
BWT Protector BW

SPRAWDZONY - NIEZAWODNY
płukanie wsteczne - wyższy stopień czystości filtra



Filtracja mechaniczna

Jakie zaniczyszczenia usuwa 
filtr mechaniczny do wody?
Stałe np.: blaszki rdzy, 
piasek, resztki materiałów 
uszczelniających.

Co chroni filtr mechaniczny?
Rury oraz zainstalowaną 
w instalacji armaturę przed 
uszkodzeniami i korozją. 

A także: 
wyposażenie łazienki  
i kuchni przed 
zarysowaniami 
powodowanymi przez np. 
piasek płynący z instalacji 
np. w czasie napraw 
systemu wodociągowego 
lub podłączania do niego 
kolejnych linii. 

Filtrowanie wody z cząstek stałych. 
Ochrona instalacji przed zniszczeniem i korozją.

Filtracja mechaniczna

Filtracja mechaniczna to pierwszy i niezbędny etap  
uzdatniania wody. Zarówno woda studzienna, jak i woda  
z sieci wodociągowych, zwłaszcza tych długo 
eksploatowanych, zawiera różnego rodzaju 
zanieczyszczenia stałe.

Stosując mechaniczne filtry do wody chronisz:

� instalację wodną przed zanieczyszczeniami stałymi płynącymi w wodzie: 
piasek, opiłki rdzy itp.,

� perlatory, siatki baterii przed zapchaniem.



Filtr mechaniczny
Filtry mechaniczne to urządzenia montowane w instalacji  
w celu jej ochrony przed zniszczeniami powodowanymi przez 
zanieczyszczenia stałe. 

Na czym polega filtracja wody?
Woda przepływa przez filtr, w którym znajduje się 
element filtracyjny wykonany np. z tworzywa sztucznego, 
zatrzymujący zanieczyszczenia stałe.

Filtr mechaniczny

na zdjęciu element filtracyjny z tworzywa

Jakiej wielkości  
zanieczyszczenia usuwa filtr 
mechaniczny do wody?
Wielkość zanieczyszczeń 
usuwanych przez filtr zależy 
od skuteczności filtracji 
danego filtra.

Co to jest skuteczność 
filtracji?
Skuteczność filtracji to 
wielkość najmniejszych 
usuwanych cząstek i zależy 
od stosowanego wkładu 
filtracyjnego. 

Filtr o jakiej skuteczności 
filtracji należy wybrać do 
domowej instalacji?

BWT rekomenduje filtry o 
skuteczności filtracji 90 µm. 
Są one wystarczające do 
usunięcia zanieczyszczeń 
stałych mających wpływ na 
stan instalacji. 

Dlaczego skuteczność filtracji 
podaje się w mikronach?
filtr ma za zadanie usunąć 
tak małe cząstki, że jest 
to najlepsza wartość do 
określenia ich wielkości. 
Mikron to milionowa część 
metra, im mniejsze „oczka“ 
elementu filtracyjnego 
tym więcej zatrzymuje 
zanieczyszczeń. 

Mikron - najważniejszy parametr określający skuteczność filtracji

� Im mniejsza wartość mikronów (µm) tym mniejsze cząstki 
zatrzymywane są przez filtr. 

� Im mniejsza wartość mikronów (µm) tym więcej 
zanieczyszczeń zatrzymuje filtr.



Zatrzymane przez filtr zanieczyszczenia
Filtr zatrzymuje zanieczyszczenia na elemencie filtracyjnym. 
Co się z nimi dzieje? 

Płynące w wodzie zanieczyszczenia zostały zatrzymane 
przez element filtracyjny. Co zrobić, aby je z niego usunąć? 
Przecież przez nie przepływa woda oraz są miejscem, w 
którym mogą rozwijać się bakterie! Czy kontakt z wodą 
jest bezpieczny?

Stosując mechaniczne filtry do wody chronisz: domowe urządzenia takie jak: 
zmywarka, pralka, czajnik, wyposażenie kuchni i łazienki przed zarysowaniami 
powodowanymi przez płynące w wodzie: piasek, rdza i inne zanieczyszczenia.

Czyszczenie elementu 
filtracyjnego?
Dbanie o czystość elementu 
filtracyjnego jest kluczowe 
dla higieny  
i bezpieczeństwa wody.

Jak czyścić filtr?
W zależności od funkcji 
czyszczenia posiadanego 
filtra można go czyścić 
poprzez: płukanie, płukanie 
wsteczne lub wymianę 
wkładu filtracyjnego. 

Jaki rodzaj filtra wybrać, 
aby dbanie o czystośc filtra 
było łatwe, ekonomiczne 
oraz dokładne?
BWT rekomenduje filtry 
z funkcją płukania 
wstecznego, która jest 
najskuteczniejszym 
sposobem czyszczenia 
elementu filtracyjnego. Jest 
to dokładne wypłukanie filtra 
bez konieczności odłączania 
go od instalacji. Szybkie, 
łatwe i dokładne.



Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym

Płukanie wsteczne to rodzaj czyszczenia elementu filtracyjnego 
pozwalające na dokładne usunięcie zatrzymanych zanieczyszczeń. 

Płukanie wsteczne - dokładne czyszczenie

Częstotliwość płukania filtra zależy do stopnia zabrudzenia wody. 
Zaleca się płukanie filtra co najmniej 1 raz w miesiącu. 

Woda surowa  
z zanieczyszczeniami 
wpływa do filtra 
mechanicznego.

Woda surowa  
z zanieczyszczeniami 
przepływa przez element 
filtracyjny zatrzymujący 
zanieczyszczenia stałe.

Woda przefiltrowana bez 
zanieczyszczeń stałych 
wypływa z filtra do 
instalacji.

Filtracja mechaniczna

Płukanie wsteczne 
Płukanie wsteczne jest skuteczniejsze od zwykłego płukania  
i polega na zmianie kierunku przepływu wody podczas płukania 
filtra. Po otwarciu spustu następuje odsysanie zanieczyszczeń z 
powierzchni wkładu filtracyjnego i wypłukiwanie ich do kanalizacji. 

Jeśli element filtracyjny wymaga wyczyszczenia  
(stan filtra można sprawdzić zaglądając do filtra przez 
przezroczysty klosz) należy przekręcić niebieskie 
pokrętło, które otworzy spust zanieczyszczeń 
znajdujący się w dolnej części filtra oraz zmieni 
kierunek przepływu wody. Spust można podłączyć do 
kanalizacji albo można podstawić pod niego naczynie 
zbierające wodę i zanieczyszczenia. 

Po przepłukaniu filtra należy zakręcić z powrotem 
niebieskie pokrętło. 
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Filtr mechaniczny z płukaniem 
wstecznym, obsługiwany ręcznie. 
Głowica mosiężna, klosz z 
przezroczystego tworzywa sztucznego, 
element filtracyjny, pokrętło elementów 
czyszczących podczas płukania, spust 
wody popłucznej. 

Filtr posiada atest PZH. 

Dla wszystkich typów: skuteczność 
filtracji 90 µm, ciśnienie nominalne 16 
bar, temperatura wody/otoczenia max. 
30/40 °C. 

Proces filtracji trwa nieprzerwanie nawet podczas płukania. 
Woda wpływająca do instalacji za filterm jest pozbawiona 
zanieczyszczeń zatrzymanych przez BWT Protector BW.

BWT Protector BW ¾˝ 1˝
nominalna średnica przyłącza DN 20 25
wydajność przy Δp = 0,2 bar m3/h 3,0 3,5
wydajność przy Δp = 0,5 bar m3/h 4,0 5,0
długość montażowa mm 106 100
wysokość całkowita  mm 280 280
nr zamówienia 810422 810417

BWT Protector BW 
Manualny filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym

W celu ochrony głowicy urządzeń rekomendujemy stosowanie  
filtra mechanicznego przed urządzeniami do uzdatniania wody  

takimi jak: zmiękczacz, filtry na złożach i innymi. 


