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» Dla Ciebie 
» Dla Twojej rodziny  
» Dla Twojego domu

Zmiękczacz najnowszej generacji BWT PERLA SILK 

został zaprojektowany dla najbardziej wymagających 

użytkowników. Jedwabiście miękka, Perłowa Woda 

BWT to codzienny luksus domowego centrum SPA  

dla Ciebie i Twojej rodziny. Miękka woda sprzyja 

lepszej kondycji skóry i włosów, a odzież wyprana  

w zmiękczonej wodzie uzyskuje nowy wymiar 

miękkości i trwałości. 

BWT 
PERLA 

SILK

BWT Perla Silk 
zaprojektowany został tak, 
aby jednocześnie wpisywał  
się w nowoczesny design,  a 
przy tym był funkcjonalny i 
prosty w obsłudze. 

Doskonale  
zaprojektowany
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W BWT nieustannie pracujemy nad tym, aby stać się światowym liderem w technologii wodnej dzięki ekologicznym, inno

wacyjnym produktom i nowoczesnym procesom technologicznym. Gdziekolwiek jesteś, w każdym sektorze i branży, znaj

dziesz uzdatnioną wodę wykorzystującą nasze rozwiązania. Wiedza i doświadczenie BWT pozwala zobaczyć, posmakować  

i poczuć różnicę. Duch przedsiębiorczości, pasja do badań, radość z innowacji i sukcesu - to czynniki, które uczyniły 

BWT liderem na rynku europejskim w różnych sektorach uzdatniania wody. Odwiedź i sprawdź nasze rozwiązania na 

www.bwt.pl

W Europie jesteśmy 
liderem w dziedzinie
uzdatniania wody

…to więcej niż darmowa aplikacja. BWT Best Water Home to wejście w nową erę 

satysfakcji i kontaktu z klientem. Aplikacja pomoże Ci na bieżąco monitorować czy 

sterować urządzeniami BWT. Za jej pośrednictwem możesz również skontaktować 

się z serwisem BWT  czy dokonać zakupu produktów eksploatacyjnych. To wartość 

dodana do urządzeń BWT. Pobierz już teraz…

BWT Best Water Home



BWT PERLA S I LK  –  INT EL IGENT NY ZM IĘKCZAC Z DO MOW Y4

JEDWABIŚCIE
MIĘKKA 

PERŁOWA
WODA BWT

… po prostu 
  wygoda
Korzystanie z BWT Perla Silk jest niezwykle proste. Działanie zmiękczacza jest w pełni 

zautomatyzowane. Wszystko, o czym musisz pamiętać to okresowe uzupełnianie 

soli niezbędnej do poprawnego działania zmiękczacza. O konieczności uzupełnienia 

poziomu soli przypomni Ci samo urządzenie lub aplikacja BWT Water Home. Dodatkowo 

poprzez aplikację możesz zamówić sól z usługą kurierską wprost pod Twoje drzwi*. 

*Usługa niedostępna we wszystkich krajach. Funkcja w przygotowaniu na terenie Polski.
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Dzięki jedwa bi ście mięk kiej Perłowej 

Wodzie BWT każdy prysznic i każda 

kąpiel będzie nieza po mnianą przy jem

no ścią i relaksem. To praw dziwy eliksir 

piękna, który nadaje skórze deli kat

ność, a włosom mięk kość i blask.

Miękka woda w pralce sprawi, że 

pranie będzie miękkie i przy jemne  

w dotyku.

Jedwa bi ście miękka Perłowa Woda 

BWT chroni sprzęt gospo dar stwa 

domo wego i sieci wodo cią gowe przed 

osadami wapnia oraz wydłuża ich 

żywot ność. Miękka woda zapewnia 

również blask w kuchni i łazience.

Jedwa bi ście miękka Perłowa Woda 

BWT zredu kuje Twoje koszty. Zużycie 

środków do pielę gnacji, czysz czenia 

i prania zmniejszy się nawet o 50%. 

Mniejsze będą także koszty energii  

i ogrze wania. Gdy w insta lacji grzew

czej znaj duje się osad, pracuje ona 

gorzej. Wszystkie te aspekty to 

korzyść zarówno dla Twojego 

port fela, jak i dla środo wiska. 

Dołącz Chroń Oszczędzaj
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BWT Perla Silk

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

BWT Perla Silk to znacznie więcej niż możesz się spodziewać.

Gdziekolwiek spojrzysz, zauważysz -  przemyślany design, nowoczesną technologię, bezpieczeństwo,

prostotę użycia. Nawet nie spodziewasz się ile korzyści otrzymasz korzystając z BWT Perla Silk.
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DESIGN
BWT Perla Silk jest designerski, dobrze zaprojektowany i robi wrażenie eleganckim, prostym  

i nowoczesnym stylem. Ponadto należy podkreślić jego funkcjonalność i solidność. Kompaktowa 

obudowa ze zintegrowanym wyświetlaczem jest całkowicie odporna na kurz, aby chronić 

wewnętrzne podzespoły. 

INTELIGENTNA REGENERACJA
BWT Perla Silk pozwala zapewnić nieprzerwane dostawy zmiękczonej wody bez względu na 

rzeczywiste zużycie oraz styl życia domowników. Dzięki inteligentnej regeneracji urządzenie działa 

tylko wtedy kiedy jest to konieczne. W ten sposób optymalizuje zużycie wody i soli w celu uzyskania 

maksymalnej wydajności i ograniczenia rzeczywistych kosztów eksploatacji, czyniąc BWT Perla Silk 

idealnym wyborem do nowoczesnego domu.

ŁATWA INSTALACJA
Prosty i intuicyjny ekran pozwala na szybką obsługę urządzenia. Menu dostępne jest w wielu 

językach. Sama konfiguracja urządzenia sprowadza się do 3 prostych kroków: ustawienia czasu, 

twardości wody i czasu regeneracji.

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO 
BWT Perla Silk zawiera szereg systemów zabezpieczających urządzenie przed przelaniem wody. 

Urządzenie posiada wbudowany zawór zwrotny studni solankowej, którego zadaniem jest odpro

wadzenie nadmiaru wody ze zbiornika.  Dodatkowo zmiękczacze w wersji BIO  zapewniają automa

tyczną dezynfekcję żywicy w ramach każdej regeneracji*.

NIEZALEŻNE TESTY I CERTYFIKATY
Każdy materiał zastosowany w konstrukcji zmiękczacza BWT Perla Silk, który wchodzi w kontakt  

z wodą, jest niezależnie badany i zatwierdzony przez WRAS w Wielkiej Brytanii. Każdy model 

testowany jest i w pełni zgodny z Europejską Normą Jakości EN 14743.

APLIKACJA BEST WATER HOME
O wiele więcej niż aplikacja - to osobisty konsultant ds. urządzeń BWT.  Cały świat korzyści BWT na 

wyciągnięcie dłoni - mega rabaty, gwarancja, usługi dodatkowe.

Milowe kroki w Twojej 
perłowej podróży

* Tylko w modelach BWT Perla Silk BIO
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BWT Perla Silk

1

BWT PERLA SILK 
OPCJE

Dodatkowe opcje zasilania
W przypadku instalacji, do której nie ma możliwości podłączenia prądu 

lub zasilanie może ulec zakłóceniu, BWT Perla Silk dostępny jest z:

BWT UPS - to ochrona przed nieplanowanymi przerwami w dostawie 

prądu. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi litowojonowemu o dużej 

pojemność BWT UPS pozwala na działanie zmiękczacza do 2 miesięcy.

 

Alternatywnie są jeszcze 2 dodatkowe opcje podtrzymania napięcia:

BWT POWER BANK* - podtrzymuje działanie urządzenia do 6 miesięcy 

z możliwością wielokrotnego ładowania.

8 C-CELL ZASILANIE AKUMULATORA* - podtrzymuje działanie urządzenia 

do 4 miesięcy bez dostępu do sieci i ładowania. 

Sól z dostawą do domu 
Jedną z wielu funkcji aplikacji BWT Best Water Home jest oferowanie 
możliwości zamówienia soli do Twojego zmiękczacza przez Internet.  
Aplikacja monitoruje jej stan i sama powiadamia o konieczności
zamówienia nowej porcji soli wprost pod Twoje drzwi.
Wysoce efektywne tabletki BWT Perla Tabs (czystość 99,9%)

to najlepsza sól konieczna do poprawnego funkcjonowania 

perlatora. Można ją zamówić online za pośrednictwem

Twojego konta w aplikacji BWT Best Water Home.

Zamawiasz, otrzymujesz pod drzwi i uzupełniasz

wkład. Proste, tanie i oszczędne.

MONITORING                    DOSTAWA                        SUBSKRYPCJA

* niedostępny z modelem BWT Perla Silk Bio

*Funkcja 

w przygotowaniu 

na terenie Polski
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01

02

03

Regularna konserwacja - mniej problemów

Używanie zmiękczacza zgodnie obowiązującymi normami (EN 806 - konserwacja 
co 6 miesięcy) jeszcze nigdy nie było to takie łatwe jak teraz. 
Certyfikowany Instalator poprzez zintegrowaną aplikację Best Water Home i portal 

BWT może połączyć się z Twoim urządzeniem i dokonać zdalnej inspekcji, przeglądu 

urządzenia i wykonania listy kontrolnej*. Takie prewencyjne działania sprawiają, że

urządzenia działają dłużej, a fizyczna inspekcja instalatora nie jest konieczna przez

bardzo długi czas. 

BWT Perla Silk objęty jest aż pięcioletnią gwarancją przy wykonywaniu regularnych przeglądów przez 

naszego Certyfikowanego Instalatora. Nowa kontrola serwisu i obsługi została zaimplementowana do 

aplikacji BWT Best Water Home, która pozwala na bieżąco kontrolować stan urządzenia*.

JAK MOGĘ WYDŁUŻYĆ BEZAWARYJNĄ PRACĘ ZMIĘKCZACZA?

*Funkcja 

w przygotowaniu 

na terenie Polski

Obserwuj i monitoruj stan swojego urządzenia

Wykonaj przegląd urządzenia przynajmniej raz w roku z wykorzystaniem zestawu do konserwacji 

AQA CLEAN oraz wymień elementy eksploatacyjne

Kontaktuj się tylko z certyfikowanymi instalatorami BWT 

5 LAT

GWARANCJI

Uwaga: Warunki gwarancji BWT mogą się różnić w zależności od kraju sprzedaży.  

Szczegółowe warunki gwarancji zostały opisane w instrukcji obsługi urządzenia.



BWT PERLA S I LK  –  INT EL IGENT NY ZM IĘKCZAC Z DO MOW Y10

TWÓJ DOM CI PODZIĘKUJE

Instalacja

BWT Perla Silk należy instalować na wejściu wody użytkowej bezpośrednio za wodomierzem  

i filtrem ochronnym do wody. Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego 

instalatora. Należy pamiętać o tym, że ciężar zmiękczacza wody znacznie wzrośnie po jego 

zainstalowaniu i wypełnieniu go solą. Dlatego należy upewnić się, że wybrana przez Państwa 

lokalizacja jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać ciężar całkowity wynoszący w przybliżeniu 

50 - 70 kg. Instalacja zmiękczacza ma korzystny wpływ nie tylko na zdrowie użytkowników, ale 

również na całą instalację wodną w gospodarstwie domowym. Poprzez zmiękczanie wody, BWT 

Perla Silk chroni instalację i armaturę łazienkową, kuchenną, urządzenia AGD, zmywarki, ekspresy 

do kawy, panele prysznicowe czy elementy grzejne, przed szkodliwym działaniem kamienia.

Model S / S BIO M / M BIO L / L BIO XL / XL BIO

Ilość domowników* 
Na podstawie śr. zużycia przy 300 ppm do 4 osób do 6 osób do 8 osób do 10 osób

PRZEPŁYW NOMINALNY
zgodnie z EN 14743 przy 1 barze

1.44 m3/h
24 l/min

1.56 m3/h
26 l/min

1.68 m3/h
28 l/min

1.68 m3/h
28 l/min

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ 
PRZEPŁYWU* 80 l/min 80 l/min 80 l/min 80 l/min

ZUŻYCIE SOLI NA CYKL 
REGENERACYJNY 1.5 kg 2.0 kg 2.5 kg 3.0 kg

ZUŻYCIE WODY NA CYKL 
REGENERACYJNY 85 l 105 l 125 l 145 l

POJEMNOŚĆ JONOWYMIENNA 
(M3X°dH) 26 43 60 75

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA SÓL 12 kg 16 kg 24 kg 24 kg

WYMIARY SZER. x GŁĘB. x WYS. 
(W x D2 x H) (mm) 276 X 470 X 526 mm 276 X 470 X 596 mm  276 X 470 X 803 mm 276 X 470 X 803 mm

WYS. PRZYŁĄCZA WODY (A) / 
WYS. PRZYŁĄCZA PRZELEWOWE
GO (S)

345 / 250 mm 415 / 32O mm 622 / 527 mm 622 / 527 mm

BWT Perla Silk – właściwy wybór

BWT PERLA SILK S BWT PERLA SILK M BWT PERLA SILK L/XL

*Sprawdzić połączenie HiFlow – ciągła praca na tym poziomie może mieć wpływ na skuteczność zmiękczania.
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„twarda“ woda „miękka“ woda

Jak to działa?

Technologia zmiękczaczy wody BWT opiera się na 

procesie, jaki występuje także w przyrodzie. Jest 

on określany jako „wymiana jonowa”. Podczas tego 

procesu wapń i magnez jest odprowadzany z wody 

i zastępowany sodem. Perlator BWT posiada jedną 

lub dwie „kolumny wymiany jonów”, które umożliwiają 

ten proces wymiany. Kolumny składają się ze specjalnej 

żywicy jonowymiennej. Przez żywicę przepływa woda, 

a rozpuszczone w niej jony wapnia i magnezu są wiązane 

oraz zastępowane jonami sodu. Wyjątkowa technologia 

BWT powoduje, że proces ten przebiega niezwykle spraw

nie dzięki nowoczesnej elektronice sterującej. Głównym 

elementem procesu jest regeneracja medium wymiany. 

Aby kolumny z żywicą zachowały swoją wydajność, 

potrzebne są „fazy regeneracji”. Podczas tych faz 

żywica jest oczyszczana za pomocą roztworu 

soli kuchennej. Aby nie zanieczyścić wody 

pitnej, cykl regeneracyjny przebiega 

całkowicie oddzielnie.



F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E .

PL_DY_0015_0620_ULT
Dane techniczne są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

BWT Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Miejsce na pieczątkę Dealera.

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa

 +48 22 533 57 00
 bwt@bwt.pl

bwt.pl


