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Water met beschermingsfactor voor de gastronomie
Met BWT bestprotect kunt u leidingwater doelgericht optimaliseren voor 
toepassingen in de gastronomie. Dit filtersysteem zorgt ervoor dat in het 
gefilterde water de mineralen in evenwicht zijn en steeds dezelfde hoge 
pH-waarde wordt aangehouden. Dit zijn belangrijke factoren die het risico 
van corrosie zo klein mogelijk houden. Calciumionen die voor een harde 
aanslag zorgen, worden praktisch volledig verwijderd, terwijl de vorming 
of afzetting van kalk en gips bij carbonaat- of sulfaathoudend water wordt 
tegengegaan. Afzettingen in de machine die niet op te lossen of zeer lastig 
te verwijderen zijn, behoren daarmee tot het verleden. Het filtersysteem 
bestaat uit een filterpatroon met een BWT besthead filterkop. Ventielen in 
de BWT besthead filterkop verhinderen terugstroming in de waterleiding of 
de filterpatroon en voorkomt lekkages. De BWT bestprotect filterpatronen 
zijn voedselveilig, drukbestendig en veilig. Ze kunnen wereldwijd gebruikt 
worden op elk drinkwatersysteem. 

Filterpatroon voor wateroptimalisatie

Voor verwijdering van  
fijne partikels en zwevende 
substanties

Geoptimaliseerd water
   Koffiemachines

   Espressomachines

   Vendingmachines

   Combisteamers

   Bakovens

Leidingwater
Bypass instelling BWT besthead filterkop

BWT bestprotect filterpatronen

Fijnfilter

Voor verwijdering van oxidanten, 
bescherming van de  
ionenwisselaar 

Filtratie d.m.v. actief koolstof 
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Voor verwijdering van organische 
substanties, chloor en slechte 
geuren en smaken

Filtratie d.m.v. actief koolstof4

Krachtige ionenwisselaar
Voor verwijdering van hardheid  
en verbetering van de minerale 
samenstelling

3

2

Voor verwijdering van 
grove partikels

Voorfiltratie1

Partikels

Slechte geuren/smaken

Calcium

Organische substanties

Chloor
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www.bwt-wam.com

Verkoop:
BWT Belgium NV ∙ Division BWT water+more Benelux
Leuvensesteenweg 633 ∙ B-1930 Zaventem – Belgium
info.water-and-more@bwt.be

BWT Nederland BV ∙ Division water+more Benelux
Coenecoop 1 ∙ 2741 PG Waddinxveen – The Netherlands
info.water-and-more@bwtnederland.nl

Instellingen en capaciteiten

Technische gegevens

Totale hardheid 
°GH(2)

Bypass 
instelling

Filtercapaciteit(1, 2) in liters
S V XL 2XL
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≤ 7 0 ≥ 855 ≥ 2140 ≥ 5125 ≥ 8570 
8 0 750 1875 4458 7500 

10 0 600 1500 3590 6000 
12 0 505 1250 2620 5000 
14 0 440 1070 2245 4285 
17 0 380 880 1850 3525 
20 0 310 750 1570 3000 
25 0 240 600 1175 2400 

≥ 27 0 ≥ 225 ≤ 556 ≤ 1090 ≤ 2220 
(1) De capaciteit kan al naargelang de kwaliteit van het leidingwater ter plaatse en van de volumestroom met max. ±5 % afwijken.  (2) °GH= totale hardheid. 
Onder voorbehoud van wijzigingen.
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BWT bestprotect Maat
S V XL 2XL

Totale hoogte zonder beugel A [mm] 360 420 500 574
Totale hoogte met beugel B [mm] 385 445 530 600
Aansluithoogte C [mm] 310 370 450 520
Ø Filterpatroon D [mm] 88 115 145 185
Gewicht (droog/nat) [Kg] ca 0,9/1,5 2,1/3,2 3,8/6,0 7,5/11,0
Bestelnummer fi lterpatroon FS22N00A00 FS23N00A00 FS28N00A00 FS30N00A00

Productoplossingen van BWT water+more
Unieke fi ltermethoden voor het optimaliseren van water in 
de gastronomie – dat is waar onze producten voor staan.

   BWT bestmax – de all-rounder
   BWT bestprotect – de beschermer
   BWT bestmax PREMIUM – de smaakdeskundige
   BWT bestmax BALANCE – de natuurlijke

Met deze producten van BWT water+more, kunt 
u elk water op elke plek en voor alle toepassingen 
binnen de gastronomie doeltreffend optimaliseren. 
Maak gebruik van de ervaring en de technologie van 
BWT water+more om uw zaak en uw bedrijfsprocessen 
effi ciënt te voorzien van optimaal water. Ga voor meer 
informatie naar www.bwt-wam.com.

Accessoires
Aansluiting Lengte Bestelnummer

BWT besthead fi lterkop 3/8" x 3/8" – FS00Y90A00
BWT bestfl ush 3/8" x 3/8" – FS00Y51A00 
BWT aansluitslang 1 3/8" x 3/8" 1500 mm FS00Y01A00
BWT aansluitslang 2 3/8" x 3/4" 1500 mm FS00Y02A00
BWT test ºKH + test ºGH – – YS00Y01A00
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WATER

Bedrijfsvoorwaarden
Ingangsdruk:  2–8 bar
Watertemperatuur:  4–30 °C
Omgevingstemperatuur: 4–40 °C

Horizontale of 
verticale installatie

Aansluiting: 
3/8" x 3/8"


