
NYD SMAGFULDT MINERALVAND 

AQA drink Magnesium Mineralized Water tilfører 
mineralet magnesium til drikkevandet, hvilket skaber 
en naturlig balance. Filtret fjerner samtidig klor, der kan 
påvirke vandets lugt og smag, samt tungmetaller som 
kobber, bly og nikkel. 

Vandfiltret er til dig, som ønsker at
• nyde friskt og smagfuldt mineralvand direkte fra 

vandhanen
• fremhæve smage og aroma i kolde, som varme 

drikke
• bidrage til mindre plastik i miljøet 
• få et smartere alternativ til flaskevand
• undgå slæberiet og opbevaring forbundet med 

flaskevand
 
Fra postevand til magnesium mineralvand 

Dit drikkevand gennemgår 5 filtreringstrin:
1. Partikel-forfilter reducerer partikler, f.eks. sand eller 
rust.
2.  Forfilter beskytter filtret.
3.  Mineraliseringsfilter tilfører det essentielle mineral 

magnesium og reducerer mængden af tungmetaller, 
som kobber, bly og nikkel.

4.  Aktivt kulfilter-fleece reducerer stoffer, der påvirker 
smag og lugt, så som klor.

5.  Partikel-finfilter mindsker selv de mindste partikler.
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FILTERABONNEMENT OG RETURSYSTEM

Vandfiltret benyttes til drikkevand og det er vigtigt at opretholde en 
konstant høj hygiejne i vandfiltret. Derfor kræves rettidig udskiftning af 
opbrugt filter. For at gøre det nemt for dig leveres nye filtre med faste 
intervaller automatisk via abonnement.

Så går du aldrig på kompromis med din sikkerhed eller hygiejnen i dit 
drikkevand. 

Abonnementet er inklusiv gratis retursystem, hvor du kvit og frit kan sende 
dit gamle filter retur til os.
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P R O D U K T O P LY S N I N G E R

GENERELLE OPLYSNINGER M200 M300 M400

VARENUMMER lagerføres ikke 428125920 lagerføres ikke

FILTERKAPACITETER*  ( l i ter) M200 M300 M400

BLØDT <8 °dH* 2.000 4.960 7.440

MELLEM 8–14 °dH* 1.140 2.860 4.280

HÅRDT 15–21 °dH* 760 1.900 2.860

MEGET HÅRDT 22–28 °dH* 570 1.430 2.150

MEGET, MEGET HÅRDT >28 °dH* 460 1.150 1.710

UDSTYR

AQA DRINK FILTERHOVED**

T E K N I S K  D ATA

DRIFTSBETINGELSER M200 M300 M400

DRIFTSTRYK bar 2–8 2–8 2–8

TILGANGSTRYK bar >1,2 >1,2 >1,2

VANDTEMPERATUR (min. – maks.) °C +4 til +30 +4 til +30 +4 til +30

OMGIVELSESTEMPERATUR (min. – maks.) °C +4 til +40 +4 til +40 +4 til +40

NOMINEL GENNEMSTRØMNING l/t 180 180 180

DRIFTSPOSITION lodret

DIMENSIONER OG VÆGT M200 M300 M400

HØJDE UDEN VÆGBESLAG/HOLDER mm 360 420 475

HØJDE MED VÆGBESLAG/HOLDER mm 385 445 500

TILSLUTNINGSHØJDE mm 306 366 421

DIAMETER PÅ VANDFILTER mm 88 110 130

VÆGT (tør | våd) kg 0,9 | 1,5 2,1 | 3,2 2,4 | 4,2

TILSLUTNING VARENUMMER 

Ø 3/8“ x 3/8“ (hangevind) 428125800

* Den angivne filterkapacitet gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan kapaciteten variere grundet forskellige parametre. Det er ob-
ligatorisk at udskifte vandfiltret minimum hver 12. måned eller hvis kapaciteten opbruges før tid. Derved sikres den bedste kvalitet og hygiejne i dit drikkevand. 

** Med kontraventil i filterhovedet kan du nemt foretage filterudskiftning uden risiko for vandudløb.

BWT AQA drink filtersystemer overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.

NEM OG ENKEL INSTALLATION

Filtret kan installeres under håndvasken og tilsluttes direkte på en 3-i-1 vandhane, hvor du ved vandhanen frit kan vælge mellem 
varmt vand, filtreret og ikke-filteret koldt vand. Filtret kan også anvendes til vandkølere. Vandfiltret AQA drink Magnesium 
Mineralized Water er ikke egnet til anvendelse i forbindelse med blødt vand da tilgangsvandet minimum skal have en hårdhedsgrad 
på  6 odH.


