
Jeg nyder silkebl dt  
vand i min bolig.

vand i boligen
KALKFRIT
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DERFOR 
bør du investere i et blødgøringsanlæg.

I Danmark er vi vant til et højt kalkindhold i vores vand, men faktisk er der rigtig mange fordele ved at sænke kalkindholdet 
i vandet. 

Kalk i drikkevandet medfører meget besvær og koster mange penge for danske hustande. Fra praktiske dagligdagsproblemer 
med kalk på fliser i badeværelset og afkalkning af husholdningsapparater til øgede udgifter til opvarmning samt stort forbrug 
af sæbe og rengøringsmidler.

Med blødgøring slipper du ikke bare for at bruge tid på at fjerne kalk i hverdagen, mange vil også opleve det positive i, 
at tøjet bliver blødere, at håret bliver mere blødt og glansfuldt, og man kan nøjes med mindre shampoo. Huden vil også 
bedre kunne optage f.eks. cremer og bodylotion, når man bader i blødgjort vand. En anden stor vinder er miljøet, idet der 
udledes færre kemikalier.

Fordelene ved at investere i et blødgøringsanlæg:  

 Du vil opnå øget komfort og velvære takket være silkeblødt vand

 Du slipper for at bruge tid på at fjerne kalk fra fliser og husholdningsapparater 

 Du vil reducere dit energiforbrug og spare penge på elregningen 

 Du vil reducere din udledning af sæbe og kemi fra bl.a. rengøringsmidler til naturen 

 Du vil spare penge pga. forlænget levetid på alle installationer, maskiner og apparater, som er i forbindelse   

 med vand

OM BLØDGØRING
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Hvordan fjerner man kalken?
Blødgøringsanlægget installeres dér, hvor vandet kommer ind i boligen. Anlægget fjerner kalken i vandet inden det bliver 
sendt rundt i huset som drikke- og brugsvand eller ind i varmesystemet.

Et blødgøringsanlæg fra BWT fungerer ved at vandet ledes gennem en ionbyttermasse, som fjerner kalcium- og magnesiumioner 
og dermed blødgør vandet.  Blødgøring er en anerkendt teknologi og har været anvendt industrielt i mere end 50 år.  
Anlægget regenereres automatisk med en mild saltopløsning, og det eneste du skal gøre, er at påfylde salttabletter. Vi 
anbefaler at du anvender de hygiejniske og desinficerende salttabletter Sanitabs.

Godkendt til drikkevand
DVGW-certifikat 
Produkterne AQA life og AQA basic er en del af certificeringsprocessen under ”Deutsche Verein des 
Gas- und Wasserfaches” (DVGW). 

Produkterne bliver regelmæssigt testet for overholdelse af alle, nationalt og internationalt anerkendte, 
retningslinjer og normer vedrørende sikkerhed, hygiejne og miljøbeskyttelse.
Blødgøringsanlæg med et DVGW-certifikat må anvendes til drikkevand i Danmark. 

SÅDAN
virker et blødgøringsanlæg.

OM BLØDGØRING
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KALKFRIT VAND I BOLIGEN

Vi starter hver dag med et blidt og 
beroligende bad i silkebl dt vand.
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I modsætning til hårdt vand, sætter der sig ikke en hinde af kalk på din hud og dit hår, når du bruger blødt 

vand. Udover at skåne din hud og dit hår, skåner det silkebløde vand også dit tøj og dine håndklæder. 

Du kender sikkert følelsen af at tøj og håndklæder er stift og hårdt, når det er tørret efter vask. Det skyldes 

faktisk kalk fra vandet, der sætter sig i dit tøj.

 Du opnår en mærkbar blød, fløjlsagtig hud og smukt, skinnende hår

 Dine yndlingscremer og hårprodukter optages langt bedre, samtidig med at de holder længere,  

 da du ikke behøver at bruge de samme mængder 

 Opnå lækre bløde håndklæder og morgenkåber uden brug af skyllemiddel

 Dine håndklæder og dit tøjs levetid forlænges, da kalk både slider og kan ændre farven på tøjet

BEDRE HVERDAG OG VELVÆRE  
BWT blødgøring er din genvej.

KALKFRIT VAND I BOLIGEN
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STRÅLENDE  
resultat på badeværelset.
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 Slip for kedelig og 
tidskr vende reng ring.

KALKFRIT VAND I BOLIGEN

RESULTAT UDEN BWT BLØDGØRING
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Hårdt og kalkholdigt vand resulterer i at dine fliser, vandhaner og toiletter kalker til på rekordtid. Det høje  

kalkindhold i vandet betyder, at du spilder en masse tid på kedelig og tidskrævende rengøring. Med silkeblødt og 

kalkfrit vand opnår du en masse fordele på dit badeværelse.

 Færre kalkaflejringer på fliser, vandhaner, brusearmaturer og glas 

 Undgå at spilde tid på rengøring af badeværelset

 Spar samtidig penge pga. op til 50 % mindre brug af rengøringsmidler 

 Ingen grimme kalkaflejringer i toilettet og samtidig løber det ikke på grund af kalk

 Levetiden øges på toiletter, vandhaner og brusearmaturer

STRÅLENDE  
resultat på badeværelset.
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Din elkedel, kaffemaskine, vaske- og opvaskemaskine samt varmeanlæg – ja, alt der løber hårdt vand 

gennem, får forkortet levetiden markant på grund af kalkaflejringer. Men det er ikke kun forkortet 

levetid på apparaterne, der koster. Tilkalkede apparater har også dårligere ydeevne og forbruger 

dermed mere strøm. Penge fra dine lommer og direkte ud i afløbet med det kalkholdige vand.  

Silkeblødt vand kan spare dig for problemerne.

 Ingen tilstoppede vandhaner, brusearmaturer og vandrør

 Beskyt dine investeringer mod for tidlig slidtage pga. kalk og undgå dyre reparationer 

 Længere levetid på elkedel, kaffemaskine, vaske- og opvaskemaskine 

 Oprethold garantien plus længere levetid på varmeanlægget

 Undgå at forringe ydeevnen på varmeanlægget pga. kalkbelægninger

INGEN KALK  
i installationerne.

KALKFRIT VAND I BOLIGEN
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INGEN KALK  
i installationerne.

  Mon mine for ldre har t nkt p ,  
at forebyggelse er guld v rd?

KALKFRIT VAND I BOLIGEN
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SKÅNSOM FOR MILJØET 
og pengepungen.

  Med silkebl dt vand sk ner jeg ikke  
kun min familie og min pengepung,  

men ogs  milj et.

KALKFRIT VAND I BOLIGEN
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              Ikke nok med at det kalkholdige vand spilder din tid og tømmer dine lommer, så er hårdt  

            vand også dårligt for dig, din familie og for miljøet. 

                    Du bruger mere strøm, fordi dine apparater er kalket til - men du bruger også flere kemikalier 

               i form af kalkfjerner, sæbe, skyllemiddel osv. Det betyder mere emballage, der skal smides ud 

            - samt flere kemikalier, som ryger ud med spildevandet. Derved øges CO2-udledningen på dit 

lokale renseanlæg, fordi de skal bruge mere energi på at fjerne fosfor, som findes i skyllemiddel, sæbe og 

vaskepulver. BWT's blødgøringsanlæg skåner ikke blot miljøet, men også din pengepung.

 Reduktion på op til 50 % af vaske- og skyllemiddel til tøjvask 

 Forbruget af sæbe, shampoo og rengøringsmidler reduceres også med op til 50 %

 Færre kemikalier udledes med spildevandet og skåner derved miljøet

SKÅNSOM FOR MILJØET 
og pengepungen.

KALKFRIT VAND I BOLIGEN

SPAR

50% 
på forbruget af  

kemikalier
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PRODUKTERNE

AQA life passer ind i de fleste rum og er let at betjene. Displayet med kun seks taster er meget brugervenligt.  
Alle vigtige data, som f.eks. aktuel gennemstrømningsmængde eller restkapacitet, er let aflæselige. 

AQA life er yderst økonomisk i drift. Den fuldautomatiske vekslende DUPLEX-funktion sikrer en hygiejnisk og økonomisk drift. 
Alle forbrugs- og gennemstrømningsdata bliver registreret og anlægget reducerer derved driftsomkostningerne til et minimum 
ved at nedbringe salt- og vandforbruget. 

AQA life
• DUPLEX-anlæg - silkeblødt og frisk vand døgnet rundt
• Enkelt display – i displayet kan du foretage alle 

indstillinger og se alle data 
• Anlægget gør dig automatisk opmærksom på tid for 

påfyldning af regenerationssalt

AQA life
silkeblødt vand døgnet rundt.
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AQA life
DUPLEX-anlæg
I et DUPLEX-anlæg er der to kolonner med ionbytter-
masse. Den ene kolonne overtager forsyningen af 
blødt vand, imens den anden kolonne regenereres. 
Regenerationscyklussen indstiller sig selv i forhold til 
vandforbruget. 
BWT har udviklet en enestående vekslende driftsform 
for at minimere vandets stilstand i anlægget. 
Med korte intervaller bliver hver kolonne idriftsat 
separat – styret af vandmængde- og hygiejnefor-
hold. Det blødgjorte vand strømmer herved vekselvis 
gennem begge kolonner. Den minimale stilstand, 
der opnås ved denne vekslende driftsform, sikrer en 
høj hygiejne.  På den måde står vandet aldrig stille 
længe, men er altid i bevægelse og friskt. Denne 
friskhed gør BWT blødgøring enestående.

AQA life - DUPLEX-anlæg
Ydelse ved 1 bar tryktab m3/timen 1,8

Vand- /omgivelsestemperatur (min..maks.) °C 5..30/5..40

Gennemsnitligt årligt forbrug af salt* kg 64,5

Gennemsnitligt årligt forbrug af vand* m3 5,4

El-forbindelse V/Hz 230 / 50

Højde / bredde / dybde mm 601 x 410 x 505

Saltkapacitet kg 25

Præcisionssaltning ja

Påmindelse om salt ja

Kan opgraderes til solvarmemodul ja

AQA watch ja

DVGW-certifikat ja

* Baseret på en gennemsnitlig husstand med 3 personer med et dagligt forbrug på 107 liter pr. person.  
   Udgangspunktet er at vandværksvandet har 20 °dH.

PRODUKTERNE
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PRODUKTERNE

AQA basic er et kompakt SIMPLEX-blødgøringsanlæg. Anlægget forener komfort med god driftsøkonomi og effektivitet. 
Hjertet i AQA basic er den pålidelige AQA ventil. Herigennem opnås en høj kapacitet set i forhold til det mindre behov for 
regenerationssalt og det betydelige nedsatte behov for skyllevand. 

Drift og regeneration foretages med en enkel elektronisk styreanordning, som er nem at betjene. Regenerationen i AQA basic 
er effektiv og præcis. Regenerationen tager mindre end 30 minutter og sker når kapaciteten er opbrugt.

AQA basic 
lille, men med stor virkning.

AQA basic
• Kompakt SIMPLEX-anlæg med mængdestyret regeneration
• Enkelt display – i displayet kan du foretage alle indstillinger 

og se alle data 
• Anlægget gør automatisk opmærksom på tid for påfyldning 

af regenerationssalt
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PRODUKTERNE
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SIMPLEX-anlæg

I et SIMPLEX-anlæg er der én kolonne med ionbyt-

termasse. Under regenerationen kan et SIMP-

LEX-anlæg ikke levere blødt vand og boligen bliver 

forsynet med hårdt vand i ca. 30 minutter, hvis der 

bruges vand samtidig med regeneration. 

Regenerationen sker når kapaciteten er opbrugt.

AQA Basic

AQA basic - SIMPLEX-anlæg
Ydelse ved 1 bar tryktab m3/timen 1,6

Vand- /omgivelsestemperatur (min..maks.) °C 5..30/5..40

Gennemsnitligt årligt forbrug af salt* kg 64,5

Gennemsnitligt årligt forbrug af vand* m3 6,4

El-forbindelse V/Hz 230 / 50

Højde / Bredde / Dybde cm 530 x 290 x 495

Saltkapacitet kg 25

Præcisionssaltning ja

Påmindelse om salt ja

Kan opgraderes til solvarmemodul -

DVGW-certifikat ja

* Baseret på en gennemsnitlig husstand med 3 personer med et dagligt forbrug på 107 liter pr. person.  
   Udgangspunktet er at vandværksvandet har 20 °dH.

17



FLERE FORDELE
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Alle blødgøringsanlæg har brug for regenerationssalt, men SANITABS er mere end det. SANITABS adskiller sig fra almindelig 
regenerationsalt ved at desinficere blødgøringsanlægget. Under regenerationen bliver eventuelle urenheder, bakterier og 
aflejringer i blødgøringsanlægget løsnet og skyllet væk med skyllevandet. SANITABS sikrer maksimal hygiejnisk sikkerhed og 
varig renhed i blødgøringsanlægget. 

Den patenterede hygiejneeffekt virker kort efter tilførslen af SANITABS i saltbeholderen. Efter ca. 30 minutter fremkommer en 
frisk, hygiejnisk duft fra saltkarret, og saltet vil få en lysegul farve - hvilket er naturligt og bevis for at desinfektionsmidlet er 
blevet opløst i vandet.

SANITABS
hygiejnisk salt med desinficerende effekt.

FLERE FORDELE

Få SANITABS salt leveret til døren 
Vi hjælper dig, så du slipper for at tænke på at skulle bestille salt. 
Ved at tegne et abonnement, får du automatisk SANITABS leveret 
direkte til din hoveddør. 

• Du får SANITABS leveret i faste intervaller lige til døren 
• Du har altid SANITABS på lager 
• Du sparer fragten, når du opretter et abonnement
• Du har altid høj hygiejne i vandet og tryghed for hele familien

Så enkelt opretter du et abonnement
1. Beregn dit årlige vandforbrug via QR-koden
2. Dit saltforbrug og leveringsinterval udregnes automatisk 
3. Tilmeld abonnement og slip for fremtidig bekymring om køb af salt 

sanitabs.bwt.dk 
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FLERE FORDELE

Med en tryghedsaftale fra BWT slipper du for bekymringer om service og uforudsete udgifter på blødgøringsanlægget. Får 
du brug for service, kan du når som helst booke en servicetekniker online på: service.bwt.dk.

BWT TRYGHED PLUS - Fri service inkl. alle reservedele 
Abonnementet omfatter fri service inklusiv alle reservedele ved drifts- og funktionsfejl på blødgøringsanlægget.

BWT TRYGHED - Fri service 
Abonnementet omfatter fri service eksklusiv reservedele ved drifts- og funktionsfejl på blødgøringsanlægget.

Tryghedsaftalerne kan kun tegnes af private og dækker blødgøringsanlæggene AQA life og AQA basic. Priserne for den 
enkelte aftale kan ses på tryghed.bwt.dk

TRYGHEDSAFTALE 
opnå komplet tryghed og ingen uforudsete udgifter.

Fordele ved at tegne en tryghedsaftale 

• Du får fri service 
• Du får gratis reservedele ved TRYGHED PLUS
• Du undgår uforudsete udgifter 
• Du kan til hver en tid booke en servicetekniker online

Så let er det at tegne en tryghedsaftale 

1. Vælg aftaletype via QR-koden
2. Indtast dit navn og adresse
3. Tegn tryghedsaftale og slip for bekymringer 

tryghed.bwt.dk 
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GENNEMTÆNKT 
kvalitetsprodukt og pålidelig service.

EKSTRA FORDELE

Hos BWT producerer vi årligt flere tusinde blødgøringsanlæg efter højeste kvalitetsstandard. 
Vores produktion er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001’s strenge regler. 
Alle blødgøringsanlæg er tysk DVGW-certificeret, som danner forudsætningen for 
pålidelige drikkevandsprodukter. 

Landsdækkende serviceorganisation i Danmark
BWT har serviceteknikere i hele landet og gennem den regionale placering af vore 
serviceteknikere kan vi, indenfor kort tid, være fremme hos dig på stedet og hurtigt finde 
en løsning for dig. 
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www.bwt.dk
www.webshop.bwt.dk
www.bwt-group.com

@bwtdk
følg os på

Brug din lokale fagmand

Kun en autoriseret VVS’er må udføre ændringer på drikkevandsrørene af sikkerhedsmæssige og hygiejniske grunde. 
Dette gælder især for vandbehandlingsanlæg. BWT har et landsdækkende forhandlernetværk af VVS’er, som løben-
de uddannes i rådgivning og installation af blødgøringsanlæg. 
Find din nærmeste forhandler på: www.bwt.dk


