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Tehnologia BWT BESTSAVE 

■ Simplu: nu este necesară instalarea în rezervorul de 
apă
■ Toate materialele utilizate sunt de calitate și în 
concordanță cu industria alimentară
■ Protectie igienica împotriva proliferării bacteriene
■ Îndepărtarea gusturilor și mirosurilor nedorite
(de exemplu, clor)

Cu funcționează Tableta anticalcar?
Un schimbător de ioni  adsoarbe ionii de 
calciu din apă, prevenind acumularea de 
carbonat de calciu care cauzează acele 
depozite de calcar binecunoscute.
Pentru un debit optim, tableta BWT este 
fabricată din material igienic in concordanță 
cu industria alimentară.
Avantaj: Protejează echipamentele/mașinile 
de cafea. Etapa de preparare funcționează 
fiabil, fără întreruperi, la temperatura necesară 
și pentru cantitatea corectă de băuturi, în 
timp ce cărbunele activ integrat reține toate 
elementele nedorite din apă.
Beneficiu: gust și miros îmbunătățit pentru apă 
înseamnă băuturi perfecte de fiecare dată. Și 
orice conținut de metale grele, cum ar fi cuprul 
și zincul, care pot proveni din conductele de 
apă, este de asemenea redus semnificativ. 

PROTECȚIE DE BAZĂ PERFECTĂ ÎMPOTRIVA CALCARULUI 
PENTRU MAȘINI DE CAFEA AUTOMATE
Noua tabletă de protecție împotriva calcarului BWT 
bestsave oferă protecția de bază perfectă împotriva 
calcarului pentru toate mașinile de băuturi calde cu 
rezervoare de apă integrate. Aceasta înseamnă că BWT 
bestsave, în toate dimensiunile sale, este compatibil cu 
aproape orice tip de aparat de cafea, aparat de cafea 
automat și echipament de vending compact.
Indiferent dacă este furnizat furnizorilor de servicii de 
catering, brutării, mici cafenele sau birourilor din sectorul 
Office Coffee, BWT bestsave este cea mai simplă și mai 
eficientă soluție pentru băuturi de cea mai bună calitate.
BENEFICIILE BWT BESTSAVE LA O privire:

■ ■ Utilizabil cu toate automatele compacte de cafea și
automate cu rezervoare de apă încorporate
■ Uşor de utilizat şi fiabil
■ Băuturi de cea mai bună calitate constant
■ Protecție sigură și eficientă împotriva calcarului
■ Necesită întreţinere minimă
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OPERARE ȘI UTILIZARE

Tableta care oferă protecție împotriva calcarului BWT bestsave este 
foarte ușor de utilizat. Imediat ce ați despachetat-o, clătiți-o rapid sub 
robinet și așezați-o direct pe fundul rezervorului de apă al aparatului 
de cafea. Cu rezervorul plin, schimbătorului de ioni îi ia 8-10 ore pentru 
a elimina calcarul din apa netratată. Pentru cele mai bune rezultate, 
efectuați optimizarea peste noapte, astfel încât să existe suficientă 
apă disponibilă pentru cafea a doua zi. Tabletele BWT bestsave oferă, 
prin urmare, o protecție de bază și fiabilă împotriva calcarului pentru 
aparatele/mașinile de cafea și automatele de cafea. Înlocuiți tableta 
împotriva calcarului bestsave de îndată ce a fost atins numărul maxim 
de unități (numărul de rezerve de rezervor). Puteți calcula cu ușurință 
numărul potențial de rezerve folosind tabelul de mai jos. Doar potriviți 
duritatea apei cu dimensiunea rezervorului de apă utilizat și citiți 
numărul de rezerve - facil.
Din motive de igienă, Tableta BWT bestsave nu trebuie lăsată în 
rezervor mai mult de două luni, moment în care trebuie schimbată cu 
una nouă. Aruncați pur și simplu tabletele BWT bestsave uzate la 
gunoi menajer.

MANUFACTURER:
BWT Holding GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 
A-5310 Mondsee

ȘTIȚI DEJA DESPRE FILTRUL PREMIUM BWT BESTCUP PENTRU MAȘINI 
DE CAFEA AUTOMATE?
Apa de cafea optimizată prin intermediul filtrelor BWT bestcup 
PREMIUM asigură o savoare optimă a cafelei și va proteja aparatul 
dumneavoastră de deteriorarea cauzată de depunerile de calcar. Au 
o conexiune specială și sunt pur și simplu plasate în fitingurile de
admisie din rezervorul aparatului de cafea.
Tehnologia patentată de magneziu BWT mineralizează, de asemenea,
apa cu magneziu purtător de aromă pentru cel mai bun gust de cafea
și o cremozitate perfectă.

CAPACITĂȚI
Type BWT bestsave S BWT bestsave M BWT bestsave L

Capacitatea de filtrare
la 10 °dKH(1) →

50 litri 100 litri 200 litri

Duritate temporară
(1) ↓

capacitatea rezervorului/  reumplerile rezervorului /zi duritate temporară

0.75 L 1.0 L 1.5 L 1.0 L 2.0 L 3.5 L 2.0 L 3.5 L 5.0 L

10 °dKH (moale) 66 50 33 100 50 29 100 58 40
15 °dKH (medie) 44 33 22 66 33 20 66 40 27
20 °dKH (dură) 33 25 16 50 25 15 50 30 20

Order no. KS08I00A00 KS10I00A00 KS12I00A00

DIMENSIONI TABLETĂ BWT 
BEST SAVE PROTECȚIE 
ANTICALCAR PAD:BWT bestsave S M L

Lățime A in mm 95 126 150
Adâncime B in mm 65 82 82
Înălțime C in mm 17 20 24
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BWT bestsave este disponibila în trei 
mărimi cu capacități de filtrare de 50–
200 litri.*

Apă la iesire/supapă

Ca2+Ca2+

min. 10 h

(1) °dKH = Duritate temporară în grade germane. Supus schimbării.


