
BWT-vandfiltre til mindre autoklaver i klinikken

Slut med at købe  
demineraliseret vand på dunke!
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Slut med demineraliseret vand på dunke
Vandfiltrene leverer demineraliseret vand af høj kvalitet <0,5 
μS/cm i hele driftsperioden. Du slipper for besværet med at 
indkøbe og håndtere demineraliseret vand på dunke.

Nem udskiftning af éngangsfilter 
Éngangsfiltrene BWT bestdemin installeres med et universalt 
filterhoved, som automatisk lukker for vandet under udskift-
ning. Nemt, enkelt og hygiejnisk.

Særdeles lave driftsomkostninger
Du slipper helt for indkøb af demineraliseret vand. Der skal 
kun foretages service én gang om året på WFA-unit. Der-udo-
ver opnår du meget høje kapaciteter på filtrene, hvilket giver 
særdeles lave driftsomkostninger. 

     
Stabil drift og minimal service på autoklaven
Vandets høje kvalitet beskytter autoklaven mod driftsstop 
på grund af lav ledningsevne eller problemer med salte i 
dyserne.  

Spar penge og besvær med BWT's vandfiltre!

Super vandkvalitet med lav ledningsevne sikrer stabil drift og minimal vedligeholdelse af autoklaven. 

To løsninger - alt efter vandforbrug..

Bestdemin - Vand til bordautoklave
Bestdemin er et hygiejnisk éngangsfilter, som 
producerer demineraliseret vand. 

Bestdemin er velegnet til bordautoklaver, hvor 
vandforbruget er lavt. Ekstra engangsfiltrene kan 
lagres i klinikken, derved har du altid har et filter 
klar til udskiftning. 

   Kapacitet: 2-300 liter ved 1.000 μS/cm i 
tilgangsvandet. 

   Filteret fås i størrelserne XL og 2XL og kan opbeva-
res på lager i to år.

BWT WFA-unit - Vand til flere autoklaver
WFA-unit er en kombination af et omvendt osmosean-
læg, som forbehandling og efterbehandling med demi-
neraliseringsfilteret Bestdemin.  

Løsningen er særligt velegnet at forsyne flere autoklaver. 
Anlægget kræver minimal vedligeholdelse og ét årligt 
servicetjek er tilstrækkeligt. 

   Kapacitet: 2.000 liter ved 1.000 μS/cm i 
tilgangsvandet

   Service én gang årligt
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BWT Danmark, tidligere HOH Water Technology, blev etableret 
i 1975 og besidder stærke kompetencer indenfor avancerede 
vandbehandlingsløsninger til industri- og forsyningsbranchen, 
hospitaler og klinikker, hotel- og restaurationsbranchen, kaffebran-
chen, svømmehaller, større ejendomme og private forbrugere.

I Danmark har vi landsdækkende service, salg og rådgivning 
samt egne produktionsfaciliteter, og er gennem mange års 
erfaring specialister i anlæg med membran- og 
ionbytningsteknologi. 

Vi er eksperter i større skræddersy-
ede løsninger og rådgiver kunden 
således, at projektet tilpasses de 
specifikke behov. BWT har igen-
nem alle årene været industri- og 
forsyningsbranchens foretrukne 
leverandør af høj vandkvalitet 
til kritiske applikationer. Vores 
teknologier er baseret på mar-
kedets højeste standard.

BWT er kendetegnet ved høj kvalitet, 
kreativitet og unikke produkter. Vi 
ønsker at levere fremtidssikrede og 
optimerede løsninger med den bedste 
vandkvalitet til kundens behov. Vi tror på ud-
vikling af miljøvenlige og økonomiske vandbehand-
lingsprodukter, der beskytter og bevarer vores blå planet.

Vi tilbyder et bredt standardproduktprogram indenfor vandrens-

ning og -filtrering. De mest anvendte teknologier er ionbytning til 
demineralisering, blødgøring, afkarbonisering, membranteknologi 
til omvendt osmose, mikro-, ultra- og nanofiltrering, ultraviolet lys 
til desinficering, ozon, elektrolyse, elektrodialyse, klorelektrolyse, 
elektrodeionisering og dosering.

Siden 2003 har vi været en del af vandteknologigruppen BWT, 
som i dag er den førende europæiske koncern 

indenfor vandbehandling og består af 70 
datterselskaber med omkring 3.000 

ansatte i alt.

Vores forsknings- og udvikling-
steam anvender ”state-of-the-art” 

metoder med et mål om, at skabe 
produkter med nyeste processer og 
materialer, der både passer på 
miljøet og økonomien. I fremtidige 
udviklingsaktiviteter er reduktionen 
af CO2-udledning en væsentlig 
faktor og nye løsninger udvikles 
med henblik på at minimere drift-

somkostninger og energiforbrug.

BWT – For You and Planet Blue 
beskriver vores mission om at tage mil-

jømæssigt, økonomisk og socialt ansvar for 
vores omverden. Vi ønsker at forsyne vores kunder 

og partnere med de bedste produkter, teknologier og 
service, samtidigt med vi yder et positivt bidrag til at bevare de 
globale ressourcer på vores blå planet.

Om BWT - Best Water Technology

BWT HOH A/S • DK-2670 Greve, Geminivej 24
Tel.: +45 43 600 500 • E-Mail: bwt@bwt.dk

www.bwt.dk


