PROMOCJA

BWT AQUADIAL Softlife
miękka woda i ochrona przed osadami

PROMOCJA
Węże przyłączeniowe 3/4“x1“ GRATIS
Promocja ważna do 31 marca 2014
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PROMOCJA: 3 lutego - 31 marca 2014

PROMOCJA
Przy zakupie zmiękczacza BWT AQUADIAL softlife lub BWT AQUADIAL softlife
BIO węże przyłączeniowe 3/4“x1“ nie wymagające redukcji GRATIS
Zmiękczacz AQUADIAL softlife oraz AQUADIAL softlife BIO 10, 15, 20 i 25
Jednokolumnowy zmiękczacz kompaktowy stosowany w instalacjach
wody w gospodarstwach domowych i obiektach usługowych. Łatwy
w obsłudze, z proporcjonalną regeneracją złoża. Elektroniczne
sterowanie objętościowe z pierwszeństwem czasowym (SE). Dostępna
wersja SE BIO z elektronicznym sterowaniem objętościowym
z pierwszeństwem czasowym i dodatkową dezynfekcją zmiękczacza
Tabletkowy tester twardości ogólnej w zakresie dostawy.

Innowacyjne rozwiązanie:
acyjne
innow
zanie
ią
rozw

węże przyłączeniowe 3/4“x1“ nie wymagające redukcji (komplet 2szt.)
Korzyści dla klienta:
n
n

prostsza instalacja (bez redukcji)
oszczędność 40 EURO (w cenach cennikowych netto)

Warunki promocji:

n Promocja ważna na zamówienia złożone od 3 lutego do 31 marca 2014 lub do wyczerpania

n
n
n
n

zapasów.
Podane ceny są cenami w EURO netto, należy do nich doliczyć podatek VAT.
Produkty mogą się różnić od zaprezentowanych na zdjęciach.
Zastrzegamy sobie możliwość błędów w opisach drukarskich.
W przypadku promocji obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw BWT Polska Sp. z o.o. oraz
Ogólne Warunki Promocji BWT Polska Sp. z o.o. dostępne na stronie www.bwt.pl
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Zmiękczacz AQUADIAL softlife oraz AQUADIAL softlife BIO
Jednokolumnowy zmiękczacz kompaktowy sterowany objętościowo. Zmiękczacz został wyposażony w wielodrogowy zawór sterujący z kontrolą mikroprocesorową, zawór podmieszania do regulacji twardości, kolumnę jonowymienną, kolano przelewowe, wąż wody popłucznej oraz tabletkowy
tester twardości ogólnej.
Zmiękczacz BWT AQUADIAL softlife: kompaktowy, w pełni automatyczny,
łatwy w obsłudze, z proporcjonalną regeneracją złoża, fabrycznie zaprogramowany w celu łatwego uruchomienia, wyposażony w cyfrowy sterownik
pozwalający na wysoką wydajność pracy urządzenia, z niezawodnym zaworem obrotowym, przetestowany i zgodny z europejską normą EN 14743,
wersja BIO z automatyczną dezynfekcją żywicy podczas regeneracji.
BWT AQUADIAL softlife

typ

10

15

20

25

nominalna średnica przyłącza

DN

20 (3/4")

20 (3/4")

20 (3/4")

20 (3/4")

pojemność jonowymienna
przepływ nominalny

m3xodH

26

43

60

75

m3/h

1,44

1,56

1,68

1,68
1.0 / 8.0

ciśnienie robocze (min. / max.)

bar

1.0 / 8.0

1.0 / 8.0

1.0 / 8.0

zużycie soli na regenerację

kg

1.5

2.0

2.5

3.0

temperatura wody (min. / max.)

°C

5 / 30

5 / 30

5 / 30

5 / 30

temp. otoczenia (min. / max.)

°C

5 / 40

5 / 40

5 / 40

5 / 40

wymiary: szer. x gł. x wys.

mm

270 x 480 x 532

270 x 480 x 602

270 x 480 x 804

270 x 480 x 804

BWTAQSL10V2

BWTAQSL15V2

BWTAQSL20V2

BWTAQSL25V2

BWTAQSL10BIOV2

BWTAQSL15BIOV2

BWTAQSL20BIOV2

BWTAQSL25BIOV2

numer katalogowy
numer katalogowy wersja BIO

Zalecane wyposażenie dodatkowe oraz osprzęt instalacyjny:
1. PROTECTOR mini C/R

mały i trwały filtr mechaniczny z płukaniem do wody zimnej
n mosiężna głowica, element ze stali szlachetnej
n przyłącza ½”, ¾”, 1”
3
n wydajność 1,6 - 3,5 m /h, ciśnienie nominalne: 16 bar
n możliwość podłączenia manometru i reduktora ciśnienia

2. MULTIBLOCK Inline
armatura przyłaczeniowa ułatwiająca montaż i serwis zmiękczacza
Zalety: by-pass, zawór zwrotny, zawór odpowietrzający, kranik probierczy

3. SYFON DO ODPROWADZANIA POPŁUCZYN OD ZMIĘKCZACZA
Jesteś instalatorem urządzeń do uzdatniania wody? Chcesz uzupełnić lub pogłębić swoją wiedzę?
Zapraszamy na bezpłatne, cykliczne szkolenia z zakresu uruchamiania i serwisowania urządzeń do
uzdatniania wody dostępnych w ofercie BWT Polska. Najbliższe szkolenie: 14 luty 2014. Ilość miejsc
ograniczona. Dodatkowe informacje, terminy szkoleń i zgłoszenia na: www.bwt.pl/PL/O_nas/Szkolenia/

O firmie BWT
Grupa Best Water Technology to europejski lider technologii uzdatniania wody wyznaczający
standardy w swojej dziedzinie. Proponowane przez nas rozwiązania sprawdzają się zarówno
podczas uzdatniania wody pitnej, mineralnej czy ultraczystej dla farmacji, jak i podczas uzdatniania
wody basenowej, grzewczej, procesowej kotłowej i lodowej oraz wykorzystywanej w klimatyzacji.
Grupa BWT uzyskała wiodącą pozycje na rynku uzdatniania wody w Europie dzięki innowacyjnym
rozwiązaniom i produktom gwarantującym naszym klientom najwyższy wymiar bezpieczeństwa,
higienę i zdrowie w kontakcie z życiodajnym eliksirem jakim jest woda. Innowacje te to m.in.:
SEPTRON®, moduł do elektrodejonizacji (EDI) o światowym zasięgu ze spiralnymi zwojami, proces
MDA (aktywacja tlenku manganu) do skutecznego usuwania manganu, dwubiegunowa technologia
AQA total do ochrony przed osadami wapnia bez użycia chemikaliów, SANISAL – sól do regeneracji
zmiękczaczy mająca jednocześnie właściwości dezynfekujące oraz nowa rewolucyjna technologia
Mg2+ poprawiająca smak fitrowanej wody oraz kawy i herbaty.

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116
01-304 Warszawa
tel.: +48 22 533 57 00
e-mail: bwt@bwt.pl

www.bwt.pl

Skontaktuj się z dystrybutorem:

