
Voda nejvyšší kvality pro přípravu teplých a studených nápojů

Filtry BWT besttaste pro vynikající senzorické vlastnosti pitné vody
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Kompaktní rozměry
Jednoduchá výměna filtru 
Vysoká kapacita až pro  
40.000 litrů

Ideální pro nápojové automaty

BWT besttaste technologie
Voda bez hrubých nečistot a s 
nejlepšími možnými 
organoleptickými vlastnostmi 
Instalace filtru možná horizontálně 
i vertikálně

Připojovací technologie
Univerzální filtrační hlava BWT 
besthead 
Automatický uzavírací ventil při 
výměně filtrační kartuše
Otočná konzole pro jednoduchou 
montáž

Průřez filtrační patrony BWT besttaste
Nastavení bypassu u tohoto 
filtru nemá žádnou funkci!

Odstranění chlóru, cizích chutí a 
pachů skrze složku s aktivním uhlím

Aktivní uhlí

Optimalizovaná voda

Filtrace – odstranění částic do 5 µm

Částicový předfiltr

Surová voda

Organické substance

Písek

Chlór

Čistá voda

Vstupní voda

Filtry BWT besttaste nabízí ideální řešení úpravy vody pro kávovary, 
nápojové automaty nebo výdejníky vody v místech, kde je zdrojem měkká 
voda. 2-stupňová filtrace odstraní hrubé nečistoty a pomocí aktivního uhlí 
eliminuje látky mající vliv na chuťové a pachové parametry vody. Tím se 
docílí optimálně upravené vody pro přípravu teplých a studených nápojů.



www.bwt.cz

Výrobce:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 ∙ A-5310 Mondsee 
Telefon +43 6232 5011-1164 
office@bwt.at ∙ info@bwt-filter.com 

Obchodní zastoupení:
BWT Česká republika s.r.o.: office@bwt.cz ∙ Tel.: +420 272 680 300

Příslušenství

Technická data

Podléhá změnám. 

BWT besttaste Velikost
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Filtrační kapacita v litrech
Filtrace hrubých částic [µm]
Výška (A) v mm 
Výška (B) v mm 
Výška (C) v mm 
Průměr základy (D) v mm 
Hmotnost v kg, (na sucho/v provozu)
Objednací číslo   FS20A00A00  FS22A00A00

A C
B

125 mm

D65 mm!

Připojení: 3/8“ x 3/8“

2–8 bar
4–30 °C

Provozní podmínky: 
Vstupní tlak: 
Teplota vody:    
Teplota okolí:    4–40 °C

Možná horizontální i 
vertikální instalace

Připojení Délka Objednací číslo
3/8" x 3/8" – FS00Y00A00
3/8" x 3/8" – FS00Y51A00 
3/8" x 3/8" 1500 mm FS00Y01F00
3/8" x 3/4" 1500 mm FS00Y02F00

BWT Besthead univerzální filtrační hlava
BWT bestflush odvzdušňovací a proplachovací ventil 
Hadicová přípojka
Hadicová přípojka
BWT tester tvrdosti vody – – YS00Y01A00

Unikátní portfolio filtrů od BWT water+more
Optimalizace vody pro jakoukoli aplikaci:

BWT bestmax – všestranný pomocník
BWT bestprotect – ochránce
BWT bestmax PREMIUM – expert na chuť
BWT bestmax BALANCE – přírodní




