
EEN WATERFILTER VOOR PERFECTE SPOELRESULTATEN

Leidingwater voor spoelprocessen moet in de gastronomie worden 
geoptimaliseerd. BWT bestclear is een high-performance fi lter-
systeem, waarmee deze taak effi ciënt en gemakkelijk kan worden 
beheerst. Het fi lterpatroon verwijdert zowel deeltjes als zwevende 
stoffen uit het water, terwijl een gespecialiseerde fi ltratiefase calci-
um elimineert – kalkaanslag en andere afzettingen krijgen geen kans 
zich op te bouwen. Het resultaat is vlekkeloos servies en een perfect 
gepresenteerde tafel.
Het fi ltersysteem bestaat uit een fi lterpatroon met een BWT best-
head FLEX fi lterkop, waarop de bypass kan worden ingesteld. De 
twee terugstroomventielen zorgen ervoor dat er geen water terug-
stroomt in de drinkwaterleiding of fi lterpatroon en voorkomt onbe-
doelde lekkages. BWT bestclear fi ltersystemen zijn veilig, drukbe-
stendig en geschikt voor levensmiddelen. Wereldwijd op elk drink-
watersysteem kunnen deze fi ltersystemen worden gebruikt.

www.bwt-wam.com
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 ■ Vaatwasser
 ■ Gedeeltelijke ontzilting

BWT BESTCLEAR FILTERPATROON
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Fijnfi lter

Voor verwijdering van fi jne par-
tikels en zwevende substanties

Superieure ionenwisselaar

Voor verwijdering van
hardheid, verbetering van
minerale samenstelling

Voorfi ltratie

Voor verwijdering van grove
partikels zoals zand en roest

Leidingwater

BWT BESTHEAD FILTERKOP

GEOPTIMALISEERD WATER

Partikels

Slechte geuren/smaken

Calcium

Organische substanties

Chloor

Bypass instelling 

3

1



1) De capaciteit kan al naargelang de kwaliteit van het leidingwater ter plaatse en van de volumestroom met 
max. ±5 % afwijken.
(2)  °dKH= carbonaathardheid.
Onder voorbehoud van wijzigingen.
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Aansluiting: 
⅜″ × ⅜″

TECHNISCHE GEGEVENS
BWT bestclear 2XL
Totale hoogte zonder beugel A [mm] 570 – 580
Totale hoogte met beugel B [mm] 600
Aansluithoogte C [mm] 520
Ø Filterpatroon D [mm] 185 
Gewicht (droog/nat) [Kg] ca. 7.5/11.0
Drukverlies in bar (bij 100/200 l/u) 0.15/0.45

Bestelnummer fi lterpatroon FS30U00A00

INSTELLINGEN EN CAPACITEITEN/L(1)

Vaatwassers
Carbonaat-
hardheid(2)

Bypass 
instelling

Filtecapaciteit

2XL

4 °dKH 0 (1) 22500 (24300) 
5 °dKH 0 (1) 18000 (19440)
6 °dKH 0 (1) 15000 (16200)
7 °dKH 0 (1) 12850 (13870) 
8 °dKH 0 (1) 11250 (12150) 
9 °dKH 0 (1) 10000 (10800) 

10 °dKH 0 (1) 9000 (9720)
11 °dKH 0 (1) 8180 (8830)
12 °dKH 0 (1) 7500 (8100)
13 °dKH 0 (1) 6920 (7407)
14 °dKH 0 (1) 6420 (6930)
15 °dKH 0 (1) 6000 (6480)
17 °dKH 0 (1) 5290 (5710) 
20 °dKH 0 (1) 4500 (4860)
23 °dKH 0 (1) 3910 (4220)

≥ 25 °dKH 0 (1) ≤ 3600 (≤ 3880)
(3) Bij gebruik met heet water moet een drukregelaar zijn
aangesloten!

BEDRIJFSVOORWAARDEN
Inlaatdruk warm/koud water
min.–max. in bar: 2–6(3)/2–8
Watertemperatuur warm/koud water
min.–max. in °C: 4–65(3)/ 4–30
Omgevingstemperatuur: 4–40 °C

FABRIKANT:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 
A-5310 Mondsee

VERDELERS:
BWT BELGIUM NV ∙ DIVISION WATER+MORE BENELUX
Leuvensesteenweg 633 – B-1930 ZAVENTEM
info@water-and-more.be ∙ Tel.: +32 (0)2 758 03 34

BWT NEDERLAND B.V. ∙ DIVISION WATER+MORE BENELUX
Coenecoop 1 – 2741 PG WADDINXVEEN
info.water-and-more@bwtnederland.nl ∙ Tel.: +32 (0)2 758 03 34

ACCESSOIRES
Bestelnummer

BWT besthead FLEX 
fi lterkop

BWT besthead FLEX met 2 aansluitingen 
haaks, FLEX-aansluiting 3/8“

FS00Z20A00

BWT besthead FLEX Set 1 BWT besthead FLEX – Connectie set-1
– BWT besthead FLEX met 2 aansluitingen 
   haaks, FLEX-aansluiting 3/8“
– Aansluitslang DN 8, 1,5 m, met kogelkraan, 
   FLEX aansluiting haaks gemaakt van GRP, 
   3/8“
– Verloopnippel recht, FLEX aansluiting 3/8“ 
   gemaakt van GRP
– Reductie verloopnippel 3/4“ x 3/8“ gemaakt 
   van GRP

FS00Z39A00


