
BWT – For You and Planet Blue.

Cartuşele filtrante BWT bestprotect
În afară de calitatea optimă a băuturilor calde şi reci,   protejarea tehno-
logiei  costisitoare a automatelor de băuturi reprezintă un obiectiv impor-
tant  in optimizarea apei. În acest fel, spre exemplu, în cazul apei brute 
cu un conţinut ridicat de săruri pot apărea probleme de coroziune sau se 
ajunge la depuneri de calcar şi gips (sulfat de calciu).
Echipate cu tehnologia de top de la BWT şi un mediu de filtrare special, 
cartuşele filtrante BWT bestprotect conferă tehnologiei automatelor de 
băuturi o protecţie optimă: acestea previn în mod extrem de eficient 
depunerile de calcar şi gips, asigură o valoare pH ridicată în mod cons-
tant şi previn astfel probleme de coroziune chiar şi în caz de conţinut de 
săruri ridicat.

   Protecţie ideală împotriva 
coroziunii

   Previne depunerea de calcar şi gips
   Păstrează valoarea pH la un nivel 
ridicat în mod constant

   compatibil 100 % cu capul de 
filtru BWT water+more

Structura unui cartuş filtrant BWT bestprotect cu filtrare cu 5 trepte

Setare bypass
 – Pentru o setare uşoară 

direct la capul de filtru

5 Filtrare fină
 – Pentru reţinerea celor mai fine 

particule
 – Pentru apă mereu limpede

4 4 Filtrare cu cărbune activ
 – Pentru eliminarea mirosului şi a 

gustului străin
 – Filtrarea apei bypass

3 Schimbător de ioni de înaltă  
capacitate

 – Pentru capacitate maximă în  
spaţiul cel mai restrâns

2 Prefiltrare cu cărbune activ
 – Pentru schimbătorul de ioni

1 1 Prefiltrare
 – Pentru particule condiţionate de 

instalare

Flux de apă 
bypass

Apa ieşităApa intrată

Filtrarea apei bypass
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y

Protecţie perfectă împotriva calcarului şi coroziunii

Cartuşele filtrante BWT 
bestprotect

   Protecţie optimă împotriva 
coroziunii pentru tehnologia 
automatelor de băuturi

   Previn depunerile de calcar şi gips
   Pentru toate băuturile calde şi rece

Tehnologie de top
   Mediu de filtrare special 
pentru prevenirea coroziunii şi 
depunerilor

   Sistem simplu de unică folosinţă
   Posibilitate de utilizare în plan 
orizontal şi vertical 

BWT bestprotect – 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 fil-
tru universal, testat, cu supapă de închidere 
automată, clapetă de reţinere de serie şi se-
tarea bypass direct la capul de filtru. Toate 
cartuşele filtrante sunt compacte şi nu ocu-
pă spaţiu, putând fi înlocuite uşor şi rapid.
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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 minime per °duritate totală. Pentru mai multe informaţii, vă 
rugăm să contactaţi firma BWT water+more.

Setări şi capacităţi**

Conţinutul pachetului de livrare  
(Setul de instalare)

   Cartuş filtrant (V, XL sau 2XL)
   Cap de filtru universal cu filet exte-
rior 3/8", setare bypass şi clapetă 
de reţinere

   Suport de perete (fără materiale de 
fixare)

   Instrucţiuni de montare şi utilizare

Accesorii
   Furtun de racordare 1.500 mm  
Nr. comandă:  
FS00Y01F00 (3/8"× 3/8") 
FS00Y02F00 (3/8"× 3/4")

   Supapă de dezaerare şi de spălare 
BWT bestflush, (3/8"× 3/8")  
Nr. comandă: FS00Y51A00

   Kit de testare pentru băuturi calde 
în vederea stabilirii durităţii carbo-
naţilor şi a durităţii totale în apa 
potabilă  
Nr. comandă: YS00Y01A00
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* Sub rezerva modificărilor

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

Tip BWT bestprotect V XL 2XL

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

Presiune de intrare, min.–max. în bar 2 – 8 2 – 8 2 – 8

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

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

Înălţime totală fără bridă de fixare (A) în mm 420 500 574

Înălţime totală cu bridă de fixare (B) în mm 450 530 600

Înălţime de racordare (C) în mm 370 450 520

Distanţa faţă de podea (D) în mm 65 65 65

Lungime de montaj (E) în mm 125 125 125

Ø cartuş filtrant (F) în mm 110 145 185

Greutate în kg, cca. 3,0 4,0 8,0

Nr. de comandă pentru setul de instalare FS23N01A00 FS28N01A00 FS30N01A00

Nr. de comandă pentru cartuşul filtrant FS23N00A00 FS28N00A00 FS30N00A00

Automate de băuturi calde cu generare de 
abur Bypass

Capacitate filtru în litri

V XL 2XL
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≤ 7 0 ≥ 2140 ≥ 5125 ≥ 8570
8 0 1875 4458 7500
9 0 1665 3985 6665

10 0 1500 3590 6000
11 0 1360 2860 5455
12 0 1250 2620 5000
13 0 1150 2420 4615
14 0 1070 2245 4285
15 0 1000 2100 4000
16 0 935 1965 3750
17 0 880 1850 3525
18 0 830 1745 3330
19 0 785 1655 3155
20 0 750 1570 3000
22 0 710 1335 2725
25 0 680 1175 2400

≥ 27 0 ≤ 650 ≤ 1090 ≤ 2220
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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


