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НОВИНКА

Установка зворотного осмосу



BWT bestaqua 60/61/62 – Установка зворотного осмосу

Очищення води для посудомийних машин - бездоганно чистий посуд

BWT bestaqua 60/61/62 видаляє вапно і мінеральні речовини, в результаті чого::

Висока ефективність миття у посудомийних мащинах без необхідності 
сушіння

Економне споживання миючих засобів
Подовжується  термін експлуатації посудомийної машини та іншої побутової 
техніки 

Компактний Повністю автоматичний

Тиск води

Стічна вода 
(концентрат)

Чиста вода 
(пермеат)

Ôóíêö³ÿ 
Нова серія компактних установок зворотного 
осмосу BWT Bestaqua 60/61/62 це 
високопродуктивні системи очищення води, які, 
незважаючи на невеликі розміри, здатні 
забезпечити Вас питною водою найвищої якості, 
а також перенести на новий рівень миття посуду, 
підвищуючи ефективність роботи посудомийних 
машин і збільшуючи термін їх експлуатації.

Çâîðîòíèé îñìîñ

Молекули води

Солі

Гіпс

Забруднення

Мембрана

Бактерії

Важкі метали

Простий в обслуговуванні Економічний

Ïåðåâàãè BWT bestaqua  60/61/62

BWT bestaqua 60 HQ 61 HQ 62 HQ 60 LT 61 LT 62 LT

Ефект

Номінальні витрати,10 °C* л/год 160 250 400 160 250 400

Номінальні витрати,15 °C* л/год 180 275 400 180 275 400
Електропровідність пермеату (максимальна) µS/см < 20 < 20

Зниження солевмісту % > 99 > 99

Використання води WCF ** (мін…макс.) % 40…80 (автоматичне налаштування 40…75 (ручне налаштування)

Продуктивність насосу при тиску 3 Бар (потік) м³/год 3,4 3,4
Резервуар для пермеату л 37 34 37 34

Ñïîæèâàííÿ âîäè

Тиск (мін… макс.) бар 3 … 6 3    … 6

Температура навколишнього середовища (мін.-макс.) °C 5 … 25 / 5 … 35 5 … 25 / 5 … 35
Залізо і марганець  (Fe+Mn) мг/л < 0.1 < 0.1

Îñíàùåííÿ 

Кондуктометр – пермеат інтегрований

Кондуктометр – заповнення водою Відсутній

Витратомір – пермеат

Витратомір – концентрат

RobotFlow, автоматичне регулювання WCF

Ручний байпас

Ï³ä'ºäíàííÿ ³ ðîçì³ðè

Клас захисту IP 54 54
Джерело живлення / запобіжник V/Hz/A 230 / 50 / 10 230 / 50 / 10

Енерговитрати (в роб. режимі /режимі очікування) Ват 1600 / 11 1600 / 11

Енерговитрати - виробництво пермеату кВ/ м3 < 3.8 < 2.8 < 1.6 < 3.8 < 2.8 < 1.6

Гідравлічне з'єднання (вхідна вода / пермеат / концентрат / перелив)

Розміри (ширина х глибина х висота) мм

¾ “ / ¾“ / 12мм /25мм 

350 x 560 x 736

¾ “ / ¾“ / 12мм /25мм 

350 x 560 x 736

Вага (сухий) кг 50 55 50 55

Покращений WCF - ефект попередньої очистки: 
-  BWT bestsoft (пом'якшення) – до 75 % 
-  BWT antiscalant (дозування) – до 80 % (тільки в HQ-моделях ) 
Досягнення ще більшої економії води за рахунок повторного використання концентрату:
   BWT CRU (система повторного використання/повторне використання 

концентрату). Додатково контейнер 38 літрів

Монтажний комплект включає попередній фільтр на 5 мікрон (рекомендується)

Компактність - всі комплектуючі обладнання знаходяться в закритому корпусі
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* В якості питної води: 10 °C /15 °C, 3 бар, TDS ≤ 500 мг/л ± 15%, SDI ≤ 3,0, окислювачі ≤ 0,05 мг/л.
** Розраховано на основі якості води (попередньо) за максимумом TDS ≤ 500 мг/л (до попередньої оброрбки 5 мікрон: пом'якшення або антискалант).

Зручність налаштування - функція Plug & Play для простого початку роботи

Ефективність - захищає посудомийне обладнання від утворення накипу і, таким чином, подовжує термін 
його  експлуатації
Сяючий блиск - ідеально чистий посуд, блискучі столові прибори і келихи

Гігієнічна безпека - відповідає європейським стандартам

Стильний дизайн

інтегрований

інтегрований

інтегрований

інтегрований

інтегрований

Відсутній

Відсутній

інтегрований

інтегрований

інтегрований

https://www.youtube.com/watch?v=W-yLEqB2f40&index=13&list=PLLNpLbUet3vkevZh9tGfAVsVdA-VZs8tE


BWT – №1 в Європі у галузі водопідготовки

Група Best Water Technology (BWT) утворилася в 1990 році і в 
даний час є провідною європейською компанією в галузі 
технологій очищення води. Понад 3300 співробітників, що 
працюють в 70 дочірніх та асоційованих компаніях, спільно з 
тисячею сервісних інженерів, монтажників, проектувальників, 
архітекторів та експертів з гігієни утворюють партнерську мережу 
BWT. З метою розробки екологічних і в той же час економічних 
продуктів, співробітники дослідницьких центрів BWT постійно 
працюють над новими технологіями і матеріалами у сфері 
фільтрації, пом‘якшення, дозування, дезінфекції 
(УФ-обробка, озон, діоксид хлору, 
окислення), іонообміну, мембранних 
технологій (мікрофільтрація, уль- 
трафільтрація, нанофільтрація, 
зворотний осмос), а також 
захисту від легіонел.

Коли мова йде про воду, 
практично скрізь, будь то на 
вході водопроводу в будинок (у 

так званій «точці входу» Point-of-
-Entry), або ж в місці забору води (в 
«точці використання» Point-of-Use), 
викорстовуються найновіші продукти 
BWT, що мільйони разів доводили свою 
бездоганну якість. Компанія BWT 
пропонує комплексні рішення і послуги для 
підготовки питної, мінеральної, морської води, 
ультрачистої води для фармацевтичної галузі, 

технологічної, котлової і опалювальної води, води для басейнів, 
систем охолодження та кондиціонування. 

Обширні інновації гарантують нашим клієнтам максимальну безпеку, 
гігієну і здоров‘я при щоденному споживанні такого безцінного 
еліксиру життя, як вода. До таких інновацій, насамперед, слід віднести 
перший у світі модуль електродеіонізації спірального типу SEPTRON®, 
метод MDA (активації оксиду марганцю) для ефективного видалення 

марганцю, біполярну технологію безреагентного 
захисту від вапняних відкладень AQA total, SANI-

TABS першу в світі сіль для регенерації 

пом‘якшення з дезінфікуючим 
ефектом, запатентовану революційну 
технологію збагачення       магнієм 
Mg2+ для кращого смаку питної води,
кави та чаю. 

Наш слоган „BWT - For You and Pla-

іоонообмінної смоли в системах 

net Blue“ відображає нашу місію 
нести екологічну, економічну і 

соціальну відповідальність, 
надавати нашим клієнтам і 

партнерам найкращі продукти, 
системи, технології та послуги у всіх 

сферах водопідготовки, а також 
докласти максимум зусиль для збереження 

глобальних джерел води нашої Планети.

Контакти:

Реквізити дилера

www.bwt.ua




