BWT, aki a vízről gondoskodik.

Figyelemreméltó termékelőnyök!
Az AQA perla BIO C vízlágyító berendezést a modern
design, gazdaságos, környezetbarát üzemeltetés
és olyan trendteremtő funkciók jellemezik,
melyek a kényelmet és a higiéniát szolgálják.
Ilyen funkciók például:
Smart metering rendszerrel rendelkező vízlágyító
berendezés csak a lemerült gyantahányadot
regenerálja, ezért sófelesleg nélkül dolgozik, így
biztosítva a lehető legalacsonyabb üzemeltetési
költséget.

BIO funkció, ami azt jelenti, hogy a berendezés
minden regenerálásnál automatikusan lefertőtleníti a
gyantatöltetet, így biztosítva a higiénikus közeget.
72 óránként, ha a berendezés nem érzékel vízátfolyást,
gyors mosatással biztosítja a magas fokú higiéniai
állapotot. Akár 4 napon keresztül is megőrzi a
berendezés a beállított programot és értékeket.
A berendezés által szolgáltatott víz vízkeménységi
értéke állítható.
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AQA PERLA BIO C
HÁZTARTÁSI VÍZLÁGYÍTÓ
Kényeztesse bőrét, óvja berendezéseit és kímélje
pénztárcáját a BWT vízlágyító rendszereivel!
Az AQA perla BIO C vízlágyító berendezés kiváló, lágy
vizet biztosít otthona számára.
A BWT selymesen lágy vizének köszönhetően
akár 50%-kal csökkenthető a felhasznált mosóés mosogatószerek mennyisége is. A lágy víz
hozzájárulhat, hogy bőre bársonyos érzetűvé,
ruhái pedig puha tapintásúakká válhassanak.
Megvédi csöveit, szerelvényeit, háztartási gépeit
a vízkőlerakódásoktól. Így elkerülhetők a drága javítások
és megnövekedhet a berendezések élettartama.
A fűtőtestekre, vagy a bojlerek fűtőszálaira lerakódó
1 mm-es vízkőréteg akár 10%-kal is növelheti az
energiafogyasztást. A BWT vízlágyító rendszerek
csökkentik a vízkőlerakódást, ezáltal az energiafogyasztást,
tehát kímélik a környezetet.

Kiváló megoldás háztartások részére

AQA PERLA BIO C 25 /50 /75

• Kompakt, kiforrott, megbízható vízlágyító
• A berendezésen található kijelző tájékoztatást ad a rendelkezésre álló
lágyvíz mennyiségéről, valamint a szerviz szükségességéről
• Új Smart Metering regenerálási rendszer: gazdaságos működés, takarékos
sófelhasználás
• BIO funkció = higiéniai védelem: beépített gyantaágy fertőtlenítés, mely
elősegíti a higiénikus gyantatöltetet
• Újdonság* - Best Water Home alkalmazás: Regisztálja AQA perla BIO
vízlágyító készülékét, és kövesse nyomon a család vízfogyasztását, áttekintheti
a készülék állapotát, tájékozódhat a berendezésben a só mennyiségéről, de
szükség esetén akár házhoz is rendelheti azt
• Az AQA Perla BIO C magyar nyelvű menürendszere még egyszerűbbé teszi
a berendezés használatát

AQA PERLA BIO C

25

50

75

1 m3/h

2 m3/h

2,4 m3/h

m3/onk/oszlop

50 m3/onk/oszlop

65 m3/onk/oszlop

Méretek

660x390x510 mm

1120x390x500 mm

1120x390x510 mm

Cikkszám

B0044940

B0044941

B0044942

Névleges átfolyás
Névleges kapacitás

*A 2020. júniusától elérhető modelleknél.
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BWT BEST WATER HOME alkalmazás

Egy app, mely kényelmet nyújt az ügyfélnek
és megkönnyíti az üzemeltetést.

• Regisztrálja BWT készülékeit, akár 30 db-ot is; az
E1 egykezes vízszűrőtől, az AQA Perla vízlágyítóján
keresztül, a Penguin szűrőkancsóig
• Fontos információkat, higiéniai, szervíz- és
karbantartási utasításokat olvashat
• Áttekintheti a készülék állapotát és különféle
fogyasztási statisztikákat
• Elérheti a távoli diagnosztikát és az ügyfélszolgálatot
• Szükség esetén közvetlenül felveheti a kapcsolatot
AqaMesterével
• További garanciákban részesülhet
• Kéznél van az onlineshop, a fogyó cikkek pl.: a
regeneráló só rendeléséhez

