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Vízlágyítás

Mikor van szükség vízlágyító berendezés beépítésére?

Selymesen lágy és pihentető

Minden általunk használt víz esővízből származik, amelyről közismert, hogy eredetileg lágy. Természetes

körforgása során a talajrétegekből ásványi anyagokat, sókat old ki, köztük kalciumot és magnéziumot.

Amikor a víz nagy mennyiségben tartalmazza ezeket sókat, akkor kemény vízről beszélünk. A vízkő

kialakulásáért pedig a kemény víz a felelős.

Ha a víz keménysége az ajánlottnál (8 német keménység ) magasabb. Ha

a víz keménysége vízkövesedést okoz berendezéseiben. Ha meg akarja

akadályozni, hogy fűtőkészülékei sokkal több energiát használjanak el, és

karbantartásuk nagy költséget emésszen fel. A kemény víz komoly költ-

ségeket okozhat vállalatának. A BWT Hungária Kft. megbízható vízlágyító

berendezései megoldják a vízkövesedésből adódó problémákat. A vízlá-

gyító berendezés használatával pénzt és energiát takaríthat meg. Keveseb-

bet kell költeni a vízvezeték-hálózat és a berendezések karbantartására.

Kazánjának, bojlerének és más készülékeinek megnő az élettartama.

Mely területeken lehet igény vízlágyító alkalmazására? 
Néhány jellemző felhasználási terület és alkalmazás:
Lakóparkok és családi házak

kazán-, fűtési rendszerek feltöltésére és a lakások lágyvíz ellátására
Ipari terület

kazánházi tápvíz előállítására
technológiai víz előállítására

RO berendezések vízelőkészítésére
Élelmiszeripar

technológiai vízelőkészítésre élelmiszeripari minősítéssel rendelkező 
berendezéseinket javasoljuk

Éttermek és szállodák
mosogató-, kávéfőző és nagykonyhai gépek elé

Autómosók
Fogorvosi rendelők

fogorvosi székek eszközeihez

„Az ezerarcú víz”
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Vízlágyítás

Lágyvíz használatával pénzt és energiát takaríthat meg!  
Manapság egyre fontosabb szerepet kap életünkben az energia-megtakarítás.

Az emelkedő energiaárak következtében sokunkban felmerült a kérdés, hogyan

tudjuk otthonunkat költséghatékonyabbá tenni.

A BWT központi vízlágyító berendezés beépítésével Ön otthona minden 

szegletében élvezheti a lágyvíz nyújtotta előnyöket. Háztartási berendezései nem

vízkövesednek, csempézett falfelületei, csaptelepei foltmentesek lesznek, ezért

a takarításhoz kevesebb tisztítószert kell vásárolnia, és kevesebb időt kell töltenie

a vízköves csempék, eltömődött csapok tisztításával. Ruhái kevesebb mosószer

használatával is megőrzik természetes puhaságukat, színüket. 

A vízmelegítők, kombi-kazánok és fűtési rendszerek élettartamát, valamint

hatékonyságát nagyban befolyásolja a víz minősége. A vízkő – melynek mértéke

függ a víz keménységétől – vastag és kemény réteggel vonja be

fűtőberendezéseinek belsejét, hőcserélőjét. Élettartamuk jelentős mértékben

lerövidül, ezért karbantartásuk sokkal több költséget emészt fel. A hatásfokuk

akár 22-30%-kal is csökken, és így jócskán megnövelhetik a gázszámlánkat a

fűtési szezonban.

A BWT központi vízlágyító berendezésekkel hosszú távú védelmet tud biztosítani

fűtési rendszerének, meg tudja védeni kazánját a vízkő okozta károsodások ellen.

Így pénzt és energiát takarít meg!

Lágyítsa meg vizét, tegye kellemesebbé életét!
Ön is biztosan bosszankodott már a foltos mos-

dók, csempék miatt a fürdőszo-bájában.

Előfordult már, hogy eltömődött a csaptelepe,

viszketett a bőre fürdés után? Szeretné

megóvni mosógépét, kávéfőző gépét, kazánját

a kemény vízkőtől? Ma már Ön is kereshet

hatékony megoldást az otthoni vízkezelésre.

Egy központi vízlágyító készülék beszerelése

megoldást nyújt ezekre a problémákra. A BWT

Hungária Kft. többféle teljesítményű vízlágyítót

forgalmaz, így az egyszemélyes háztartások és

a családi házak lágyvízellátása is megoldható.

Az AQA perla, Bewamat BIO és MAXI-CWG

kabinetes vízlágyító családokat elsősorban a

háztartások számára ajánljuk, mert a kompakt

kivitelüknek köszönhetően esztétikus a megje-

lenésük. A készülékek teljesen automata vezérlésűek, különösebb karbantartást nem

igényelnek, csak a sót kell havonta egyszer pótolni. Ezek az automata vízlágyítók a

teljes ház lágyvízellátást megoldják. Egy fárasztó nap után Ön is kényeztetheti magát

otthon a finoman simogató, lágy habok között. Fürdés után bőre puha, haja pedig

bársonyos tapintású lesz.

Központi vízlágyító berendezések háztartások számára
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Háztartási vízlágyító berendezések

Felhasználóbarát készülék – új dimenzió 

Az új központi mikroprocesszor vezérli a készüléket, amely új dimenziót nyit a felhasználás és az infor-
máció terén: A készülék színes LCD kijelzőjén az üzemelés alatt valamennyi fontos információt képes
megjelentetni, mint pl. a maradék kapacitás, átfolyási mennyiség, felügyeleti intervallum, stb. lekérdezés
alapján. A különleges design és a betöltési nyílás mérete megkönnyíti a tablettás só betöltését. A telje-
sen automata AQA perla Delux különösen takarékos a sófelhasználás terén.

Elegáns design és csúcstechnológia 

A kék, exkluzív megjelenésű kabinet elegáns formát kölcsönöz az AQA perla Delux vízlágyító készüléknek.
Ez a design ötvözi a berendezés lágy formáját az intelligens tulajdonságaival. (Például a gyantaoszloptól
elválasztható kabinet, színes LCD kijelző.) Így lehetséges az optimális készülékhigiénia mellett egy fel-
használóbarát ápolás és felügyelet.

AQA perla Delux – a selymesen puha BWT gyöngyharmatvíz

Még többet a higiéniáért

Az AQA Perla Delux egy forradalmi BWT technológia a selymesen lágyvíz eléréséhez. A készülék kétoszlo-
pos kivitelű. Rövid regenerálási intervallumokat egy központi mikroprocesszor vezérli. Az így létrejött rövididő-
váltóüzem lehetővé teszi a minimális állásidőt és ezáltal a maximális higiéniai biztonságot. Az AQA perla
Deluxot egy automatikus integrált csírátlanító rendszerrel is ellátták, ami regenerálási ideje alatt fertőtleníti
a gyantát. Az AQA perla Delux megfelel a DVGW előírásainak és a nemzetközi, belföldi standardoknak is.
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Háztartási vízlágyító berendezések

AQA perla Delux – duplex-vízlágyítókészülék – hogy mindig
lágy legyen a víz 

Mennyiségszabályozott berendezés, időkapcsolóval és integrált csíravédelmi egy-
séggel, valamint sóhiánykijelzővel 24 órás lágyvíz üzem.

Lágyvíz berendezés Típus AQA perla Delux

Csatlakozási névérték DN 32

Névleges nyomás PN 10

Munkaszélesség bar 2-8

Névleges átfolyás a DIN 19636 (EN14743) szerint l/h 1800 (1500)

Nyomásveszteség a névleges nyomásnál bar 0,8

Névleges kapacitás DIN 19636 (EN14743) szerint m3xod/oszlop 6,2

Regeneráló szer regenerálásonként kg 0,25

Regeneráló szer kabinettben max. kg 40

Hálózati csatlakozás V/Hz 230/50

Energiaszükséglet W/h 15

Készülékfeszültség V 24/6

Védelem IP 54

Feszültségi csúcs KV 1

Víz/környezeti hőmérséklet max. oC 30/40

Átmérő mm 890x500x520

Csatlakozási magasság A1 és A2 mm 635 és 690

Csatorna csatlakozás min. DN 50

Súly csomagolásonként kb. kg 29

Cikkszám 11299

AQA perla Viseo

Kompkat, nagyteljesítményű, egyoszlopos vízlágyító, távoli kijelző egységgel. 
A rádiófrekvenciás rendszernek köszönhetően Ön otthona bármely szegletében
elhelyezheti a vízlágyítókészülék kijelző egységét, mely tájékoztatást ad a vízlá-
gyító sószintjéről,  valamint  családja  24 órás vízfogyasztásáról. 
Az AQA perla Viseo egy optimalizált vízlágyító, mely egyedi funkciókkal rendel-
kezik és rendkívül gazdaságos:
• Hatalmas a só kapacitása, évente 2-4 sóutántöltés szükséges.
• A nagyteljesítményű ioncserélő gyantának és az ehhez igazodó 

regenerálásoknak köszönhetően sót és vizet takarít meg.  
• Beépített Bio cellával rendelkezik, a gyantatöltet bakterológiai 

védelme érdekében.

Lágyvíz berendezés Típus AQA perla Viseo

Névleges csatlakozóméret (külső menet) DN 25 (1”)

Üzemi átfolyási teljesítmény  (min./ max.) m³/h 0.5 / 2

Névleges térfogatáram 1 bar nyomásesésnél m³/h 1.2

Névleges nyomás (PN)       bar 7

Üzemi nyomás (min./max.) bar 4.0 / 7.0

Névleges kapacitás m³/°nk 15.7

Regeneráló só a kabinetben (max.) kg 30

Só felhasználás regenerálásokként kg 0,48

Víz felhasználás regenerálásokként l 48

Környezeti / vízhőmérséklet (min./ max.) °C 5-40 / 5-35

Elektromos csatlakozás V /Hz 230 / 50-60

Energiafogyasztás (normál üzem / regenerálás) W 6 / 25

Beépítési méret (H x Sz x M) mm 360 x 480 x 600

Cikkszám P0002300

AQA perla Delux – a selymesen puha BWT gyöngyharmatvíz
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Háztartási vízlágyító berendezések

AQA perla BIO 25 / 50 / 75

Az AQA perla BIO típusú ioncserés vízlágyító család kompakt, kabinetes kivitelű.
A berendezés mennyiségvezérelt. A vezérlőszelepbe bekeverőszelep van beé-
pítve, melynek segítségével pontosan be lehet állítani a kilépő víz keménységét. 

A vízlágyító gyantaágy fertőtlenítést tartalmaz, így kiváló megoldás 
családi házak központi vízkőmentesítéséhez, hiszen a beépített klórgáz-
cella minden regenerálásnál automatikusan lefertőtleníti a gyantát, ezzel
biztosítva a csíramentes környezetet.

További biztonságot jelent, hogy amennyiben a berendezés nem érzékel vízátfo-
lyást, 72 óra után friss vízzel átöblíti a gyantatöltetet. Az AQA perla BIO vízlágyító
modern külsejű és az új funkcióknak köszönhetően rendkívül könnyen kezelhető:

- Új, központi mikroprocesszor vezérli a készüléket.

- A berendezés jelzi a karbantartás, tisztítás szükségességét.

- a program eltárolja a lágyított víz összmennyiségét és a regenerálások számát.

AQA perla BIO 25 50 75

Névleges csatlakozóméret DN 25 25 25

Átfolyási teljesítmény m3/h 0,35-1,8 0,35-2,0 0,35-2,4

Kapacitás m3x nk° 25 45 60

Sófelhasználás regenerálásonként kg 1,2 2,9 3,8

Névleges nyomás (PN) bar 6 6 6

Üzemi nyomás min/max. bar 2,5/6 2,5/6 2,5/6

Víz/környezeti hőmérséklet °C 30/40 30/40 30/40

Hálózati csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50

Elektromos teljesítmény W 20 20 20

Regenerálószer tartalék kg 25 40 75

Beépítési méret (HxMxSz) mm 390x660x510 390x1120x500 390x1120x500

Cikkszám B0044940 B0044941 B0044942

Figyelem: A lágyvizet biztosító berendezések beszereléséhez egy Multiblock Bypass - Inline M 1", 

valamint egy flexibilis csatlakozó szükséges. A berendezések elé egy mechanikai szűrőt kell telepíteni. 

Kérjük, ezt vegye figyelembe rendeléskor!

AQA perla BIO vízlágyító család

Multiblock Bypass-Szuper 1"

Flexibilis csatlakozópár

Regeneráló só

Europafilter RS - visszaöblítő szűrő

Szükséges tartozékok

• Lebegőanyag vízszűrőberendezés

• Multiblock Bypass-Szuper 1" kerülőági csatlakozó szerelvény

• Csatlakozó flexibilis csőpár DN 25/25

• Tablettázott regeneráló só

• AQUATEST vízkeménység gyorsteszt készlet

Részletes termékismertetőjük megtalálható a fejezet végén a Tartozékok, 
kiegészítők részben.
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BWT AQUADIAL softlife 10 / 15 / 25 
vízlágyító család

A BWT AQUADIAL softlife vízlágyítót a mai modern családok igényeihez tervez-
ték. Alkalmazkodik rohanó életvitelünkhöz és bőséges mennyiségű lágyvíz szál-
lítására képes. Kompakt, teljesen automata és egyszerűen kezelhető vízlágyító.
Előszerelt, gyárilag beállított egyszerű telepítés jellemzi. Gazdaságos és kedvező
árfekvésű. Az üzemeltetéshez a regeneráló só utánpótlását folyamatosan bizto-
sítani kell. A regenerálás alatt nincs lágyvízszolgáltatás.
A kezelendő víznek ivóvíz minőségűnek kell lennie.

Háztartási vízlágyító berendezések

BWT AQUADIAL softlife 10 15 25

Névleges csatlakozóméret DN 20 20 20

Névleges átfolyás m3/h 1,44 1,56 1,68

Névleges nyomás bar 4 4 4

Üzemi nyomás bar 2.0/6.0 2.0/6.0 2.0/6.0

Névleges kapacitás m3/nk 26 43 75

Sófelhasználás/reg. kg 1,5 2 3

Vízfelhasználás/reg. l 85 105 145

Üzemi hőmérséklet °C 5/30 5/30 5/30

Külső hőmérséklet °C 5/40 5/40 5/40

Elektromos csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50

Üzemi tömeg kg 40 50 70

Beépítési méret (HxSZxM) mm 270x480x532 270x480x602 270x480x804

Szükséges tartozékok

• Lebegőanyag vízszűrőberendezés

• Multiblock Bypass-Szuper 1" kerülőági csatlakozó szerelvény

• Csatlakozó flexibilis csőpár DN 25/25

• Tablettázott regeneráló só

• AQUATEST vízkeménység gyorsteszt készlet

Részletes termékismertetőjük megtalálható a fejezet végén a Tartozékok, 
kiegészítők részben.

Beszerelési vázlat háztartási vízlágyító 
berendezésekhez
Tételjegyzék

1. Szerelvényblokk: 1” sárgaréz

2. Előszőrő: Europafilter RS 1”

3. Flexibilis csatlakozó pár 1”; L=500 mm

4. Szennyvíz vezeték: Ø ½” PE

5. Sólévezeték: Ø 8mm PE

6. Egyoszlopos lágyító

7. Sóoldó tartály

8. Sólé túlfolyó: Ø ½” PE

9. Szennyvíz szifon

BWT AQUADIAL softlife vízlágyító család
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Kis teljesítményű ipari vízlágyító berendezések – 

(0,4 – 4,5 m3/h teljesítmény)

A kis teljesítményű ipari vízlágyító készülékeket szakaszos és folyamatos üzemű
típusban is forgalmazza cégünk. Ezeket a kisebb teljesítményű vízlágyító beren-
dezéseket mosodák, éttermek, szállodák, fogorvosi rendelők számára javasol-
juk vízfogyasztó készülékek elé (például mosó- és mosogatógépek, gőzvasalók,
kávéfőző gépek, italautomaták és fogorvosi székek eszközei), emellett lakópar-
kok és más intézmények számára kazánok, bojlerek, központi fűtésrendszerek
feltöltésére.

BWT VAS S sorozat. Központi fűtési rendszerek feltöltésére!
Simplex, egyoszlopos, szakaszos üzemű ipari vízlágyító

Alkalmazása akkor ajánlott, ha a lágyvízigény óránként vagy naponta állandó,
illetve a vízfelhasználás összmennyisége ismert, és a lágyvíz nem szükséges fo-
lyamatosan 24 órán keresztül. Gazdaságos, felügyeletet nem igényel. Ipari kivi-
telű. VAS 25-ös típusig a készülékeknél a gyantatartó oszlop és a sóoldó tartály
integrálva van, így kis helyet foglal. Az ennél nagyobb készülékeket különálló
sóoldó tartállyal szállítjuk. Az üzemeltetéshez a regeneráló sót állandóan bizto-
sítani kell. Regenerálás alatt nincs lágyvízszolgáltatás.

Ipari vízlágyító berendezések

BWT VAS (CWG) 10 15 25 45 S 60 S 80 S

Névleges csatlakozóméret DN 20 20 20 25 25 25

Üzemi nyomás bar 2,0-6,0 2,0-6,0 2,0-6,0 2,5-6,0 2,5-6,0 2,5-6,0

Maximális átfolyási teljesítmény* m³/h 1,44 1,56 1,68 2,7 3,6 4,2

Névleges kapacitás m³x nk° 26 43 75 132 198 264

Hálózati csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Víz / környezeti hőmérséklet °C 5-30 5-30 5-30 4-35 4-35 4-35

Magasság mm 532 602 804 1150 1420 1600

Szélesség mm 270 270 270 550 940 1060

Mélység mm 480 480 480 350 600 600

Cikkszám (ECO) OEMA10 OEMA15 OEMA25 110045 110060 110080

* 20 °nk, Dp = 1-1,5 bar

BWT VAD Pro S sorozat
Duplex, kétoszlopos, folyamatos üzemű ipari vízlágyító

Alkalmazása akkor ajánlott, ha a lágyvíznek a nap 24 órájában, a hét minden
napján rendelkezésre kell állnia. A berendezés gazdaságos és felügyeletet nem
igényel. Ipari kivitelű, különálló sóoldó tartállyal szállítjuk. Az üzemeltetéshez a
regeneráló sót állandóan biztosítani kell. Mivel két tartály van összekötve, a
lágyvízellátás a regenerálás ideje alatt is biztosított. Általános műszaki adatok: 

BWT VAD (CWG) 10 15 25 30 45 60 80 100

Pro S Pro S Pro S Pro S Pro S Pro S Pro S Pro S

Névleges csatlakozóméret DN 25 25 25 25 25 25 25 25

Üzemi nyomás bar 2,5-6,0 2,5-6,0 2,5-6,0 2,5-6,0 2,5-6,0 2,5-6,0 2,5-6,0 2,5-6,0

Maximális átfolyási teljesítmény*m³/h 0,6 1,3 2 2,5 2,7 3,6 4,2 4,9

Névleges kapacitás** m³x nk° 44 66 88 110 132 198 264 352

Hálózati csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Víz / környezeti hőmérséklet °C 4-35 4-35 4-35 4-35 4-35 4-35 4-35 4-35

Magasság mm 1090 1090 1090 1090 1320 1420 1600 1900

Szélesség mm 1100 1150 1240 1240 1240 1240 1400 1450

Mélység mm 550 550 550 550 550 600 600 800

Cikkszám 120010 120015 120025 120030 120045 120060 120080 120100

* 20 °nk, Dp = 1-1,5 bar
** oszloponként
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Nagyteljesítményű ipari vízlágyító berendezések

(3,8-15,5 m3/h teljesítmény)

A nagy teljesítményű ipari vízlágyító berendezéseket szakaszos és folyamatos
üzemű típusban idő- (CH) és mennyiségvezérelt (ECO) kivitelben is forgalmazza
cégünk. Ezeket a nagyobb teljesítményű vízlágyító készülékeket elsősorban ka-
zánok, hűtő-fűtő rendszerek, központi fűtési rendszerek, italárugyártás és vízke-
zelő rendszerek vízelőkészítésére javasoljuk.

BWT VAS S sorozat  
Simplex, egyoszlopos, szakaszos üzemű ipari vízlágyító

Alkalmazása akkor ajánlott, ha a lágyvíz igény óránként vagy naponta állandó,
a vízfelhasználás összmennyisége ismert, a lágyvíz nem szükséges folyamatosan
24 órán keresztül. Gazdaságos, felügyeletet nem igényel. Ipari kivitelű, külön-
álló sóoldó tartállyal szállítjuk. 
Az üzemeltetéshez a regeneráló sót állandóan biztosítani kell. Regenerálás alatt
nincs lágyvízszolgáltatás. 

BWT VAS (CWG) 100 S 120 S 200 S 300 S

Névleges csatlakozóméret DN 40 40 40 50

Üzemi nyomás bar 2,0-6,0 2,0-6,0 2,0-6,0 2,5-6,0

Maximális átfolyási teljesítmény* m³/h 4,9 6,4 11 14

Névleges kapacitás m³x nk° 352 440 616 880

Hálózati csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Víz / környezeti hőmérséklet °C 4-35 4-35 4-35 4-35

Magasság mm 1900 1900 1900 1900

Szélesség mm 1260 1300 1400 1500

Mélység mm 800 800 900 900

Cikkszám (ECO) 110100 110120 110200 110300

Cikkszám (CH) 100100 100120 100200 100300

* 20 °nk, Dp = 1-1,5 bar

BWT VAD Pro S sorozat 
Duplex, kétoszlopos folyamatos üzemű ipari vízlágyító

Alkalmazása akkor ajánlott, ha a lágyvíznek a nap 24 órájában, a hét minden
napján rendelkezésre kell állnia. A berendezés gazdaságos és felügyeletet nem
igényel. Ipari kivitelű, különálló sóoldó tartállyal szállítjuk. Az üzemeltetéshez a
regeneráló sót állandóan biztosítani kell. Mivel két tartály van összekötve, a
lágyvízellátás a regenerálás ideje alatt is biztosított. Általános műszaki adatok: 

BWT VAD (CWG) 120 Pro S 200 Pro S 300 Pro S

Névleges csatlakozóméret DN 40 40 50

Üzemi nyomás bar 2,0-6,0 2,0-6,0 2,5-6,0

Maximális átfolyási teljesítmény * m³/h 6,4 11 14

Névleges kapacitás m³x nk° 440 616 880

Hálózati csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50

Víz / környezeti hőmérséklet °C 4-35 4-35 4-35

Magasság mm 1900 1900 1900

Szélesség mm 1800 1900 2100

Mélység mm 800 900 900

Cikkszám 120120 120200 120300

* 20 °nk, Dp = 1-1,5 bar
** oszloponként

Ipari vízlágyító berendezések
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Ipari vízlágyító berendezések

Rondomat Duo 2 / 3 vízlágyító sorozat – Csúcstechnológia!

A német DVGW által bevizsgált éttermek, kávézók konyhája számára javasolt típus. 
Mennyiségfüggően vezérelt, lágyvizet biztosító, folyamatos üzemű berendezés
intelligens vezérlő tömbszeleppel és ZLT - csatlakozású vezérlőberendezéssel.
Igény szerint beállítható nyersvíz-keménység, külön rendszer vagy csőleválasztó
nem szükséges. Regenerálás vége röviddel a váltási ciklus előtt, jelentős hely-
megtakarítás, integrált gyantafertőtlenítő, rövid és gyors regenerálás, optimális
só- és öblítővíz-fogyasztás, függetlenül az adott víznyomástól.

Rondomat Duo 6 / 10 vízlágyító sorozat 

A német DVGW által bevizsgált szállodák, panziók számára teljes lágyvíz ellá-
tásra javasolt típus. 
Mennyiségfüggően vezérelt, lágyvizet biztosító, folyamatos üzemű berendezés
intelligens vezérlő tömbszeleppel és ZLT - csatlakozású vezérlőberendezéssel.
Igény szerint beállítható nyersvíz-keménység, külön rendszer vagy csőleválasztó
nem szükséges. Regenerálás vége röviddel a váltási ciklus előtt, jelentős hely-
megtakarítás, integrált gyantafertőtlenítő, rövid és gyors regenerálás, optimális
só- és öblítővíz-fogyasztás, függetlenül az adott víznyomástól. 

Speciális megoldások, speciális igényekre 

Rondomat Duo 2 3 6 10

Névleges csatlakozóméret DN 32 32 50 50

Üzemi nyomás bar 2,5-8,0 2,5-8,0 2,5-8,0 2,5-8,0

Maximális átfolyási teljesítmény * m³/h 2 3 6 10

Névleges kapacitás m³x nk° 36 96 250 360

Hálózati csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Víz / környezeti hőmérséklet °C 4-35 4-35 4-35 4-35

Magasság mm 880 1400 1650 1550

Szélesség mm 1200 1200 1900 2050

Mélység mm 470 470 650 650

Cikkszám 11151 11152 11153 11154

* 20 °nk, Dp = 1-1,5 bar
** oszloponként

Műszaki adatok:

BWT Rondomat Duo S

A mindennapi vízfelhasználás nem állandó: vagy rövid ideig sok vizet fogyasz-
tunk, vagy pedig hosszabb ideig kevesebb a vízigényünk. Ezen igényt kielégítve
a Rondomat Duo S adaptív folyamat technológiával rendelkezik, így a nagyobb
térfogatáram igénynek is megfelel, kevés gyantamennyiség mellett is, kevesebb
só és öblítés igénybevételével. A térfogatáram alapján kapcsol a berendezés az
egyik vagy másik oszlopra a felhasználási igények alapján. 
A vízlágyító díjnyertes minőségi védjeggyel rendelkezik. További jellemzői: érin-
tőpaneles vezérlés, hatékony működés, kapacitásállítási lehetőség, intelligens
fogyasztásmérés, higiénikus öblítés, gyors beszerelés, egyszerű beüzemelés.

Rondomat Duo S 1 2 3

Névleges csatlakozóméret DN 32 32 32

Üzemi nyomás bar 2,0-8,0 2,0-8,0 2,0-8,0

Maximális átfolyási teljesítmény * m³/h 1 2 3

Névleges kapacitás m³x nk° 36 58 118

Hálózati csatlakozás V/Hz 230/50-60 230/50-60 230/50-60

Víz / környezeti hőmérséklet °C 5-35 5-35 5-35

Magasság mm 1310 1310 1530

Szélesség mm 715 740 790

Mélység mm 660 670 700

Cikkszám 11346 11347 11348

* 20 °nk, Dp = 1-1,5 bar
** oszloponként

Műszaki adatok:

58



Egyedi tervezésű vízlágyító készülékek 

Előfordulnak olyan esetek, amikor nagy teljesítményű vízlágyító készülékre van
igény, például hűtőtorony esetében, vagy technológiai víz előkészítésnél. A kataló-
gusunkban szereplő műszaki tartalomtól eltérő, nagyobb teljesítményű vízlágyító
berendezéseket szakembereink közreműködésével, a felhasználó egyedi igényei-
nek figyelembevételével tervezzük meg, akár 50 – 200 m3/h teljesítménnyel is.

Ipari vízlágyító berendezések

BWT VAS (CWG) – Simplex, szakaszos üzemű 500 S 700 S 800 S

Névleges csatlakozóméret DN 65 80 80

Üzemi nyomás bar 2,5-6 2,5-6 2,5-6

Maximális átfolyási teljesítmény * m³/h 20 25 30

Névleges kapacitás m³x nk° 1760 3080 3520

Hálózati csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50

Víz / környezeti hőmérséklet °C 4-35 4-35 4-35

Magasság mm 2100 2800 3000

Szélesség mm 1900 2300 3300

Mélység mm 1250 1400 1800

* 20 °nk, Dp = 1-1,5 bar

BWT VAD (CWG) – Duplex, folyamatos üzemű 300 Pro S 500 Pro S 600 Pro S 700 Pro S 800 Pro S

Névleges csatlakozóméret DN 50 65 65 80 80

Üzemi nyomás bar 2,5-6,0 2,5-6,0 2,5-6,0 2,5-6,0 2,5-6,0

Maximális átfolyási teljesítmény * m³/h 14 20 20 25 30

Névleges kapacitás m³x nk° 880 1760 2200 2640 3080

Hálózati csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Víz / környezeti hőmérséklet °C 4-35 4-35 4-35 4-35 4-35

Magasság mm 1850 2500 2700 2800 3000

Szélesség mm 2100 4200 4500 4500 6500

Mélység mm 900 1300 1400 1400 1800

* 20 °nk, Dp=1 -1,5 bar
** oszloponként

Egyedi tervezésű vízlágyítóink közé tartozik az AMBERSOFT vízlágyító család. Az Ambersoft vízlágyítók szabadalmaz-
tatott regenerálási technológiájának köszönhetően a regeneráló só felhasználása 30%-kal kevesebb. 
Mivel nem tömbszelep, hanem egyedi hidraulikus szelepek végzik a PLC által vezérelt regenerálási ciklusok beállítá-
sát, a berendezés bekerülési költsége magasabb, üzemeltetési költsége viszont alacsonyabb. Kérje szakembereink
segítségét a berendezés kiválasztásához!

AMBERSOFT vízlágyító család
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Vízlágyító berendezések tartozékai

Háztartási Berendezések

Europafilter RS (3/4”-2”)
visszamosható lebegőanyag szűrő

AQUA FP3 10” szűrőház betéttel (3/4”-1”)

Europafilter Soft RS (3/4”-1”)
visszamosható lebegőanyag szűrő – kedvező árfekvés

Multiblock Bypass Alap vagy Szuper 1”

Multiblock Modul GIT+ HM bázis

Nyomásmérőóra

Multiblock Bypass MIX 1” bekeverőszeleppel

Flexibilis csőpár DN 25 500 mm

Flexibilis csőpár DN 50  800 mm

Bekeverő szelep maradékkeménység 
szabályzásra (5/4” és 2”)

Flexibilis csőpár DN32/32 600 mm

Tablettázott regeneráló só (25 kg)

DiOxal

Testomat 2000 BOB

Aquatest vízkeménységmérő teszt

DuoOxide
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Vízlágyító berendezések tartozékai

Kisteljesítményű Rondomat Duo VAS HW/BWT
Ipari Berendezések melegvizes

Celsius 80 szűrőcsalád
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Vízlágyító berendezések tartozékai

Kerülőági csatlakozók

Multiblock Bypass Alap 1”
Kerülőági csatlakozó szerelvény, használatával a vízlágyító berendezés egysze-
rűen kiiktatható a vízvezeték rendszerből. Így karbantartás idején sem szűnik
meg a vízellátás.

Multiblock Bypass Alap 1”

Cikkszám 887577

Multiblock Bypass Szuper 1”
Kerülőági csatlakozó szerelvény, használatával a vízlágyító berendezés egysze-
rűen kiiktatható a vízvezeték rendszerből. Így karbantartás idején sem szűnik
meg a vízellátás. Nyomásmérő óra csatlakoztatható rá.

Multiblock Bypass Szuper 1”

Cikkszám 887532

Multiblock Bypass MIX 1” bekeverőszeleppel 
Bekeverőszeleppel ellátott kerülőági csatlakozó szerelvény. A szelep segítségé-
vel nyersvizet keverhetünk vissza, így beállítható a kívánt vízkeménység. Nyo-
másmérő óra csatlakoztatható rá.

Multiblock Bypass MIX 1” bekeverőszeleppel 

Cikkszám 887530

Multiblock Modul GIT+ HM Alapmodul
Hidromodul rendszerhez csatlakoztatható szerelvény. Függőleges és vízszintes
beépíthetőség. A HM alapmodult külön kell rendelni hozzá a kívánt csatlako-
zási mérettel. 

HM Alapmodul (A és GIT típusú Multiblockhoz)

Multiblock Modul GIT 

Cikkszám 51969

Nyomásmérőóra
Kerülőági csatlakozó szerelvényre szerelhető 0-10 barig képes a nyomást mérni.
Információt ad a szűrő esetleges eltömődéséről. 

Nyomásmérő óra

Cikkszám

HM Alapmodul 3/4” 1” 5/4”

Cikkszám 830012 830014 830020

Multiblock Modul A + HM alapmodul

Kerülőági csatlakozószerelvény; kerülőági csővezeték helyettesítésére, zárósze-
leppel (csak csatlakoztató modullal együtt)

Multiblock Modul A 

Cikkszám 80110
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Vízlágyító berendezések tartozékai

Szelepek

Bekeverő szelep maradékkeménység szabályozásra (5/4” és 2”) 

Elkerülőágba építhető szabályozó szelep, mellyel nyersvizet lehet visszakeverni
a kezeltvíz ágba, és ezzel a maradékkeménység értékét szabályozni.

Bekeverő szelep 5/4” 2”

Névleges csatlakozóméret DN 32 50

Max. átfolyási teljesítmény m3/h 8 12

Max. üzemi nyomás bar 10 10

Beépítési hossz mm 130 139

Cikkszám 11992 11991

Túláramszelep

Védőszerelvény túlnyomások, nyomáslökések ellen.

Túláramszelep 5/4”

Max. üzemi nyomás bar 10

Cikkszám 11980

Flexibilis csatlakozó csövek

Flexibilis csőpár DN 50 800 mm 

2 db flexibilis páncéltömlő, egyenként 800 mm hosszú, egyik végén 2"-os hol-
landeres csatlakozással, a másik végén 2"-os külső menettel, tömítésekkel.
TÜV által bevizsgált termék.

Megkönnyíti a vízlágyító bekötését, valamint a merev csővel ellentétben némi
rugalmasságot biztosít.

Csatlakozókészlet 2”

Max. üzemi nyomás bar 10

Cikkszám 11929

Flexibilis csőpár DN32/32 600 mm 

2 db flexibilis páncéltömlő 5/4"-os csatlakozó méretű berendezések Multiblock
Modul GIT-hez történő csatlakoztatásához: 600 mm hosszú, egyik végén 5/4"-
os hollanderes könyökcsatlakozással, a másik végén 5/4"-os hollanderes csatla-
kozással, könyökkel vagy anélkül, tömítésekkel. TÜV által bevizsgált termék.

Flexibilis csőpár DN32/32 600 mm 32/32-2 32/32-4

Jellemző egyoldali könyökkel kétoldali könyökkel

Max. üzemi nyomás bar 10 10

Cikkszám 11994 11890

Flexibilis csőpár DN 25 500 mm

Flexibilis csőpár DN 25 500 mm

Cikkszám 44000
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Vízlágyító berendezések tartozékai

Vegyszerek

Tablettázott regeneráló só

Vízlágyító készülékek gyantatöltetének regenerálásához nagy tisztaságú sótab-
letta. Kiszerelése 25 kg-os zsákban.

Tablettázott regeneráló só 25 kg

Cikkszám 94239

Aquatest vízkeménységmérő teszt 

A teszter készlettel a víz keménysége mérhető, melyet német keménységi fok-
ban (°nk) fejezünk ki.

Aquatest vízkeménységmérő teszt 

Cikkszám

DIOXAL 20 40

Sótartály mérete < 20 liter 20—50 liter között

Cikkszám 342555 342556

DIOXAL

Nagyhatású klórdioxid alapú gyantafertőtlenítő hatóanyag, amely segíti a bak-
tériumok elleni biofilmréteg kialakulását. Gyantaágy-fertőtlenítő egységgel ellá-
tott berendezésekhez is javasolt.

DUOxide A komponens B komponens Keverőedény

Cikkszám 342560 342561 342562

DUOxide

Kétkomponensű, nagyhatású klórdioxid alapú gyantafertőtlenítő hatóanyag,
amely segíti a baktériumok elleni biofilmréteg kialakulását. Normál kivitelű, 
gyanatágy-fertőtlenítés nélküli berendezésekhez.

SANITABS / SANISAL  – több mint egy regeneráló só 

A BWT kifejlesztette a háztartási vízlágyító berendezések regenerálásához a 
SANITABS tablettát. A SANITABS egy speciális regeneráló só tabletta, amely
egyben tartalmaz egy hatékony tisztító adalékot is. Ez teszi különlegessé és
egyedivé.

A SANITABS rendszeres használatával nem csak az ioncserélő gyantaágyat tud-
juk tisztán tartani, hanem már a sólétartályban létrejön egy hatékony tisztító-
szer, amikor az feloldódik a vízben. Óv a szennyeződésektől és biztosítja a
sólétartály (kabinet) és az egész rendszer higiénikus tisztaságát.

A SANITABS előnyei:

• Maximális biztonságot nyújt minden regenerálás alkalmával
• Tisztaságot és higiéniát hagy maga után a sólétartályban (kabinetben)
• 2 az 1-ben: regeneráló só és a szabadalmaztatott tisztító adalék egy 

tablettában
• Rövid időn belül kellemes illatot biztosít a sólétartályban (kabinetben)

Az ipar különböző területein felhasznált  vízlágyító berendezések számára is el-
érhető ez az új fajta sótabletta SANISAL márkanév alatt: 

• SANISAL P – gyógyszer és kozmetikai ipar 
• SANISAL FB – élelmiszeripar és italárú gyártás
• SANISAL H – Kórházak, közintézmények, iskolák számára
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Vízlágyító berendezések tartozékai

Testomat 2000 BOB 

Ellenőrző automatika, mely határértékre beállított indikátorok segítségével
rendszeresen végzett kémiai analízissel felügyeli a lágyvizet biztosító 
berendezések utáni engedélyezett max. maradékkeménységet. Impulzuskiadás
riasztóberendezés vagy egyéb külső egység meghajtásához, öntartó funkcióval
ellátott mágnesszelep közvetlen csatlakoztatási lehetősége. Minden típusnál:
üzemi nyomás max. 8 bar; üzemi hőmérséklet 40 °C; mintavételezési interval-
lum 0-99 perc; indikátoroldat analízis 0,09 cm3; elektromos csatlakozás 
230V/ 50Hz. Méretek (M x Sz x H): 380/480/280 mm.

Testomat 2000 BOB Testomat 2000 BOB

Cikkszám 11833

Indikátorfolyadék TESTOMAT 2000-hez

500 ml-es felszerelés

Indikátorfolyadék

Méréshatár nk° 0,05—0,5 0,25-2,5 1,0-10,0 2,5-25

Cikkszám 11858 11859 11860 11861

Maradékkeménységet ellenőrző berendezés

Rendszerleválasztó

Multimat rendszerleválasztó

Külső energia nélkül működő, 2-es beépítési osztályú rendszerleválasztó szerel-
vény. Alkalmazásával nem kerülhet be levegő a csőrendszerbe. Ház rézöntvény-
ből (DN 20 - 65) ill. epoxybevonatos szürkeöntvényből (DN 80). Rugó és
szelepház nemesacélból. Lezárható csatlakozók nyomásmérő berendezésekhez.
Visszafolyás-gátló vízbemenet. Tehermentesítő szelep a középső kamrában.
Visszafolyás-gátló a vízkimeneten.

Multimat DN 20 - 32

Multimat DN 20 25 32

Csatlakozóméret R 3/4” 1” 5/4”

Max. üzemi nyomás bar 10 10 10

Max. vízhőmérséklet °C 60 60 60

Átfolyási teljesítmény m3/h 1,44 2,52 4,32

Nyomásveszteség bar 0,71 0,73 0,69

Tömeg kg 3,13 3,15 7,35

Cikkszám 11932 11933 11934

Multimat DN 40 50 65

Csatlakozóméret R 6/4” 2” DIN karima

Max. üzemi nyomás bar 10 10 10

Max. vízhőmérséklet °C 60 60 60

Átfolyási teljesítmény m3/h 5,76 9,72 16,2 

Nyomásveszteség bar 0,71 0,71 0,75

Tömeg kg 7,55 7,27 11,10

Cikkszám 11935 11936 11937

Multimat DN 40 - 80
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