
Filter för att avlägsna oönskad smak och lukt samt klor och partiklar från vattnet

Besttaste är ett kolfilter som tar bort partiklar samt oönskad smak och lukt. Detta 
säkerställer en jämn och stabil vattenkvalitet för vattenkylare och vendingautomater. 
Besttaste-filtret används främst i områden utan problem med kalk i vattnet. Om det 
finns problem med kalk kan filtret med fördel kombineras med ett Bestmax-vattenfilter.  

Filtersystemet består av ett engångsfilter och ett filterhuvud, båda godkända för 
användning med livsmedel. Filterhuvudet har en inbyggd obligatorisk backventil. 
Filtren kräver minimalt med utrymme och kan bytas utan verktyg.

Besttaste vattenfilter

Besttaste filter

Filterhuvud
Bypass-inställning på filterhuvudet:  
(Används inte i samband med Besttaste)

Aktivt kol
Håller partiklar och alla 
smakstörande element borta

Partikelfiltrering upp till 5 µm

Förfiltrering (partiklar)

Tilloppsvatten

Tar bort oönskad smak och lukt samt  
minskar klorhalten med hjälp av aktivt kol

Ofiltrerat vatten

Organiske främmande ämnen

Sand

Klor

Filtrerat vatten
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   Vendingautomater

   Kaffemaskiner

   Vattenkylare

Lämpligt för:



Försäljning:
BWT Danmark: salg@bwt.dk ∙ Tel.: +45 43 600 500
BWT Sverige: info@bwtwater.se ∙ Tel.: +46 40691 4500 
BWT Norge: firmapost@bwtwater.no ∙ Tel.: +47 6717 7000
BWT Finland: info@bwtwater.fi ∙ Tel.: +358 (0)2-436 7300

Tillverkare:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 ∙ A-5310 Mondsee
Tel.: +43 6232 5011-1164 

 www.bwt.dk/horeca

@waterforcoffeelovers

Tillbehör

Tekniska uppgifter
BWT besttaste Storlek

X S
Typisk kapacitet i liter 10 000 40 000
Höjd utan bygel (A) i mm 280 360
Höjd med bygel (B) i mm 300 385
Anslutningshöjd (C) mm 65 65
Diameter på filterpatron (D) i mm 88 88
Vikt i kg (torr/våt) 0,50/1,10 0,9/1,5
Artikelnummer   428123000    428123120

A C
B

125 mm

D65 mm

Kan monteras både vertikalt 
och horisontellt

Anslutning: 3/8" x 3/8"

Artikelnummer

Bestmax installationssats typ 1 (inkl. filterhuvud, slangar, bestflush) 656525560
Filterhuvud 428121300 
SMS-styrbox för automatiskt filterbyte 428121600
Testsats: karbonathårdhet i vattnet 428121570

Driftvillkor
Ingångstryck:  2–8 bar
Vattentemperatur:   4–30 °C
Omgivningstemperatur:  4–40 °C

Unika vattenfilter från BWT
Våra produkter är unika filterlösningar för  
vattenoptimering inom HORECA-branschen:

   BWT bestmax – skyddar mot kalk
   BWT bestprotect – skyddar mot kalk och rost 
   BWT bestmax PREMIUM – skyddar mot kalk och tillför magnesium 
   BWT bestmax BALANCE – ny teknik för framtiden

Dessa produkter från BWT är målinriktade för att optimera 
allt slags vatten i alla områden och för alla användningar i 
restauranger, hotell och kaféer. Utnyttja erfarenheterna och 
tekniken från BWT för en effektiv och optimal vattenförsörj-
ning för ditt företag och dina processer. 
Mer information finns på www.bwt.dk/horeca.
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