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Filtry do wody BWT 
 

głowica – 231913 
wkłady -  231920, 231937, 231944 

 
 

Instrukcja obsługi 
 

Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy koniecznie dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi. 
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1 Zakres dostawy 

1.1 Zestaw instalacyjny 

Zestaw instalacyjny bestmax składa się z następujących części (por. rys. 1):  

 Głowica filtra (1) z gwintem wewnętrznym do montażu wkładu filtra (3), pasująca do   

 wszystkich rozmiarów wkładów wraz z plakietką montażową. W głowicy znajduje się   

 zintegrowany aquastop i zawór zwrotny. 

 Uchwyt (2) do montażu wkładu filtra bestmax. 

 Wkład filtra w rozmiarze X, S, V, M, L, XL i 2XL (3) z nakładką higieniczną i gwintem   

 zewnętrznym do wkręcenia w głowicę filtra (1). 

 Instrukcja montażu i obsługi.  

Ze względów higienicznych wszystkie elementy są opakowane w folię ochronną. 

1.2 Zapasowy wkład filtra 

Opakowanie wkładu zapasowego zawiera wkład zapasowy z nakładką higieniczną (3) w folii 

ochronnej oraz instrukcję montażu i obsługi.  

2 Dane techniczne 

2.1 Wymiary i masy 

2.2 Warunki eksploatacji

 

Rodzaj bestmax X S V M L XL 2XL

Wysokość całkowita bez     
uchwytu

mm 270-280 350-360 410-420 465-475 490-502 492-502 570-580

Wysokość całkowita z          
uchwytem (B)

mm 305 385 445 500 527 527 600

Wysokość przyłącza (C) mm 226 306 366 421 448 448 520

Odległość od podłoża (D) mm 65 65 65 65 65 65 65

Długość instalacyjna (E) mm 125 125 125 125 125 125 125

Wkład filtrujący (F) mm 88 88 110 130 147 147 185

Waga suchego wkładu (ok.) kg 0,5 0,9 2,1 2,4 3,4 3,8 7,5

Waga mokrego wkładu (ok.) kg 1,1 1,5 3,2 4,2 5,9 6,0 11,0

Rodzaj bestmax X S V M L XL 2XL

Gwint łączenia (dopływ, odpływ) 3/8"

Przepływ znamionowy L/h 60

Zakres ciśnienia roboczego bar 2 – 8

Ciśnienie dopływającej wody bar > 1,2

Utrata ciśnienia przy 30 l/h1 bar 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,10 0,20

Utrata ciśnienia przy 60 l/h1 bar 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,15 0,30

Utrata ciśnienia przy 180 l/h1 bar 0,60 0,60 0,50 0,40 0,50 0,50 0,60

Temperatura wody, min.-maks. °C + 4 bis + 30

Temperatura otoczenia, min.-maks. °C + 4 bis + 40

Temperatura otoczenia przy składowaniu / transporcie, °C - 20 bis + 40

Objętość złoża L 0,45 0,70 1,50 2,00 2,50 3,10 6,50

Położenie robocze pionowe lub poziome

Typowa wydajność przy 10 d°KH w przypadku urządzeń 
przygotowujących napoje gorące z wytwarzaniem pary2 L 600 1.000 2.500 3.800 5.200 6.800 12.000

Typowa wydajność przy 10 d°KH w przypadku urządzeń 
przygotowujących napoje gorące bez wytwarzania pary do 95 °C2 #

L 720 1.200 3.000 4.560 6.240 8.160 14.400

Redukcja chloru zgodnie z ust. 5.5.2 EN 14898:2006 klasa 1 1 1 1 1 1 1

¹ Przy ustawieniu obejścia „2“ i 1,5-metrowymi wężami DN8 zamontowanymi przy dopływie i odpływie.  

² Faktyczne wydajności robocze mogą się różnić od podanych w tabeli. Są one zależne od jakości dopływającej wody, przepływu, ciśnienia   

 dopływającej wody i ciągłości strumienia. Redukcja twardości węglanowej po uzdatnieniu zgodna z opisem w ust. 5.5.5 EN 14898:2006 przy  

 podanych wydajnościach. 
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3 Ogólne informacje 

3.1  Objaśnienie symboli 
Ostrzeżenia w niniejszej instrukcji montażu i obsługi oznaczone są symbolami. Są one poprze- 
dzone hasłami, które wyrażają stopień zagrożenia. By uniknąć wypadków i szkód materialnych 
należy bezwzględnie stosować się do ostrzeżeń. 

I OSTRZEŻENIE! 
…wskazuje na konieczność unikania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może 
doprowadzić do zagrożenia zdrowia. 

I UWAGA! 
… wskazuje na konieczność unikania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może 
doprowadzić do szkód materialnych. 

Wskazówki i zalecenia 

 WSKAZÓWKA!  
… zawiera przydatne wskazówki i zalecenia oraz informacje ważne dla wydajnej i bezawaryjnej 
eksploatacji. 

3.2 Informacje dotyczące instrukcji montażu i obsługi 
Instrukcja montażu i obsługi pozwala na właściwą instalację i użytkowanie systemu filtrującego. 
Należy stosować się do zamieszczonych w niej wskazówek oraz lokalnych przepisów 
dotyczących wody pitnej i regulujących usuwanie odpadów. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
prac przy systemie filtrującym należy przeczytać instrukcję montażu i obsługi. 

3.3 Warunki udzielenia gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności 
Wszelkie informacje i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji montażu i obsługi są 
zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, stanem techniki oraz naszą wiedzą i 
wieloletnim doświadczeniem. 

Wkład filtra jest objęty 2-letnią gwarancją.  

BWT nie odpowiada za szkody spowodowane bezpośrednio i szkody wynikające z: 
 niezastosowania się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi 
 zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem 
 niewłaściwej, wadliwej instalacji 
 niewłaściwej obsługi 
 samodzielnych przeróbek 
 zmian technicznych 
 zastosowania elementów bez certyfikatów 

3.4 Odpowiedzialność operatora 
 Instrukcję montażu i obsługi należy przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie systemu  

 filtrującego, tak by w każdej chwili była dostępna. 
 System filtrujący można eksploatować wyłącznie w nienagannym i gwarantującym   

 bezpieczeństwo stanie technicznym. 
 Należy kierować się wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji montażu i  

 obsługi. 

3.5 Prawa autorskie 
Copyright © 2010 BWT Austria GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
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4.1 Zastosowanie
Wkłady filtracyjne bestmax służą do dekarbonizacji zimnej wody, która ma spełniać wymogi 
prawne wobec jakości wody pitnej. Pozwalają obniżyć osad wapniowy i twardość węglanową 
wody pitnej, przez co chronią urządzenia gastronomiczne, np. ekspresy do kawy, espresso,  
automaty do napojów gorących i zimnych, piece parowe, kombiwary i kostkarki do lodu, przed 
szkodliwymi osadami wapiennymi. Poza tym dzięki usuwaniu substancji zapachowych i       
smakowych, np. chloru, polepszają smak potraw i aromat napojów oraz filtrują cząstki stałe. 

4.2 Budowa
Woda z sieci (A) wpływa do wkładu filtracyjnego (rys. 3). W obszarze (E) cząstki stałe są  
usuwane za pomocą filtra wstępnego, a substancje zapachowe i smakowe, np. chlor, za pomocą 
węgla aktywnego. Następnie woda jest dekarbonizowana za pomocą wymiennika jonów (F), 
filtrowana za pomocą węgla aktywnego (G), a wreszcie filtrowana końcowo, 
dokładnie (H).
W system filtrujący wbudowano specjalnie regulację wody w obejściu (B), które umożliwia 
wyłączenie określonej części wody z sieci z procesu dekarbonizacji. Jest ona filtrowana wyłącznie 
za pomocą węgla aktywnego (G) i filtra cząstek stałych (H). Woda zdekarbonizowana i woda z 
obejścia łączą się w odpływie (D). 

Dzięki ustawieniu na głowicy filtra wielkości obejścia (bypass) w zależności 
od twardości lokalnej wody z sieci możliwe jest zagwarantowanie  
optymalnej jakości wody dla konsumenta. 

A  Dopływ wody z sieci 
B  Przepływ wody w obejściu 
C  Ustawienie obejścia na głowicy filtra 
D  Odpływ przefiltrowanej wody 
E  Filtracja wstępna (filtr cząstek, węgiel aktywny) 
F  Dekarbonizacja za pomocą wymieniacza jonowego 
G  Filtracja za pomocą węgla aktywnego; filtrowanie również wody z    
obejścia 
H  Filtracja cząstek stałych; filtrowanie również wody z obejścia  

5 Wskazówki dotyczące eksploatacji i bezpieczeństwa   

Ten fragment zawiera przegląd wszystkich aspektów istotnych z punktu widzenia bezpiecznej i 
bezawaryjnej eksploatacji. Mimo podjęcia wszelkich środków bezpieczeństwa użytkowanie 
każdego produktu jest obarczone ryzykiem resztkowym, szczególnie w razie niewłaściwego 
posługiwania się nim. Gwarancja obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy zachowano wszystkie 
zalecenia montażu i eksploatacji. 

5.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem  
System filtrujący służy wyłącznie do dekarbonizacji (redukcji twardości węglanowej) zimnej wody 
o jakości wody pitnej i do usuwania substancji zapachowych i smakowych oraz cząstek stałych, 
które mogą znajdować się w wodzie pitnej. Filtr został opracowany i skonstruowany wyłącznie w 
wyżej wymienionych celach zgodnych z jego przeznaczeniem. Wszelkie inne zastosowania uważa 
się za niezgodne z przeznaczeniem. 

I OSTRZEŻENIE! 
 System filtrujący można wykorzystywać wyłącznie z zimną wodą o jakości wody pitnej . W  

 razie wszelkich zastosowań niezgodnych z przeznaczeniem, np. stosowania filtra do przy- 
 gotowania wody nie posiadającej jakości wody pitnej, wiąże się ryzyko dla zdrowia w   

Rys. 3
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 razie wypicia wody. Jeśli surowa woda zawiera patogeny chorobotwórcze, może wystąpić  
 ryzyko mikrobiologiczne. Zagrożenie może wiązać się ze zbyt wysokim stężeniem metali  
 ciężkich lub zanieczyszczeń organicznych w wodzie. 

 "Do ochrony wody pitnej podczas wszelkich prac przy systemie filtrującym należy stosować  
 krajowe przepisy dotyczące instalacji do wody pitnej (np. normę DIN 1988, EN 1717). 

 Jeśli ze względu na zanieczyszczenie istnieje urzędowe zalecenie gotowania wody   
 wodociągowej, to dotyczy to również wody filtrowanej. Po odwołaniu obostrzeń dotyczących  
 spożywania wody pitnej należy koniecznie wymienić wkład filtra oraz wyczyścić przyłącza.  
 Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenie dla zdrowia. 

 W głowicy filtra znajduje się zintegrowany homologowany zawór zwrotny zgodny z   
 normą DIN EN 13959. Jeśli za systemem filtrującym przyłączone są duże urządzenia  
 kuchenne, które ze względu na podwyższone ryzyko skażenia (np. środkami czystości)  
 wymagają wyższych zabezpieczeń przed cofaniem się wody, należy je wyposażyć w  
 odpowiednie urządzenia zabezpieczające. 

 System filtrujący należy odłączyć od instalacji wodociągowej przed jej konserwacją. Przed  
 ponownym przyłączeniem go instalację należy dokładnie wypłukać. 

 Przed montażem należy odłączyć źródło zasilania urządzenia końcowego (wyciągnąć wtyczkę  
 z kontaktu). 

I UWAGA! 
 Niewłaściwa instalacja systemu filtrującego może spowodować szkody materialne. W celu  

 ochrony wody pitnej należy stosować się do krajowych przepisów regulujących instalację (np.  
 norma DIN 1988, EN 1717), ogólnych warunków higienicznych i danych technicznych. 

 Samodzielne przeróbki systemu filtrującego oraz zmiany techniczne są niedozwolone. 
 Należy unikać mechanicznych uszkodzeń systemu filtrującego; w przeciwnym razie gwarancja  

 wygasa. 
 Przed systemem filtrującym należy zamontować zawór odcinający. 
 Należy stosować wyłącznie przyłącza z płaskimi uszczelkami. Uszczelki stożkowe uszkadzają  

 przyłącza głowicy filtra i powodują unieważnienie roszczeń z tytułu gwarancji. 
 Do przyłączenia urządzenia należy stosować wyłącznie węże zgodne z normą DVGW W 543. 
 Jeśli produkt był magazynowany w temp. poniżej 0 ", po wypakowaniu należy go pozostawić  

 przed uruchomieniem przez przynajmniej 24 godziny w temperaturze panującej w miejscu  
 instalacji. 

 Systemu filtrującego nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła i otwartego ognia. 
 System filtrujący nie może mieć kontaktu z chemikaliami, rozpuszczalnikami i oparami. 
 Miejsce instalacji należy chronić przed mrozem i bezpośrednim oddziaływaniem promieni  

 słonecznych.  

 WSKAZÓWKA! 
 Podczas montażu i eksploatacji systemu filtrującego należy stosować się m. in. do zasad  

 bezpieczeństwa i higieny pracy „Prace w zakładach gastronomicznych” opracowanych przez  
 specjalistyczną komisję ds. produktów spożywczych i używek ([niemiecka] zasada BGR  
 111). Higienę systemu filtrującego zbadano zgodnie z ust. 7.4 normy DIN 18879-1. Wyboru  
 materiału dokonano zgodnie z wymogami stawianymi przez normy DIN 18879-1 i EN 14898.  
 Wytrzymałość ciśnieniowa zgodna z normą DIN 18879-1. 

 W głowicy filtra znajduje się zintegrowany homologowany zawór zwrotny zgodny z normą  
 DIN EN 13959. 

 Przefiltrowana woda pitna odpowiada kategorii cieczy 2 według normy EN 1717. 
 Przed pierwszą instalacją systemu filtrującego urządzenie (np. ekspres do kawy) należy  

 oczyścić i odkamienić. 
 W przypadku pewnych grup, np. osób o obniżonej odporności lub do przygotowywania po- 

 karmu dla niemowląt zaleca się przegotowanie wody wodociągowej przed spożyciem. Dotyczy  
 to również przefiltrowanej wody.  
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 Filtr zawiera nieznaczne ilości srebra, mające na celu ograniczenie rozwoju bakterii.   
 Nieznaczna ilość srebra może przenikać do wody. Nie stanowi ona zagrożenia i jest zgodna z  
 zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

 Podczas procesu filtrowania ma miejsce nieznaczne podwyższenie stężenia sodu. W razie  
 konieczności stosowania diety niskosodowej zalecamy kontakt z lekarzem. 

5.2 Kwalifikacje personelu 
System filtrujący mogą instalować, uruchamiać i konserwować wyłącznie przeszkolone osoby i 
personel specjalistyczny. 

 Osoby przeszkolone 
 Szkolenie obejmuje informacje o potencjalnych zagrożeniach wynikających z niewłaściwego  
 użycia podczas wykonywania powierzonych zadań. 

 Personel specjalistyczny 
 Ze względu na wykształcenie kierunkowe, wiedzę na temat odpowiednich przepisów i   
 doświadczenie personel specjalistyczny jest w stanie zainstalować, uruchomić i   
 konserwować system filtrujący.  

5.3 Postępowanie po przerwach w eksploatacji  
 W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji należy zamknąć zawór w dopływie systemu  

 filtrującego. 
 Po przerwie w eksploatacji wynoszącej ponad 2 dni (weekend, urlop) system filtrujący należy  

 przed użyciem przepłukać 4–5 l wody. 
 Po przerwie wynoszącej min. 4 tygodnie wkład filtra należy wymienić na nowy. 

5.4 Częstotliwość wymian 
Wkład filtra należy wymienić po osiągnięciu wydajności określonej w Rozdziale 10. Wkład należy 
wymieniać regularnie, najpóźniej po 12 miesiącach od instalacji. Filtr należy również wymienić po 
przerwie w eksploatacji wynoszącej 4 tygodnie lub dłużej.  

5.5 Utylizacja 
Zużyte wkłady do filtra, pozostałe części i opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi 
przepisami. O ile istnieją lokalne punkty zbiórki, wszystkie elementy produktu należy poddać re-
cyklingowi. Pomaga to chronić środowisko. 

6 Instalacja filtra 
6.1 Jakość wody 
System filtrujący można zasilać wyłącznie zimną wodą, która spełnia wymogi prawne wobec 
jakości wody pitnej. 

I OSTRZEŻENIE! 
 Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest źródłem zagrożenia! 
 Wszelkie zastosowania niezgodne z przeznaczeniem, np. stosowanie filtra do przygoto- 

 wania wody nie posiadającej jakości wody pitnej, wiąże się z ryzykiem dla zdrowia w razie  
 wypicia wody. 

6.2  Ciśnienie 

I UWAGA! 
 Maksymalne ciśnienie znamionowe nie może przekraczać 8 barów. Jeśli jest wyższe, przed 

 systemem filtrującym należy zamontować reduktor ciśnienia.  
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 Montaż reduktora ciśnienia może ograniczyć strumień wody. 
 W celu zagwarantowania optymalnego działania systemu filtrującego ciśnienie na wejściu nie  

 może być niższe niż 1,2 bara. 

Należy unikać wahań w ciśnieniu. Jeśli jednak dochodzi do nich, suma ciśnienia podwyższonego 
i spoczynkowego nie może przekraczać 8 barów. Jednocześnie pozytywna zmiana ciśnienia 
nie może przekraczać 2 barów, a negatywna być mniejsza niż 50% ustawionego ciśnienia 
przepływu (por. normę DIN 1988 część 2.2.4).  

6.3 Wybór materiałów 
Przy wyborze materiałów należy pamiętać, że zmiękczona woda zawiera niezwiązany kwas 
węglowy. 
W celu uniknięcia korozji BWT nie zaleca montażu pomiędzy systemem filtrującym i urządzeniem 
odbiorczym elementów z miedzi, materiałów ocynkowanych, chromowanych lub niklowanych. 

6.4 Wypakowanie filtra  
Filtr należy wyjąć z opakowania i sprawdzić jego kompletność oraz pod kątem uszkodzeń (które 
mogły powstać podczas transportu).  

I UWAGA! 
 Uszkodzone elementy należy natychmiast wymienić. 
 Zachować higienę pracy. 
 Opakowanie należy chronić przed dziećmi. Grozi uduszeniem! 

Zdjąć plastikową folię i, o ile to możliwe w danym miejscu, usunąć do kontenera na odpady z 
tworzyw sztucznych. Pomaga to chronić środowisko. Należy stosować się do lokalnych prze-
pisów o usuwaniu odpadów! 

6.5 Montaż uchwytu i głowicy filtra  
6.5.1 Montaż uchwytu filtra 

I UWAGA! 
 Przed instalacją należy zapoznać się z informacjami technicznymi oraz wskazówkami   

 dotyczącymi eksploatacji i bezpieczeństwa. 
 Do przyłączenia urządzenia należy stosować wyłącznie węże zgodne z normą DVGW W 543. 
 Przy montażu akcesoriów (węży, zestawu przyłączeniowego) należy zachować wymiary i  

 promienie gięcia. 

Sposób postępowania: 
1. System filtrujący należy ustawić w miejscu umożliwiającym łatwe przyłączenie do instalacji  
 wody pitnej. 
2. System filtrujący może działać w pozycji pionowej i poziomej (por. rys. 4). 
3. Odstęp między wkładem filtra i podłożem lub przeciwległą ścianą powinien wynosić min.  
 65 mm, co gwarantuje wystarczającą ilość miejsca do montażu wkładu filtra (por. rys. 4A i  
 4B). Przy poziomym montażu wkładu do filtra należy zwrócić uwagę, by leżał on na podłożu.  
 Odstęp uchwytu od podłoża X (por. rys. 4B) przy montażu poziomym:  
 

 

 

 

 

 

bestmax X bestmax S bestmax V bestmax M bestmax L/XL bestmax 2XL

37 mm 37 mm 44 mm 51 mm 60 mm 90 mm
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4. Uchwyt ścienny należy tak zamontować, by włożenie głowicy i wkładu filtra nie stwarzały  
 problemów. 
5. System filtrujący należy stabilnie   
 przymocować do ściany za pomocą    
 uchwytu. Jako podłoże może służyć     
 ściana z pełnych cegieł ≥ Mz 12   
 lub z betonu ≥ B 15. Uchwyt filtra    
 zdjąć z głowicy filtra i zamontować   
 do takiego podłoża z użyciem    
 następujących materiałów (nie są   
 zawarte w zestawie): 

 – 2 x wkręt do drewna z łbem    
       sześciokątnym DIN 571 – 5 x 50 stal ocynkowana 
 – 2 x podkładka ISO 7089 – 5 – 200 HV ocynkowana 
 – 2 x kołek nylonowy typu S 6 firmy Fischer lub zamiennik. 

W razie innego podłoża montaż powinien przeprowadzić fachowiec. 

6. Datę instalacji (rok/miesiąc) oznaczyć na dołączonej plakietce i 
nakleić ją na głowicę filtra (por. rys. 5).

6.5.2 Montaż głowicy filtra  

I UWAGA! 
 Na głowicę filtra bez podłączonego wkładu filtra w żadnym wypadku nie może długotrwale  

 działać woda pod ciśnieniem. 
 Moment obrotowy kształtek nie może przekraczać 15 Nm! 

 WSKAZÓWKA!  
 W głowicy filtra jest zamontowany aquastop, który zabezpiecza przed niepożądanym   

 wypływem wody przy otwartym zaworze odcinającym, gdy nie zainstalowano wkładu filtra. 
 Przed demontażem wkładu filtra należy zamknąć fabrycznie zamontowany zawór odcinający. 

Sposób postępowania: 
1. Nałożyć głowicę filtra na uchwyt filtra. 
2.  Zwrócić uwagę na właściwy kierunek przepływu wody 
 (por. rys. 6). 
3.  Na głowicy filtra zamontować węże (zastosować odpowiednie  
 promienie gięcia!) doprowadzające i odprowadzające wodę. 
4.  Do zaworu odcinającego przyłączyć wąż doprowadzający wodę. 
5.  Wąż odprowadzający wodę przyłączyć do urządzenia-odbiorcy. 
6.  Otworzyć zawór odcinający i sprawdzić szczelność systemu. 
7.  Zamknąć zawór odcinający. 
 
6.6 Montaż wodomierza 
Jeśli urządzenie-odbiorcze, np. ekspres do kawy, nie zawiera 
wodomierza, BWT zaleca montaż licznika wody dopływającej do 
wkładu filtra, który wskazuje konieczność wymiany wkładu filtra. Pozwala to na odczytanie 
pozostałej wydajności wkładu w dowolnym momencie. 

Sposób postępowania: 
1. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi wodomierza. 
2.  Zamontować wodomierz na głowicy filtra. Zwrócić uwagę na kierunek przepływu!   
 Wyświetlacz zamontować w widocznym miejscu. Wodomierz zaprogramować zgodnie z  
 instrukcją obsługi i uruchomić.  
 

  Rys. 5

Rys. 4

A

B

Rys. 6
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3.  Wąż odprowadzający wodę zamontować na wyjściu   
 wodomierza. 
4.  Wąż odprowadzający wodę przyłączyć do urządzenia-odbiorcy. 
5.  Otworzyć zawór odcinający. 
6.  Sprawdzić szczelność instalacji. 

6.7 Określenie wydajności filtra i ustawienie obejścia 
Ustawienie obejścia i wydajności filtra zależy od twardości 
wody pitnej i eksploatacji wkładu filtra.  

Sposób postępowania: 
1. Informacji o twardości węglanowej wody udziela firma   
 zaopatrująca w wodę, można ją również ustalić za pomocą 
 szybkiego testu (test kropelkowy, rys. 7).  Na podstawie   
 twardości węglanowej i sposobu eksploatacji można wybrać  
 ustawienie obejścia; informacje o typowej wydajności filtra  
 znajdują się w tabeli 1–3 w rozdziale 10. 
2.  Istnieją 4 możliwości ustawienia obejścia. Ustawieniem   
 fabrycznym jest „2”. Obejście można ustawić dzięki pokrętle na głowicy filtra (por. rys.   
 8). Należy je przekręcić w lewo lub w prawo do momentu, gdy oznaczenie wskaże wybraną  
 wartość, a pokrętło zaskoczy. 
3.  Po ustawieniu obejścia można je zamocować za pomocą dołączonej etykiety. 

 WSKAZÓWKA!  
 BWT zaleca taki wybór wielkości bestmax, a co się z tym wiąże wydajności systemu   

 filtrującego, by wymiana odbywała się regularnie co 6 miesięcy, najpóźniej po 12 miesiącach. 
 Należy pamiętać, że po przerwie wynoszącej 4 tygodnie i dłuższej wkład filtra należy   

 wymienić na nowy. 

6.8 Instalacja wkładu filtra  

I UWAGA! 
 Wkład filtra bestmax można montować wyłącznie do oryginalnej głowicy filtra BWT. 
 Podczas prac należy zachować czystość i unikać zanieczyszczenia systemu filtrującego. 

Sposób postępowania: 

1. Wyjąć wkład filtra z foliowego opakowania i usunąć nakładkę  
 higieniczną. 
2.  Przed instalacją wkładu na tabliczce filtra zanotować datę  
 instalacji i wymiany (najpóźniej po upływie 12 miesięcy) (por. rys.  
 9) lub przed instalacją wkładu filtra wypełnić dostępny   
 opcjonalnie dokument serwisowy (por. rys. 10), zamocować za  
 pomocą opaski zaciskowej na głowicy filtra. 
3.  Filtr wkręcić w głowicę w kierunku zgodnym z ruchem   
 wskazówek zegara (por. rys. 11). 
4. Otworzyć zawór odcinający. 
5.  Przy uruchamianiu filtr należy wypłukać i odpowietrzyć (por.  
 Rozdziały 6.8.1. do 6.8.3). 
Minimalne ilości wody do przepłukania podano w znajdującej 
się poniżej tabeli. 

Tabela: Minimalne ilości wody do przepłukania 

1× = 1 °KH

10 ml

Rys. 7

Rys. 8

  Rys. 11

Rodzaj bestmax X S V M L XL 2XL

Ilość wody do 
płukania w litrach 

1 1 3 5 7 9 15

2

1

 Rys. 9

Rys. 10
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 WSKAZÓWKA!   
Po przerwie w eksploatacji wynoszącej ponad 2 dni system filtrujący należy przed użyciem 
przepłukać 4–5 l wody. 
W zależności od instalacji istnieją różne sposoby płukania i odpowietrzania filtra.  

6.8.1 Płukanie / odpowietrzanie przez urządzenie-odbiorczeę 
Jeśli zamontowane za systemem urządzenie-odbiorcze (np. ekspres do kawy) posiada funkcję 
uruchomienia wkładu filtra, system filtrujący można odpowietrzyć / wypłukać za jego pomocą. 
Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji urządzenia-odbiorczego. 

 WSKAZÓWKA!  
Podczas płukania wkładu filtra wody nie należy kierować bezpośrednio do zbiornika.    

6.8.2 Płukanie / odpowietrzanie przez zawór płuczący 
BWT zaleca montaż zaworu płuczącego na wylocie wkładu filtra. Zainstalowanie na wylocie 
systemu filtrującego zaworu płuczącego umożliwia łatwe odpowietrzanie i płukanie filtra. Należy 
stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji tego zaworu. 

6.8.3 Płukanie / odpowietrzanie przez wąż odpływu wody 
Jeśli żadne z wymienionych rozwiązań nie jest możliwe, system filtrujący można również 
odpowietrzać za pomocą węża spustowego 

Sposób postępowania: 
1. Zamknąć zawór odcinający. 
2.  Odłączyć wąż spustowy wody urządzenia-odbiorczego, np. ekspresu do kawy. 
3.  Koniec węża umieścić w ustawionym niżej pojemniku o pojemności 10 litrów. 
4.  Otworzyć zawór odcinający. 
5.  System filtrujący płukać do momentu, gdy wypływająca woda będzie czysta i pozbawiona  
 bąbli (ilość wody do płukania – por. zalecenia w Rozdziale 6.8). 
6.  Zamknąć zawór odcinający. 
7.  Wąż spustowy wody na powrót zamontować do urządzenia-odbiorczego. 
8.  Otworzyć zawór odcinający. 
9.  Sprawdzić szczelność systemu i wszystkich przyłączy. 

6.9 Wymiana wkładu filtra  

I UWAGA! 
Przed wymianą wkładu filtra zamknąć fabrycznie zamontowany zawór odcinający!  

 WSKAZÓWKA!   
 Wkład filtra należy wymieniać w zależności od stopnia zużycia,     

 najpóźniej po 12 miesiącach  po uruchomieniu. 
 Filtr należy również wymienić po przerwie w eksploatacji  

 wynoszącej 4 tygodnie lub dłużej. 

Sposób postępowania: 
1. Zamknąć zawór odcinający. 
2.  Wkład filtra wykręcić z głowicy filtra przeciwnie z ruchem   
 wskazówek zegara (por. rys. 12). W celu ułatwienia demontażu  
 wkładu filtra głowicę można pochylić w uchwycie pod kątem 90". 
3.  Sprawdzić, czy twardość węglanowa surowej wody z sieci się  
 zmieniła i w razie potrzeby dopasować częstotliwość wymiany  
 (por. Rozdział 10). 
4.  Zainstalować nowy wkład filtra zgodnie z opisem w Rozdziale  
 6.8 (por. rys. 12). 
5.  Wypłukać i odpowietrzyć wkład filtra zgodnie z opisem w Rozdziale 6.8. 
6.  Usunąć wymontowany wkład filtra, stosując się do przepisów lokalnych. 

1

2

2

1

Rys. 12
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Do zachowania pełnej funkcjonalności wszystkie urządzenia techniczne wymagają regularnej 
konserwacji. 

I UWAGA! 
Woda pitna jest środkiem  Podczas użytkowania systemu filtrującego należy stosować  
spożywczym się do zasad higieny. System filtrujący należy czyścić z   
   zewnątrz wilgotną ściereczką, a podczas wymiany filtra   
   zachować czystość. Nie stosować żrących środków i   
   szorujących detergentów.  

Sprawdzanie szczelności  codziennie

Sprawdzanie węży pod ciśnieniem  regularna kontrola miejsc zgiętych i zgniecionych. Zgięte  
   węże należy wymienić. 

Przerwa w eksploatacji  Po przerwie w eksploatacji wynoszącej ponad 2 dni system  
   filtrujący należy przed użyciem przepłukać 4–5 l wody.  

Wymiana wkładu filtra   najpóźniej po 12 miesiącach (niezależnie od pozostałej   
   wydajności); po min. 4 tygodniach przerwy w użytkowaniu  

Wymiana głowicy filtra  po 5 latach, najpóźniej po 10 latach  

Wymiana węży pod ciśnieniem  po 5 latach  

 Zwiększenie odstępów pomiędzy wymianą filtra może spowodować uszkodzenie urządzeń- 
 odbiorczych. 

 Brak wymiany głowicy filtra lub węży może spowodować szkody materialne. 

Awaria Przyczyna Usunięcie awarii 

brak możliwości pobrania 
przefiltrowanej wody 

zamknięty dopływ wody lub 
zamknięte zawory odcinające 

sprawdzić ew. otworzyć zawory 

filtr niedokładnie wkręcony w 
głowicę filtra 

filtr wykręcić o " obrotu i wkręcić ponownie do 
oporu (por. Rozdział 6.9) 

nieprawidłowo zamontowana 
głowica filtra 

sprawdzić kierunek przepływu – strzałkę na 
głowicy filtra – i ew. przełożyć (por. Rozdział 
6.5.2) 

słaby przepływ zbyt niskie ciśnienie w instalacji sprawdzić ciśnienie w instalacji (por. Rozdział 

aquastop w głowicy filtra 
nieszczelny po wymonto-
waniu wkładu filtra 

złogi cząstek obcych w aquastop przepłukać system z zamontowanym filtrem 
(por. Rozdział 6.8) 

nieszczelność gwintu uszkodzone uszczelnienie sprawdzić uszczelnienie, w razie potrzeby 
zastąpić nowym 

bańki powietrza niewystarczające odpowietrzenie powtórzyć odpowietrzenie (por. Rozdział 6.8) 

mleczno-biała woda wynikające z zastosowane-
go procesu powstawanie kwa-
su węglowego, który przybiera 
postać małych białych bąbelków 

zmętnienie znika po ok. 5 minutach 

elementy grzejne lub po-
jemnik w urządzeniu     
odbiorczym zbyt szyb-  
ko pokrywają się zwa- 
pnieniem 

niewłaściwe ustawienie obejścia, 
przekroczenie wydajności filtra, 
zbyt mały rozmiar filtra 

sprawdzić twardość węglanową, ustawienie 
obejścia i wydajność filtra, ew. zamontować 
większy wkład filtra 

8 Usuwanie awarii  
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Bestell-Nr.

Zestaw instalacyjny bestmax X FS20I01A00

Zestaw instalacyjny bestmax S FS22I01A00

Zestaw instalacyjny bestmax V FS23I01A00

Zestaw instalacyjny bestmax M FS24I01A00

Zestaw instalacyjny bestmax L FS26I01A00

Zestaw instalacyjny bestmax XL FS28I01A00

Zestaw instalacyjny bestmax 2XL FS30I01A00

Wkład filtra bestmax X FS20I00A00

Wkład filtra bestmax S FS22I00A00

Wkład filtra bestmax V FS23I00A00

Wkład filtra bestmax M FS24I00A00

Wkład filtra bestmax L FS26I00A00

Wkład filtra bestmax XL FS28I00A00

Wkład filtra bestmax 2XL FS30I00A00

Głowica filtra FS00Y00A00

9 Numery produktów 
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10 Wydajności filtrów i ustawienie obejścia (bypass)

Poniższe tabele obrazują typową wydajność filtrów oraz ustawienie obejścia (bypass), które 
zależy od twardości tymczasowej lokalnej wody i rodzaju przeznaczenia. BWT rekomendu-
je dobór rodzaju wkładów filtrujących, które powinny być wymieniane co 6 a maksymalnie co 
12 miesięcy.

PL





Tabela 2: 
Typowa wydajność filtra i ustawienie obejścia w przypadku eksploatacji wkładu filtra z urządzeniami 

przygotowującymi napoje gorące bez wytwarzania pary (maks. temperatura 95"C): 
PL

Twardość 

węglanowa w °d KH

Usta-

wienie 

obejścia

Wydajność filtra w litrach

X S V M L XL 2XL

4 3 1800 3000 7500 11400 15600 20400 36000

5 3 1440 2400 6000 9120 12480 16320 28800

6 3 1200 2000 5000 7600 10400 13600 24000

7 3 1025 1710 4285 6510 8910 11655 20570

8 3 900 1500 3750 5700 7800 10200 18000

9 3 800 1330 3330 5065 6930 9065 16000

10 3 720 1200 3000 4560 6240 8160 14400

11 3 655 1090 2725 4145 5670 7415 13090

12 3 600 1000 2500 3800 5200 6800 12000

13 3 550 920 2305 3505 4800 6275 11075

14 3 510 855 2140 3255 4455 5825 10285

15 3 480 800 2000 3040 4160 5440 9600

16 3 450 750 1875 2850 3900 5100 9000

17 3 420 705 1765 2680 3670 4800 8470

18 3 400 665 1665 2530 3465 4530 8000

19 3 375 630 1575 2400 3280 4295 7575

20 3 360 600 1500 2280 3120 4080 7200

21 3 340 570 1425 2170 2970 3885 6855

22 3 325 545 1360 2070 2835 3705 6545

23 3 310 520 1300 1980 2710 3545 6260

24 3 300 500 1250 1900 2600 3400 6000

25 2 255 430 1075 1635 2235 2925 5160

26 2 245 410 1030 1570 2150 2810 4965

27 2 235 395 995 1510 2070 2710 4780

28 2 230 380 960 1460 1995 2610 4610

29 2 220 370 925 1410 1925 2520 4450

30 2 215 355 895 1360 1865 2435 4300

>30 2 195 325 815 1235 1695 2215 3910



Tablea 3: 
Typowa wydajność filtra i ustawienie obejścia w przypadku eksploatacji wkładu filtra z piecami  

konwekcyjno-parowymi / piekarnikami i kostkarkami do lodu:

Twardość 

węglanowa w 

°d KH

Wydajność filtra w litrach

X S V M L XL 2XL

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

4 1035 1135 1725 1895 4310 4740 6550 7205 8965 9860 11725 12895 20690 22755

5 825 910 1380 1515 3445 3790 5240 5765 7170 7890 9380 10315 16550 18205

6 690 755 1150 1265 2870 3160 4365 4805 5975 6575 7815 8595 13790 15170

7 590 650 985 1080 2460 2710 3740 4115 5120 5635 6700 7370 11820 13000

8 515 565 860 945 2155 2370 3275 3600 4480 4930 5860 6445 10345 11375

9 460 505 765 840 1915 2105 2910 3200 3980 4380 5210 5730 9195 10110

10 410 455 690 755 1720 1895 2620 2880 3585 3945 4690 5155 8270 9100

11 375 410 625 690 1565 1725 2380 2620 3260 3585 4260 4690 7525 8275

12 345 375 575 630 1435 1580 2180 2400 2985 3285 3905 4295 6895 7585

13 315 350 530 580 1325 1455 2015 2215 2755 3035 3605 3965 6365 7000

14 295 325 490 540 1230 1355 1870 2055 2560 2815 3350 3685 5910 6500

15 275 300 460 505 1145 1265 1745 1920 2390 2630 3125 3435 5515 6065

16 255 280 430 470 1075 1185 1635 1800 2240 2465 2930 3220 5170 5685

17 240 265 405 445 1010 1115 1540 1695 2105 2320 2755 3035 4865 5355

18 230 250 380   420 955 1055 1455 1600 1990 2190 2605 2865 4595 5055

19 215 235 360 395 905 995 1375 1515 1885 2075 2465 2715 4355 4790

20 205 225 345 380 860 945 1310 1440 1790 1970 2345 2580 4135 4550

21 195 215 325 360 820 900 1245 1370 1705 1875 2230 2455 3940 4335

22 185 205 310 345 780 860 1190 1310 1630 1790 2130 2345 3760 4135

23 180 195 300 330 750 825 1140 1250 1555 1715 2035 2240 3595 3955

24 170 190 285 315 715 790 1090 1200 1490 1640 1950 2150 3445 3790

25 165 180 275 300 690 755 1045 1150 1430 1575 1875 2060 3310 3640

26 155 175 265 290 660 730 1005 1105 1375 1515 1800 1980 3180 3500

27 150 165 255 280 635 700 970 1065 1325 1460 1735 1910 3065 3370

28 145 160 245 270 615 675 935 1030 1280 1405 1675 1840 2955 3250

29 140 155 235 260 590 650 900 990 1235 1360 1615 1775 2850 3135

30 135 150 230 250 575 630 870 960 1195 1315 1560 1720 2755 3030

>30 125 135 205 230 520 575 790 870 1085 1195 1420 1560 2505 2755

PL
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