
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γ ΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ  ΥΠΡΕΡΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ.

Ποιοτικό νερό
για εξαιρετική γεύση
στα ζεστά σας 
ροφήματα!
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ΠΑΘΟΣ  
ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ

Coffee -



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.  
ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ!
Η BWT water+more είναι η πρώτη βιομηχανία κατασκευής φίλτρων νερού στον κόσμο που 

εστιάζει ειδικά στο ζήτημα της γεύσης στο νερό. Προσφέρει τεχνικά εξελιγμένες λύσεις που 

προστατεύουν αποτελεσματικά τις μηχανές ενώ συγχρόνως προσφέρουν αξιοσημείωτες 

βελτιώσεις και τη γευστική εμπειρία των ζεστών ροφημάτων. Τα συστήματα βελτιστοποίησης 

που διαθέτει προσφέρουν αποτελεσματική προστασία του εξοπλισμού από τις επικαθήσεις 

αλάτων και γύψου καθώς και τα καλύτερα γευστικά αποτελέσματα στα ζεστά ροφήματα. Τα 

φίλτρα της BWT water+more μπορούν χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε, ανεξάρτητα από την 

ποιότητα του νερού του τοπικού δικτύου.

03

ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
Η συνεχής αλληλεπίδραση με ειδικούς του καφέ 

και του τσαγιού από όλο τον κόσμο υπήρξε 

ανέκαθεν μέρος της εταιρικής φιλοσοφίας της 

BWT water+more. Η διαδικασία αυτή παρέχει 

πολύτιμες πληροφορίες στην εταιρία για να 

εξελίσσεται και να καινοτομεί, μέσω αυτής 

γνωρίζει με ακρίβεια τι είναι σημαντικό στην 

προετοιμασία του καφέ και του τσαγιού.

Αυτό σημαίνει ότι η BWT water+more μπορεί να 

εξασφαλίσει τέλειο νερό και ικανοποιημένους 

χρήστες. Εξάλλου, το νερό αποτελεί έως και το 

98% κάθε καφέ.

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ = ΥΠΕΡΟΧΗ ΓΕΥΣΗ
Tα συστήματα βελτιστοποίησης νερού της BWT όχι 

μόνο αποτρέπουν τον σχηματισμό εναποθέσεων 

αλάτων και γύψου, αλλά και εξασφαλίζουν τον σωστό 

βαθμό σκληρότητας, το σωστό pH και την ισορροπία 

μετάλλων στο νερό - για τον τέλειο καφέ.
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Η BWT ανέπτυξε την πρωτοποριακή της τεχνολογία, BWT 

μαγνησίου επειδή γνωρίζει ότι η σύνθεση των μεταλλικών 

στοιχείων του νερού πρέπει να είναι η σωστή αν θέλουμε να 

έχουμε το καλύτερο δυνατό γευστικό αποτέλεσμα στον καφέ. 

Εμπλουτίζει προσεκτικά το ακατέργαστο νερό με μαγνήσιο, έναν 

φορέα γεύσης και μειώνει την περιεκτικότητα σε ασβέστιο στην 

ιδανική αναλογία δημιουργώντας τέλεια ισορροπία μεταλλικών 

στοιχείων. Ικανοποιεί επίσης τη βασική απαίτηση για αποτροπή 

συσσώρευσης ιζημάτων και αποτροπή δημιουργίας εναποθέσεων 

αλάτων και γύψου. Δίνεται μια πραγματική ώθηση στη γεύση: οι 

ιδιαίτερες γεύσεις μπορούν να αναπτυχθούν ελεύθερα, μειώνεται η 

πίκρα και αποφεύγεται η αίσθηση ξηρότητας στο στόμα. 

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο 

Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ζυρίχης αποδεικνύει τη θετική 

επίδραση του πλούσιου σε μαγνήσιο νερού στη γεύση του καφέ.*

The taste boost
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ 

* www.watertops.de/global/downloads/presse/reprint_cafe-eu_winter_2016_22-26.pdf
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Ca2+/Mg2+ = 3:1 Ca2+/Mg2+ = 1:3

σχετική πικράδα

σχετική στυπτικότητα

υψηλή περιεκτικότητα 
ασβεστίου

υψηλή περιεκτικότητα 
μαγνησίου



05

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ 
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water optimisation
ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η πλήρης σειρά BWT water+more περιλαμβάνει 
μια σειρά συστημάτων βελτιστοποίησης νερού, από 
την οποία μπορείτε να επιλέξετε το πιο αποδοτικό 
προϊόν που ταιριάζει σε οποιαδήποτε ποιότητα νερού 
κάθε περιοχής, σε οποιαδήποτε ποσότητα νερού, για  
οποιαδήποτε χρήση και σε οποιοδήποτε διαθέσιμο 
χώρο. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλό!



3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
Η συνολική κατανάλωση νερού μιας συσκευής

αποτελείται από: 

» Τυπική κατανάλωση νερού ανά χρήση

»  Αριθμός χρήσεων κατά μέσο όρο ανά εργάσιμη ημέρα 

»  Χρήση νερού για προγράμματα καθαρισμού

Η πιθανή κατανάλωση νερού, π.χ. ανά μήνα, μπορεί 

να εκτιμηθεί με βάση αυτά τα στοιχεία. Η πραγματική 

κατανάλωση νερού μπορεί να μετρηθεί πολύ εύκολα 

με τη χρήση του BWT aquameter, επιτρέποντας  τον 

προγραμματισμό της επόμενης αλλαγής του φίλτρου.

4. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΑΣ 
Μόλις καθοριστεί το είδος προστασίας που απαιτεί 

η ποιότητα του νερού και η μέση κατανάλωσή 

του, μπορεί να επιλεγεί το καλύτερο σύστημα 

βελτιστοποίησης νερού για τη κάθε περίπτωση. 

Εφαρμόζοντας το σύστημα αυτό και τηρώντας

τις προϋποθέσεις λειτουργίας του, επιτυγχάνεται 

καλύτερη απόδοση της μηχανής και 

ελαχιστοποιείται το κόστος συντήρησης.

ΓΙΑ ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
»  Χρησιμοποιήστε το Σετ Μέτρησης Σκληρότητας  

»  Μετρήστε την ολική σκληρότητα (GH)

»  Μετρήστε την προσωρινή σκληρότητα (TH)

2. ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BWT

TH ≥ 6, plus μαγνήσιο 

TH ≥ 6: GH - TH ≥ 6

TH ≥ 6: GH - TH < 6

TH < 6

GH: ολική σκληρότητα, TH: προσωρινή σκληρότητα
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ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Water optimisation
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. 
ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΗΓΗ.
    

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BWT ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ 
ΧΩΡΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΝΕΡΟΥ BWT WaTer+More

PreMIUM ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΟ
(προστασία από άλατα και γύψο)

Φίλτρο BWT bestmax PREMIUM

Αντίστροφη όσμωση 
με εμπλουτισμό μαγνησίου BWT bestaqua 14 ROC Coffee

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ PLUS
(προστασία από άλατα, γύψο  
και χλωρίνη)

Φίλτρο BWT bestprotect

Αντίστροφη όσμωση 
με εμπλουτισμό μαγνησίου BWT bestaqua 14 ROC Coffee

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
(προστασία από άλατα)

Φίλτρο BWT bestmax

Αντίστροφη όσμωση 
με εμπλουτισμό μαγνησίου BWT bestaqua 14 ROC Coffee

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Φίλτρο BWT besttaste
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BWT BEsThEad ΚΕΦΑΛΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΟΙΝΗ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 
BWT WaTER+MORE

» Μια κοινή κεφαλή για όλα τα φίλτρα BWT water+more περιλαμβάνει:

» 4 θέσεις ρύθμισης bypass 

» Βαλβίδα αυτόματης διακοπής της ροής του νερού για εύκολη αλλαγή φίλτρου

» Βαλβίδα αντεπιστροφής
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BWT aPP

βοηθά τους χρήστες να επιλέξουν το σωστό φίλτρο 

που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. 

Απλά εισάγετε τη σκληρότητα νερού της περιοχής 

σας, το είδος χρήσης και την κατανάλωση - και θα 

εμφανιστεί το κατάλληλο φίλτρο στο σωστό μέγεθος.

download  
now for free!

bestwater toolkit

NEW!

    

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BWT ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ 
ΧΩΡΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΝΕΡΟΥ BWT WaTer+More

PreMIUM ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΟ
(προστασία από άλατα και γύψο)

Φίλτρο BWT bestmax PREMIUM

Αντίστροφη όσμωση 
με εμπλουτισμό μαγνησίου BWT bestaqua 14 ROC Coffee

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ PLUS
(προστασία από άλατα, γύψο  
και χλωρίνη)

Φίλτρο BWT bestprotect

Αντίστροφη όσμωση 
με εμπλουτισμό μαγνησίου BWT bestaqua 14 ROC Coffee

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
(προστασία από άλατα)

Φίλτρο BWT bestmax

Αντίστροφη όσμωση 
με εμπλουτισμό μαγνησίου BWT bestaqua 14 ROC Coffee

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Φίλτρο BWT besttaste
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΑΤΑ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

REsalTIng

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΙΟΝΤΑ

Ασβέστιο

Μαγνήσιο

Νάτριο

Κάλιο

ΣΤΕΡΕΑ

Ασβέστιο (Ανθρακικό ασβέστιο) 

Γύψος (Θειικό Ασβέστιο)

Σωματίδια 

ΑΝΙΟΝΤΑ 

Θειικό Άλας

Ανθρακικό Άλας

Χλωριούχο

ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εξολοθρευτής γεύσεων

Χλώριο

Solutions and technology for water optimisation



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΑΤΑ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Για ασταθές νερό που περιέχει  
θειικά, που τείνει να σχηματίσει 
γύψο.

Περιεκτικότητα 
άλατος
στο διήθημα:

υψηλή

Για standard νερό και περίπου 
το 80% των εφαρμογών.

Περιεκτικότητα 
άλατος
στο διήθημα:

μέτρια 

Βασική προστασία 

BWT bestmax sOFT –
ειδικοί στις μηχανές καφέ 
BWT bestmax –  
προστασία ατμοποιητών και 
φούρνων με χρήση ατμού

Περιεκτικότητα 
άλατος
στο διήθημα: 

μέτρια 

Για τη μεγάλη πρόκληση, το νερό 
που σχηματίζει γύψο και είναι 
γευστικά ενισχυμένο με μαγνήσιο 
ως φορέα γεύσης.

PreMIUM προστασία 
με μαγνήσιο

BWT bestmax PREMIUM –  
οι ειδικοί της γεύσης 

Για νερό που έχει δυσάρεστη γεύση
ή περιέχει χλώριο.

Περιεκτικότητα 
άλατος
στο διήθημα:

σταθερή 

Το eXTra
για τη γεύση

BWT besttaste –  
βελτιώνει 

Βασική προστασία PLUS

BWT bestprotect –  
προστασία

Ειδικά σχεδιασμένο για υψηλή 
κατανάλωση νερού και 
αναπαραγώγιμες ιδιότητες νερού. 
Επιλεκτικός εμπλουτισμός με 
μαγνήσιο για μέγιστα γευστικά 
αποτελέσματα.

Περιεκτικότητα 
άλατος
στο διήθημα: 

χαμηλή

PreMIUM προστασία
με επιλεκτικό
εμπλουτισμό
με μαγνήσιο

BWT bestaqua 14 ROC Coffee
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Solutions and technology for water optimisation



Καινοτόμα συστήματα βελτιστοποίησης   του νερού στον κλάδο της καφεστίασης.

Εξαιρετικής ποιότητας, γευστικό, 
ισορροπημένο νερό σε περιοχές 
με χαμηλή σκληρότητα.

Το bestmax soft προσφέρει σε 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 
περιοχές με «μαλακό» νερό προ-
στασία της μηχανής και εξαιρετι-
κή ποιότητα πόσιμου νερού. Δι-
ατηρεί το pH σε σταθερές τιμές, 
διαχειρίζεται με ακρίβεια το επί-
πεδο των αλάτων στο νερό και 
απομακρύνει οσμές και γεύσεις 
με αποτέλεσμα την καλύτερη δυ-
νατή γεύση στον καφέ. 

7 μεγέθη που καλύπτουν όλες τις ανάγκες με απόδοση 
που φτάνει τα 14.400 λίτρα.

Η βελτιστοποίηση του νερού 
με τα φίλτρα νερού bestmax soft 
επιτυγχάνεται με:
• Κορυφαία τεχνολογία (ΗΕΤ) για μέγιστη απόδοση.
• 5 στάδια  φίλτρανσης. 
• Φίλτρανση με ενεργό άνθρακα ακόμα και του νερού που περνάει 

από το bypass.
• Μεμβράνη ενεργού άνθρακα για καθαρό νερό χωρίς ανεπιθύμητες 

οσμές και γεύσεις. 
• Δυνατότητα φιλοξενίας σε μικρούς χώρους οριζόντια και κάθετα. 
• Ίδια κεφαλή για όλα τα μεγέθη.
• Εύκολη αλλαγή ανταλλακτικού του φίλτρου.
• Άμεση, εφάπαξ ρύθμιση του bypass στην κεφαλή του φίλτρου.
• Βαλβίδα αυτόματης διακοπής της ροής του νερού κατά την αλλαγή 

του φίλτρου.
• Βαλβίδα αντεπιστροφής εγκατεστημένη στην κεφαλή του φίλτρου.

Υψηλή απόδοση 
με μικρό κόστος 

- 14.400 λίτρα 
 για αυτόματους πωλητές
- 12.000 λίτρα 
 για μηχανές καφέ

Τα οφέλη σας: 
• Εξαιρετική αποτελεσματικότητα
• Οικονομική προστασία από 

τα άλατα και ισορροπημένη 
περιεκτικότητα σε μεταλλικά 
στοιχεία.

• Παρέχει εξαιρετικά γευστικό 
νερό για καφέ espresso, φίλ-
τρου και speciality coffees.

• Σταθερά ικανοποιημένοι και 
πιστοί πελάτες.
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    bestmax- Καινοτόμα συστήματα βελτιστοποίησης του νερού στον κλάδο της καφεστίασης 

5 στάδια βελτιστοποίησης του νερού με τα φίλτρα της bestmax
+ Μεγαλύτερη  ++++ 

απόδοση

Νέες μεγαλύτερες αποδόσεις των 
φίλτρων BTW water+more

Ως ηγέτης της καινοτομίας η  BWT 
water+more συνεχώς αναπτύσσει τα 
συστήματά της που αφορούν στην  
βελτιστοποίηση του νερού. Με τη 
νέα «Τεχνολογία Υψηλής Απόδοσης» 
(HET), η BWT water+more για 
άλλη μια φορά ορίζει νέα σημεία 
αναφοράς στην αγορά. 

Μετά από έρευνα αιχμής από 
τους  μηχανικούς, τους χημικούς 
και τους ειδικούς στο νερό της 
BWT, παρουσιάζεται ένα φίλτρο 
με νέες επιδόσεις στην απόδοση  
την αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια.

έως 

Σχετικές αποδόσεις

Στάνταρτ φίλτρο

BWT bestmax με HET

Ρύθμιση του Bypass
- Βρίσκεται εγκατεστημένη πάνω στην 

κεφαλή του φίλτρου, ακριβώς όπως 
απαιτείται για την εύκολη ρύθμιση του 
bypass

Είσοδος νερού Έξοδος νερού 

Φιλτράρισμα: Νερό που 
περνάει από το bypass

Ροή του νερού που 
περνάει από το 

bypass 

  Τελικό φιλτράρισμα
-  Συγκρατεί ακόμη και τα πιο λεπτά 
 σωματίδια
-  Για καθαρό νερό ανά πάσα στιγμή

  Φιλτράρισμα με ενεργό άνθρακα
- Εξαλείφει δυσάρεστη γεύση και οσμή
-  Φιλτράρει και καθαρίζει το νερό που 
 περνάει από το bypass

  Υψηλής απόδοσης ιοντοανταλλαγή
-  Για την υψηλότερη απόδοση στο 
 μικρότερο χώρο

  Προ-φίλτρο ενεργού άνθρακα 
-  Για ιοντοανταλλαγή
-  Επιτρέπει την μέγιστη απόδοση

  Προ-φιλτράρισμα
– Για σωματίδια που προκλήθηκαν 
 κατά την εγκατάσταση

NEO

τεχνικά Χαρακτηριστικά*
Τύπος bestmax X S V V L XL 2XL

ύδραυλική σύνδεση (είσοδος-έξοδος) 
S V M L XL 

2XL
3/8»

3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Πίεση εισόδου νερού (min-max), σε bar 2 – 8 2 – 8 2 – 8 2 – 8 2 – 8 2 – 8 2 – 8

Θερμοκρασία νερού (min-max), σε ˚C 4 – 30 4 – 30 4 – 30 4 – 30 4 – 30 4 – 30 4 – 30

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (min-max), σε ˚C 4-40 4-40 4-40 4-40 4-40 4-40 4-40

Συνολικό ύψος χωρίς τον βραχίονα (α) της κεφαλής (mm) 280 360 420 475 500 500 574

Συνολικό ύψος με τον βραχίονα (Β) της κεφαλής (mm) 300 385 445 500 530 530 600

Ύψος του σημείου σύνδεσης (C) από το πάτωμα (mm) 230 310 370 425 450 450 520

απόσταση από το πάτωμα (D) (mm) 65 65 65 65 65 65 65

απόσταση μεταξύ εισόδου εξόδου νερού (ε) mm 125 125 125 125 125 125 125

Ø Διάμετρος ανταλλακτικού φίλτρου, (mm) 88 88 115 130 145 145 185

Βάρος  περίπου, σε Kg (στεγνό / βρεγμένο) 0,5/1,1 0,9/1,5 2,1/3,2 2,4/4,2 3,4/5,9 3,8/6,0 7,5/11,0

                                                                    *Τα παραπάνω μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Καινοτόμα συστήματα βελτιστοποίησης   του νερού στον κλάδο της καφεστίασης.

Ρυθμίσεις bypass 
και αποδόσεις των φίλτρων

Προσωρινή 
σκληρότητα °dKH

Ρύθμιση
bypass

Απόδοση φίλτρου σε λίτρα

X S V M L XL 2XL

4 3 1800 3000 7500 11400 15600 20400 36000

5 3 1440 2400 6000 9120 12480 16320 28800

6 3 1200 2000 5000 7600 10400 13600 24000

7 3 1025 1710 4285 6510 8910 11655 20570

8 2 900 1500 3750 5700 7800 10200 18000

9 2 800 1330 3330 5065 6930 9065 16000

10 2 720 1200 3000 4560 6240 8160 14400

12 2 600 1000 2500 3800 5200 6800 12000

14 2 510 855 2140 3255 4455 5825 10285

16 2 450 750 1875 2850 3900 5100 9000

20 2 360 600 1500 2280 3120 4080 7200

24 2 300 500 1250 1900 2600 3400 6000

≥25 1 ≤255 ≤430 ≤1075 ≤1635 ≤2235 ≤2925 ≤5160

Τύπος bestmax X S V M L XL 2XL

Υδραυλική σύνδεση (είσοδος-έξοδος) 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Πίεση εισόδου νερού (min-max), σε bar 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8

Θερμοκρασία νερού (min-max), σε 0C 4-30 4-30 4-30 4-30 4-30 4-30 4-30

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (min-max), σε 0C 4-40 4-40 4-40 4-40 4-40 4-40 4-40

Α - Συνολικό ύψος χωρίς τον βραχίονα της κεφαλής 
(mm) 280 360 420 475 500 500 574

Β - Συνολικό ύψος με τον βραχίονα της κεφαλής (mm) 300 385 445 500 530 530 600

C - Ύψος του σημείου σύνδεσης από το πάτωμα (mm) 230 310 370 425 450 450 520

D - Απόσταση από το πάτωμα (mm) 65 65 65 65 65 65 65

Ε - Απόσταση μεταξύ εισόδου εξόδου νερού mm 125 125 125 125 125 125 125

Ø Διάμετρος ανταλλακτικού φίλτρου, (mm) 88 88 115 130 145 145 185

Βάρος περίπου, σε Kg (στεγνό / βρεγμένο) 0,5/1,1 0,9/1,5 2,1/3,2 2,4/4,2 3,4/5,9 3,8/6,0 7,5/11,0

Προσωρινή 
σκληρότητα °dKH

Ρύθμιση
bypass

Απόδοση φίλτρου σε λίτρα

X S V M L XL 2XL

4 3 1500 2500 6250 9500 13000 17000 30000

5 3 1200 2000 5000 7600 10400 13600 24000

6 3 1000 1665 4165 6330 8665 11330 20000

7 3 855 1425 3570 5425 7425 9710 17140

8 2 750 1250 3125 4750 6500 8500 15000

9 2 665 1110 2775 4220 5775 7555 13330

10 2 600 1000 2500 3800 5200 6800 12000

12 1 445 745 1865 2835 3885 5080 8965

14 1 380 640 1600 2430 3330 4355 7685

16 0 280 470 1185 1800 2465 3220 5690

20 0 225 375 945 1440 1970 2575 4550

24 0 190 315 790 1200 1640 2145 3790

≥25 0 ≤180 ≤300 ≤755 ≤1150 ≤1575 ≤2060 ≤3640

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά

Μηχανές 
καφέ 

με ατμό

Μηχανές 
καφέ 

χωρίς ατμό

*Οι αποδόσεις μπορεί να κυμαίνονται έως και ±5%, ανάλογα με την ποιότητα του νερού της περιοχής 
και της ταχύτητας της ροής του.

*Τα παραπάνω μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Βελτιστοποιημένη 

ρύθμιση bypass 

για ζεστά ροφήματα: 

15-70% 
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ΦΙΛΤΡΑ βΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΛaΥΣΤΕ GoUrMeT ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ KaI ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το νερό που χρησιμοποιείται στη παρασκευή καφέ, βελτιστοποιημένο με τη χρήση των φίλτρων BWT 

bestcup PreMIUM εξασφαλίζει εξαιρετική απόλαυση καφέ και προστατεύει την πολύτιμη τεχνολογία 

της μηχανής σας από φθορές που προκαλούνται από τα άλατα και τα ιζήματα γύψου. Τα φίλτρα 

BWT bestcup PreMIUM προσαρμόζονται στο δοχείο νερού της μηχανής με ένα ειδικό προσαρμογέα. 

Χρησιμοποιώντας την ίδια μοναδική τεχνολογία βελτιστοποίησης νερού BWT που χρησιμοποιείται 

για τις επαγγελματικές μηχανές, το φίλτρο δοχείου νερού BWT bestcup PreMIUM, μειώνει τα επίπεδα 

ανθρακικής σκληρότητας (άλατα) και θειικού ασβεστίου (γύψος) παρέχοντας καθαρό νερό χωρίς 

σωματίδια και χωρίς δυσάρεστες γεύσεις ή οσμές.

Επιπλέον, η πατενταρισμένη τεχνολογία μαγνησίου της BWT εμπλουτίζει το νερό σας με μαγνήσιο
για βέλτιστη γεύση του καφέ και τέλεια κρέμα.
Η επαγγελματική τεχνολογία μέσα σε ένα φίλτρο BWT bestcup PreMIUM είναι απλή στη χρήση, παρέχει 

πλήρη προστασία στη μηχανή σας και μέγιστη ευχαρίστηση σε κάθε γνώστη και λάτρη του καφέ.

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ BWT BeSTCUP PreMIUM: ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΦΕ ΧΑΡΗ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ 
4 ΕΠΙΠΕΔΩΝ
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Φίλτρο Σωματιδίων

Διαχωρισμός μεγάλων 
σωματιδίων, όπως η 
άμμος και η σκουριά

1

2

3

4

BWT τεχνολογία μαγνησίου που ανταποκρίνεται στις 
επαγγελματικές απαιτήσεις όσων γνωρίζουν τον καφέ 
και των home barista:

Προστατεύει τη μηχανή σας από τα άλατα και τα 
ιζήματα γύψου.
      Αυτό επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της υψηλής 
τεχνολογίας μηχανής σας.

Βελτιστοποιεί το νερό του καφέ σας με μαγνήσιο
      Αυτό εγγυάται πάντα άριστο άρωμα και 
τέλεια κρέμα στον καφέ ικανοποιώντας τους 
πραγματικούς γνώστες του καφέ. 

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Εξάλειψη οργανικών 
ουσιών, χλωρίου, 
δυσάρεστων οσμών και 
γεύσεων

Σωματίδια

Ξένες οσμές / γεύσεις

Ασβέστιο

Μαγνήσιο

Οργανικές ουσίες

Χλώριο

Φίλτρο λεπτών σωματιδίων

Διαχωρισμός λεπτών 
σωματιδίων και 
αιωρούμενων ουσιών

Απομάκρυνση 
σκληρότητας, ρύθμιση 
της ισορροπίας των 
μεταλλικών στοιχείων

Ιοντοανταλακτης  
υψηλής απόδοσης

BWT τεχνολογία μαγνησίου



F o r  Y o u  a n d  P l a n e t  B l u e .

www.eurogat.eu

Στοιχεία Συνεργάτη

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόδοση διήθησης 2 L/min = 120 L/h
Επίπεδο συγκράτησης άλατος > 97 %
Συντελεστής μετατροπής νερού (WCF) περίπου 50 %
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ελάχιστη ροή τροφοδοσίας νερού 4.2 L/min = 250 L/h
Ροή απορριπτόμενου νερού 2.0 L/min = 120 L/h
Πίεση εισερχόμενου νερού 0.15–0.4 MPa = 1.5–4 bar
Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 5–30 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 5–40 °C
ΙΣΧΥΣ
Αναμονή 230 V/50 Hz, with ≥ 6 A protection
Κατανάλωση 200 W, Standby < 3 W
Ασφάλεια 1.25 A, time-lag
Σύνδεση EC-60320 C13
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Τροφοδοσία νερού M ¾"
Παραγόμενο νερό M ⅜”
Απορριπτόμενο νερό John Guest 5/16"
Εξωτερικό δοχείο John Guest 5/16"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ 
Διαστάσεις (Μ x B x Y) 277 x 297 x 505 mm
Βάρος 17.7 kg

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

Το BWT bestaqua 14 ROC Coffee τροφοδοτείται 
μόνο με κρύο πόσιμο νερό.

WCF: Συντελεστής μετατροπής νερού
ΕΚ: Ηλεκτρική αγωγιμότητα
SDI: Δείκτης πυκνότητας Silt

1) Οι επιδόσεις που υποδεικνύονται ισχύουν για 
λειτουργία χωρίς αντίστροφη πίεση διαπέρασης 
στο νερό θερμοκρασίας 15 °C. Η απόδοση που 
μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη εξαρτάται 
από διάφορες παραμέτρους, όπως η ποιότητα 
νερού τροφοδοσίας, η αντίστροφη πίεση 
της θερμοκρασίας νερού στην πλευρά του 
διηθήματος κλπ. Και μπορεί συνεπώς να αποκλίνει 
ελαφρώς από την τιμή που φαίνεται εδώ.
2) Η χρήση μονάδας προκατεργασίας νερού 
τροφοδοσίας ή φίλτρου σωματιδίων και ενεργού 
άνθρακα όπως το  BWT besttaste συνιστάται.
3) Η προεπιλεγμένη ρύθμιση WCF είναι περίπου 
στο 50% υπό κανονικές συνθήκες. Το συνολικό 
WCF της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει λόγω 
των τοπικών συνθηκών και των προεπιλεγμένων 
ρυθμίσεων, π.χ. κύκλους έκπλυσης.

Ο παραπάνω πίνακας υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προειδοποίηση.

ΕΝΑ ΚΒΑΝΤΙΚΟ ΑΛΜΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙHΣH ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΦΕ, ΤΟ ΤΣΑΪ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ 

F O R  Y O u  A n D  P L A n E T  B L u E .

ROC your water
R O C k e t  s c i e n c e
R O C k e t  t e c h n o l o g y
R O C k e t  u s a b i l i t y

Coffee

bwt bestaqua 14 ROC COffee – 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Αντίστροφη όσμωση που αναπτύχθηκε ειδικά

για τον κλάδο της καφεστίασης

ΣΤΡΟΦΗ 

Απεριόριστα ρυθμιζόμενη ρύθμιση bypass για 

στοχευμένη, απαιτητική απομάκρυνση των μετάλλων 

ΕΛΕΓΧΟΣ
Η αντίστροφη όσμωση ελέγχεται και παρακολουθείται 

εξαιρετικά εύκολα μέσω μιας εφαρμογής στο smartphone

ΠΡΑΣΙΝΗ 
Βιώσιμη αντίστροφη όσμωση με εξαιρετικά χαμηλή 

παραγωγή αποβλήτων και κατανάλωση πόρων

www.eurogat.eu

Στοιχεία Συνεργάτη


