
BWT bestmin PREMIUM je filtrační systém speciálně navržený pro remineralizaci vody, 
která je chudá na obsah rozpuštěných minerálních solí. Je ideální pro použití za systémy 
reverzní osmózy a pro přípravu teplých nápojů všeho druhu.

Dostatečně vysoký obsah minerálů ve vodě je důležitý pro nejlepší možnou chuť kávy. V 
opačném případě je chuť často plochá, dokonce i při vysokých dávkách kávy. Kromě 
toho může mletá káva příliš bobtnat, což má negativní dopad na proces vaření.

Filtry BWT bestmin PREMIUM přivedou minerální obsah opět do rovnováhy. Stěžejním 
prvkem remineralizačního procesu je hořčík, který je nositelem chuti. 

Filtr BWT bestmax PREMIUM se skládá s kartuše a filtrační hlavy BWT besthead. 
Přiměšování vstupní vodou se nastavuje na filtrační hlavě v závislosti na tvrdosti surové 
vody a požadavcích na vodu výstupní. Zpětné ventily v hlavě filtru zabraňují zpětnému 
toku a nekontrolovanému úniku vody. Filtry BWT bestmax PREMIUM jsou odolné a 
spolehlivé. Mohou být provozovány v jakémkoli systému pitné vody po celém světě.

Sestava BWT bestaqua Coffee a BWT bestmin PREMIUM 
Koncept BWT bestaqua Coffee je postavený na kombinaci reverzní osmózy a 
remineralizačního filtru BWT bestmin PREMIUM. Takto upravená voda minimalizuje 
riziko koroze kávovarů a jiných HORECA zařízení a zároveň poskytne vyvážený obsah 
minerálů pro nejlepší možnou chuť a aroma teplých nápojů. 

Remineralizační filtr od BWT

Perfektní mineralizace vody s nízkým obsahem rozpuštěných solí 

Perfektní voda pro 
přípravu teplých nápojů

Ideální pro vyšší 
spotřebu vody a obsah 
rozpuštěných solí
Odstraňuje chloridy a 
tím chrání před korozí

BWT bestmin PREMIUM BWT bestaqua Coffee

Perfektní mineralizace vody
skrze hořčík - nositele chuti

Ideální pro všechny typy 
kávovarů a pro nápojové 
automaty
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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

Změny vyhrazeny.

BWT bestmin PREMIUM Velikost
M

10,000
475 
500
425
130 

4.0/4.5

Kapacita filtru v litrech
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

A C
B

125 mm

D65 mm!

Možná horizontální i 
vertikální instalace

Připojení: 3/8" x 3/8"

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 universální filtrační hlava
BWT best lush odvzdušňovací a proplachovací ventil 
Připojovací hadice
Připojovací hadice
BWT tester tvrdosti vody – – YS00Y01A00

2–8 bar
4–30 °C

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

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
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