
MINDEN TÍPUS 
EGYÜTT
BWT Perla sorozat

BWT PERLA
a legjobban teljesítő

Modern kényelmi beren-
dezésekhez (esőztető 

zuhany, stb.),
garantált 24 órás lágy 
víz-ellátás, rendkívüli 

biztonság

ikeroszlopos
(2 x 6,2)

53 l/perc 5" kijelző

BWT PERLA 
Seta
a luxus berendezés

Modern kényelmi beren-
dezésekhez (esőztető zu-
hany, medencefeltöltés, 
stb.), garantált 24 órás 

lágy vízellátás, rendkívüli 
biztonság, közepesen ke-
mény, kemény víz esetén 
is, és folyamatos átfolyási 

teljesítmények esetére

ikeroszlopos
(2 x 18)

50 l/perc 5" kijelző

BTW PERLA 
Home
a funkcionális

Funkcionális, modern 
berendezésekhez 

(pl. víztakarékos rend-
szerek), a nagyfokú 

biztonság

Egyoszlopos
(9 - 18) 28 l/perc 5" kijelző

FELÉPÍTÉSE
(Kapacitás m³x°nk)

AQA Safe, 
AQA Watch, 
AQA Guard, 
AQA Stop

SZIVÁRGÁS ELLENI
VÉDELEM

LÁGY VÍZ 
TELJESÍTMÉNY

(l/perc)

Névleges átfolyási 
teljesítmény 

EN 14743 szabvány 
szerint,

 ∆p = 1 bar esetén

(Kapacitás m³xnk°)
Ikeroszlopos -
 egyoszlopos, 

kapacitás a folyamatos 
átáramlásra vonatkozik

KONNEKTIVITÁS
ÉS KIJELZŐ

HASZNÁLATI-
JAVASLAT

WLAN-LAN-GSM, 
világító logó, 

közelítésérzékelő 

BWT PERLA 
One
a gyengéd

Funkcionális, modern 
berendezésekhez  
(pl. víztakarékos  

rendszerek)
Egyoszlopos

(9 - 18)
28 l/perc AQA Stop/Guard  

vezeték nélküli külön 
megrendelhető

3,5"-os kijelző, 
GSM és közelítés- 

érzékelő nélkül



BWT PERLA ÉS TESTVÉREI

TÖBBÉ NEM KELL A SÓ MIATT AG-
GÓDNIA, NEM KELL CIPEKEDNIE!
▪ Ultrahangos érzékelő méri a só maradék

mennyiségét

▪ A só szintjének kijelzése és emlékeztető

funkció az alkalmazásban

▪ Teljesen automatikus megrendelés és

▪ Ingyenes házhozszállítás pont időben

▪ Ergonomikus, 2 x 10 kg-os, Easy Pack

VEZETÉK NÉLKÜLI AQA GUARD – 
MAX. 10 DB RÁDIÓS VÍZFELÜGYELŐ 
EGYSÉG
▪ Szivárgás elleni védelem az egész házban

▪ Elem nélküli AQA Guard, vezeték nélküli ned-

vességérzékelők

▪ az EnOcean-on keresztül jelzik, ha víz lépett ki

▪ Külön rendelésre

KEVESEBB KARBANTARTÁS,
TÖBB GARANCIA!  
▪ Egyszerű, rutinszerű karbantartás, amit a be-

rendezés üzemeltetője végez el 6 havonta a

BWT IoClean segítségével

▪ Szakember általi karbantartás csak 2 évente

▪ Max. 6 év teljes körű garancia az AQA Mester

vagy BWT szerviz technikusai által történt

üzembe helyezéstől számítva*

 

BEST WATER HOME: ALKALMAZÁS, 
TANÁCSADÁS ÉS ELŐNYÖK 
HOSSZÚ SORA
▪ Több mint 30 BWT termék figyelemmel kísé-

rése okostelefonon/táblagépen

▪ Személyes segítségnyújtás az alkalmazáson/

weben/telefonon keresztül a szerelővel/BWT

ügyfélszolgálattal való kapcsolatba lépéssel

▪ Üzemeltetési információk, kiegészítő garanci-

ák, akciós ajánlatok, regeneráló só, stb

Alapfelszereltség: 
A VEVŐI ELÉGEDETTSÉG ÚJ KORSZAKÁNAK NYITÁNYA – MINDEN EGYES BWT 
PERLA BERENDEZÉSSEL 

Plusz felszereltség: 
MÉG NAGYOBB BIZTONSÁG MINDEN BWT PERLA BERENDEZÉSHEZ

*a garancia a kopó- és forgó  alaktrészekre nem vonatkozik, és feltétele a 2 évente


