570 – 580

Înălţime totală cu bridă de fixare (B) în mm 600

Înălţime de racordare (C) în mm 520

Distanţa faţă de podea (D) în mm 65

Lungime de montaj (E) în mm 125

Ø cartuş filtrant (F) în mm 185

Pierdere de presiune în bar (la 100/200 l/h) 0,15/0,45

Greutate în kg, 
cca (în stare uscată/umedă) 7,5/11,0

Nr. de comandă pentru cartuşul filtrant FS30U10A00


