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Grupa BWT to europejski lider technologii uzdatniania wody 
wyznaczający standardy w swojej dziedzinie. Proponowane 
rozwiązania BWT sprawdzają się zarówno podczas uzdatniania  
wody pitnej, użytkowej i kotłowej dla gospodarstw domowych jak  
i zakładów przemysłowych oraz dla basenów i fontann. Jedną  
z innowacji BWT jest dwubiegunowa technologia AQA total energy 
do ochrony przed osadami wapnia bez użycia chemikaliów. Teraz 
urządzenia te dostępne są w korzystnych zestawach promocyjnych. 
Zapraszamy na Instalacje 2014, pawilon 5, stoisko nr 174.

  BWT AQA nano i BWT AQA total 
energy 1500

• bezobsługowe urządzenia do ochrony insta-
lacji przed osadami wapiennymi stanowiące 
nowoczesną alternatywę dla zmiękczaczy

• innowacyjna technologia uzdatniania 
wody bez stosowania soli do procesów re-
generacji, bez konieczności odprowadzania 
popłuczyn i bez pozbawiania wody niezbęd-
nych dla zdrowia minerałów
• atest PZH

Woda jest podstawą naszego życia i zdrowia. 
Szczególnie ważne są zawarte w niej mikro-
elementy. Jednak zdrowe dla człowieka mi-
nerały są szkodliwe dla domowych instala-
cji wodnych i mogą powodować kosztowne 
konsekwencje np. w przypadku awarii i zala-
nia. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwa-
la korzystać z minerałów zawartych w wo-
dzie i chronić domową instalację oraz sprzęt. 
BWT AQA nano i BWT AQA total energy 1500 
to dwubiegunowa technologia nanokrysta-
lizacji, która tworzy nanokryształy stabilizują-
ce wapń rozpuszczony w wodzie. Dzięki temu 
nie odkłada się on w postaci osadów na po-
wierzchniach rur, w instalacjach, i w innych 
miejscach mających kontakt z wodą. Pozwala 
to nie tylko na ochronę przed osadami wap-

Ruszyła wiosna – ruszyła promocja  

Nanokrystalizacja 
– sposób BWT  
na osady

  Urszula Borzęcka
Promocja w zestawie taniej

Przy zakupie BWT AQA nano innowacyjny – 
filtr BWT E1 HWS 1” za 20 euro netto
Przy zakupie BWT AQA total energy 1500 – 
filtr BWT E1 HWS 1” za 1 euro netto

Ceny promocyjne zestawów:
BWT AQA nano + filtr BWT E1 HWS = 805 euro 
netto (cena katalogowa: 1080 euro netto)
BWT AQA total energy 1500 + filtr BWT E1 HWS 
= 1996 euro netto (cena katalogowa: 2290 
euro netto)

Promocja trwa od 1 kwietnia do 30 maja 
2014 lub do wyczerpania zapasów.

PROMOCJA

PROMOCJA W ZESTAWIE TANIEJ

Parametry urządzeń AQA nano AQA total energy 1500
ciśnienie nominalne bar 16 bar 10 bar
max. twardość wody 20od 40od
max. wydajność wkładu 25 m3/h 25 m3/h
częstotliwość wymiany wkładu co 12 miesięcy* co 2-3 lata*
max. temperatura wody/otoczenia 30/40oC 30/40oC
max. temperatura wody w podgrzewaczu 80oC 80oC

 * w zależności od eksploatacji i jakości wody
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gnię i zabezpieczenie. Z klosza z filtrem należy 
usunąć plombę i pokrywę oraz wsunąć go  
w prowadnicę. Istnieje możliwość wymiany 
tylko wkładu filtra.  

nia, ale także tworzy antykorozyjną warstwę 
ochronną instalacji z surowców metalowych. 
Zastosowana technologia pozwala także na 
zatrzymanie w wodzie ważnych dla zdrowia 
mikroelementów takich, jak np. magnez.
BWT AQA total energy został dodatkowo wy-
posażony w nowoczesny wyświetlacz uła-
twiający kontrolę parametrów i eksploatację.

Zalety:
- ekonomiczna i bezobsługowa eksploatacja 
- bez konieczności dosypywania soli do rege-
neracji,
- prosta instalacja – bez generowania ścieków 
i konieczności odprowadzania popłuczyn,
- oszczędność miejsca – kompaktowe roz-
miary, montaż na ścianie,
- uzdatnianie wody bez pozbawiania jej mi-
nerałów ważnych dla zdrowia (m.in. magne-
zu i wapnia).

Filtr mechaniczny BWT E1 HWS 1″
Kompleksowe rozwiązanie filtrujące dla domo-

wej instalacji 5 w 1: 
• reduktor ciśnienia, 
• manometr, 
• zawór zwrotny, 
• zawór odcinający, 
• filtr mechaniczny. 
Ma atest PZH. Wymienny element filtracyjny 
produkowany zgodnie z HACCP to zwiększo-
na ochrona antybakteryjna.
Łatwa i wygodna wymiana wkładu filtracyjne-
go – jedna dźwignia odcina wodę i uwalnia 
klosz z elementem filtracyjnym. Elektroniczny 
wskaźnik przypomina o wymianie wkładu. 

Wymiana wkładu BWT E1 HWS  
w trzech krokach w 30 sekund:
1. Otwórz zabezpieczenie, które automatycz-
nie odcina wodę. Wystarczy przesunąć drą-
żek w dół i przepływ wody w obu kierunkach 
zostaje zamknięty.
2. Podnieś dźwignię. Automatycznie uwalnia-
ny jest klosz z filtrem. 
3. Włóż nowy element filtracyjny, zamknij dźwi- Filtr BWT E1 HWS 1″

nominalna średnica przyłącza DN 25
ciśnienie nominalne 16 bar
skuteczność filtracji 90-110 μm
wydajność przy Δp = 0,2 bar 3,6 m3/h
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Wystarczy przesunąć drążek w dół i przepływ 
wody w obu kierunkach zostaje zamknięty

Innowacyjne rozwiązanie, dostosowane  
do potrzeb i oczekiwań naszych klientów 
związanych z  komfortem i bezpieczeństwem.

Wyjątkowo łatwa i szybka wymiana  
wkładu filtracyjnego

Bez mozolnego odkręcania zaworów 
odcinających, bez rozprysków wody,  
bez narzędzi, bez brudu.

To takie komfortowe – jak nigdy dotąd.

 

 

1 ODBLOKOWANIE  
  zabezpieczenia  

i odcięcie przepływu 
wody.

BWT E1 filtr z jednym uchwytem 

E1 filtr z jedną dźwignią 

2 PODNIEŚĆ  
  automatycznie uwalniany  

jest klosz z filtrem 

Sejf higieny to klosz z wkładem filtra. Wystarczy wyjąć 
klosz . To łatwe i absolutnie bezpieczne.

Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia 10-letnia  
gwarancja fabryczna, którą bezpłatnie zapewniacie  
sobie rejestrując produkt.

To takie bezpieczne – jak nigdy dotąd

Światowa nowość  
Obsługa jedną dźwignią

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, asy-
stentów projektantów, rzeczoznawców, pra-
cowników Wydziałów Kontrolno-Rozpoznaw-
czych PSP.
Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani 
z obecnie obowiązującymi uregulowaniami 
prawnymi w zakresie bezpieczeństwa poża-
rowego ze szczególnym uwzględnieniem sys-
temów wentylacji pożarowej. Program zajęć 
obejmuje szczegółowe omówienie zasad 
projektowania systemów wentylacji poża-
rowej w obiektach budowlanych w oparciu 
o obowiązujące dokumenty normatywne 
(CEN, NFPA, BS, DIN).
W ramach prowadzonych wykładów prze-
widziano obszerny blok obejmujący ćwicze-
nia projektowe. Dodatkowo w ramach kursu 
przedstawione zostaną praktyczne zastoso-
wania obliczeń numerycznych (CFD) wraz ze 
szczegółowym omówieniem analizy otrzy-
manych wyników oraz ich weryfikacji. Po-
nadto uczestnicy zostaną zapoznani z me-
todyką prowadzenia testów odbiorowych 
instalacji wentylacji pożarowej.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukoń-
czeniu kursu z potwierdzeniem zdanego eg-
zaminu.

Termin kursu: 7-9 kwietnia 2014 r. Koszt kur-
su, obejmujący materiały szkoleniowe, pro-
ces dydaktyczny, obiady, kawę, herbatę  
w czasie przerw, wynosi 1400 zł od osoby. 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w siedzi-
bie Instytutu w Warszawie przy ul. Filtrowej 
1. Rozpoczęcie o godz. 10.30. Zakończenie 
ok. godz. 16.30.
Więcej 

Kurs „Projektowanie 
systemów wentylacji 
pożarowej w obiektach 
budowlanych”

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/kurs-projektowanie-systemow-wentylacji-pozarowej-w-obiektach-budowlanych/
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