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Vand – vores globale opgave

Der findes 

alternativer til energi

.. men ingen 

alternativer til 

vand
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Kort om BWT

 BWT Group

 Etableret i 1823

 650 millioner EUR

 3800 medarbejdere

 BWT i Skandinavien

 240 medarbejdere i DK,SE,FI og NO

 Etableret i 1975

Produktion

R&D afdelinger 
(120 medarbejdere)
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Lidt historie

Nyt i DK

• Den 1. juli 2016 trådte bekendtgørelse nr. 1007 om 

markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med 

drikkevand i kraft. 

1. Godkendt af GDV-godkendelsessekretariatet (GDV-

godkendelse),

2. Certificeret i Tyskland i overensstemmelse med den 

gældende tyske ordning eller 

3. Godkendt i Nederlandene i overensstemmelse med 

den i Nederlandene gældende ordning eller

4. Typegodkendt i Sverige

• Siden da?

• er der installeret i tusindvis af privatanlæg og hundredevis af 

anlæg til ejendomme

• Masser af information og uddannelse for Installatørerne

• Masser af support og service til forbrugeren

• Både seriøse og mindre seriøse aktører

• Standarden skal sættes
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BWT AQA Basic og AQA Life
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BWT Rondomat Duo 3, 6 og 10
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Ionbytning
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Installation af blødgøringsanlæg

• Kontraventil skal være kategori 2.

• Vær opmærksom på natriumindholdet i områder med meget hårdt vand

• Tryktab ca. 1 bar
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Fordele ved lokal blødgøring

 Mulighed for reduktion ned til 6°dH*

 Mulighed for bypass til vanding / have / pool før anlæg

 Ikke middelhårdt – men blødt vand 

 Alle kan få blødt vand – ikke afhængig af vandværket

 Op til 50% større besparelser end med 10 °dH**

* Husk at Natrium øges med 8,2 mg/l for hver 1°dH der fjernes. Max værdi er 175 mg/l 
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Fordele ved lokal blødgøring

• Kilde: Blødt vand i en cirkulær økonomi, MST, Rambøll Februar 2017

 Op til 50% større besparelser end med 10 °dH

 Svært at kvantificere – vi bruger det ej i markedsføring
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Tak og spørgsmål?
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