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Vigtig information 

Denne quick guide er udarbejdet til kunder og teknikere. Guiden er en vejledning til installation af 

BWT vandfiltre til vandhanen. På de følgende sider illustreres hvordan dit BWT-filter skal 

installeres under vasken til den specifikke vandhane. 

Du kan selv vælge at montere vandfilteret. Dog anbefaler vi at ved især en vandhane med 

kogende eller kølet vand, at filteret installeres af en fagperson. Du kan tilkøbe at få installationen 

udført af en BWT servicetekniker, som du kan booke på kundeservice@bwt.dk, eller kontakte en 

af vores samarbejdspartnere. 

Det er vigtigt at efterse hvilken type vandhane du har og følge den vejledning, der passer til dig.  

De følgende guides er inddelt således: 

• BWT’s Grohe vandhaner (URBAN, LOFT og MONO) 

• Traditionel vandhane (koldt vand) 

• Vandhaner med kogende/kølet vand 

Vær opmærksom på at installationens udgangspunkt er i 1/2”. Der følger et universalt 

installationssæt med til BWT-vandfilteret. Det kan dog være nødvendigt med yderligere 

overgange, forlængerslanger eller andet. Dette skal købes separat. 

Vigtigt! 

Der gøres opmærksom på, at der skal være en kuglehane eller stophane foran vandfilteret, for at 

man selv må installere sit filter og vandhane. Fremgår dette ikke skal både vandhane og 

vandfilter installeres af en BWT-tekniker eller en af vores samarbejdspartnere. 

Huskeliste 

• Husk at lukke for vandet inden du går i gang med installationen. 

• Husk at installere filterhoved før sikkerhedsventil, hvis dette findes i din installation. 

• Husk pakning mellem delene, der installeres. 

• Kontrollér korrekt retning af filterhoved (strømretning). 

• Waterblocken må ikke monteres vandret/liggende! 

• Nogle filtre må ikke monteres vandret/liggende! (se filterets medfølgende manual) 

• Kontrollér at installationen ikke drypper efter montering. 

• Husk at skylle filteret igennem via vandhanen efter installation (mineraler og luftbobler 

skylles ud, 2-3 minutter). 

• Husk at udskifte filter efter forbrug – se og juster dit interval for udskiftning af filter ved at 

logge ind på shop.bwt.dk. 

mailto:kundeservice@bwt.dk
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 Installation af AQA drink vandfiltersystemer 

1 Grohe URBAN vandhane og Grohe LOFT vandhane 

 

Sådan skal installationen se ud hvis du har tilkøbt en af vores Grohe 3-i-1 vandhaner med 

varmt/koldt vand og en separat funktion til filtreret koldt vand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoguide til installation af  

Grohe URBAN vandhane 

Videoguide til installation af  

Grohe LOFT vandhane 
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2 Grohe MONO vandhane 

Sådan skal installationen se ud hvis du har tilkøbt vores Grohe 1-i-1 vandhane med kun filtreret 

koldt vand.  
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3 Traditionel vandhane med varmt/koldt vand 

Sådan skal installationen se ud hvis du allerede har en traditionel vandhane med varmt/koldt 

vand, hvor det kolde vand filtreres. 

OBS: Ikke alle AQA drink vandfiltre anbefales sammen med en traditionel vandhane pga. tab af 

vandtryk. Se mere under det enkelte vandfilter på shop.bwt.dk  
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4 Vandhane med kogende vand, hvor kun det kolde vand ønkes filtreret 

Sådan skal installationen se ud hvis du allerede har en vandhane med kogende vand, hvor kun 
det kolde vand filtreres. 
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5 Vandhane med køler, hvor kun det kølede vand ønkes filtreret 

Sådan skal installationen se ud hvis du allerede har en vandhane, hvor kun det kølede vand 

filtreres. 

OBS: Filterhoved placeres før sikkerhedsventil!  
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6 Vandhane med kogende vand, hvor kun det kogende vand ønskes filtreret 

Sådan skal installationen se ud hvis du allerede har en vandhane, hvor kun det kogende vand 

filtreres. 

OBS: Filterhoved placeres før sikkerhedsventil! 
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7 Bestilling af filtre 

Bestil nye filtre eller juster dit leveringsinterval her:  

 

 

Du kan i øvrigt læse meget mere om vores løsninger og filtertyper på www.shop.bwt.dk 

  

http://www.shop.bwt.dk/
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