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BWT zaprezentowało
nowości na ISH

Podczas trwania
targów ISH 2011 we
Frankfurcie na stoisku
ﬁrmy BWT zostało
zaprezentowanych wiele
nowych i ulepszonych
produktów takich, jak
ﬁltr BWT E1 Titanium,
zmiękczacze: m.in. AQA
perla, Rondomat DUO,
program dla systemów
grzewczych AQA Therm,
lampy UV.
Samo stoisko ﬁrmy BWT miało ok.
1000 m2 i było imponujące. Robiło wrażenie na odwiedzających klientach. Stoisko
odwiedziło wielu klientów nie tylko z Niemiec i Austrii ale także z Polski, Ukrainy,
Rosji i Białorusi. Przez całe targi od samego rana do zakończenia na stoisku BWT
było ok. 200–300 osób dziennie.

E1 Titanium – filtr z jedną dźwignią
Jednym z wielu produktów, który można
było obejrzeć na stoisku, był ﬁltr ochronny E1 Titanium. Produkt ten dostępny jest

jako „ﬁltr z wkładem wymiennym” oraz ﬁltr
„z płukaniem wstecznym” – oba warianty
to odzwierciedlenie stanu techniki oraz do
dziś podstawa ochrony domowej instalacji.
Biorąc pod uwagę ich żywotność i ochronę zasobów wody należy pamiętać o tym,
że w ﬁltrze wymiennym należy kilka razy
w roku wymienić wkład, a zużyty wyrzuca
się razem z domowymi odpadami, w przypadku ﬁltra z płukaniem wstecznym ok.
10 l wody pitnej traﬁa do kanalizacji.
Koncepcja obliczona na długą żywotność
powoduje, że produkowany przez BWT ﬁltr
jest wręcz rewolucyjny: centralny wkład ﬁltracyjny wykonany jest z wysokogatunko-
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wego stopu tytanu, wykazuje długą żywotność i zawsze można go wykorzystać
ponownie. Łatwo się go myje w zmywarce
i ponownie montuje.
Nowy sposób obsługi za pomocą jednej
dźwigni ułatwia użytkownikowi wymianę
wkładu, która trwa kilka sekund:
– otwórz zabezpieczenie, które automatyczne odcina wodę,
– podnieś dźwignię, która uwolni klosz ﬁltra,
– włóż czysty element ﬁltracyjny, zamknij
dźwignię, zabezpiecz i gotowe.
Nie „wyrzucać“ tylko „używać ponownie“
to siła napędowa rozwoju, a jednocześnie
motto nowo obranej przez BWT drogi.
Wybór padł na tytan z uwagi na niepowtarzalne właściwości materiałowe: możliwe
jest mycie wkładu ﬁltra w zmywarce, a tym
samym ponowne jego używanie.

