Vigtig information
-Velkommen tilbage til jobbet og kaffen
Vi har lavet en lille anbefaling til håndtering af dit kaffeudstyr, hvis du skal starte op efter en længere
driftspause.
Coronakrisen har sat mange kaffemaskiner og espressoanlæg ud af drift og efter en periode med stillestående
vand i systemer og rør, er det vigtigt med en rigtig god rengøring, inden maskine igen sættes i drift.
Vi har lavet to guides som du bør følge inden du brygger den første kop. Vælg den der passer til dit udstyr.

FULDAUTOMATISKE KAFFEMASKINER:
1.

Tøm alle kaffe- og ingrediensbeholdere og rengør dem grundigt med varmt vand og sæbe

2.

Tør beholdere grundigt inden de monteres

3.

Hvis maskinen bruger frisk mælk, aftør køleskab og afvask mælkebeholder – ellers gå til næste punkt

4.

Skyld filteret i hht. BWTs anbefaling – se næste side

5.

Kør maskinens renseprogram

6.

Kør mindst fire forskellige drikke (mindst en med hver ingrediens) – kaffe, cappuccino, espresso, kakao,
kaffe med mælkepulver etc.

MANUELLE ESPRESSOALÆG
1.

Skyld filteret i hht. BWTs anbefaling – se næste side

2.

Kør 5 ltr. vand gennem anlægget via bryghovedet – husk at bruge alle gruppehoveder, steamarme og
varmtvandsudtag

OBS: Bemærk at det efter gennemskylning af filtret kan begynde at dryppe fra filterhovedet på kalkfiltret. Vær
derfor særligt opmærksom herpå, så der ikke kommer vandskader i skabe og på gulve. Hvis du oplever
utætheder fra filterhoved, skal du straks slukke for vandtilførslen og rekvirere en servicetekniker.

Er du i tvivl kan du kontakte os på tlf. 70254433
Med venlig hilsen
Bentax Service

Sådan håndterer du dit BWT vandfilter efter driftspause
Kære samarbejdspartner,
Vi har udarbejdet en opdateret anbefaling til håndtering af BWT vandfiltre efter driftspause. Den nuværende
coronavirus kan give nogle udfordringer, da mange filterinstallationer har stået stille i en længere periode.
Stillestående vand stiger i temperatur, hvilket kan forårsage øget kimtal, legionella og optagelse af metaller.
Alle vores aktiviteter er i tråd med internationale autoriteter som WHO og lokale myndigheders anbefalinger og
sikkerhedsforanstaltninger. Med dette for øje, er vores lokale BWT teams forsat til at træffe for support.
Et vigtigt element for driften af BWT vandfiltre, er selve håndteringen af disse efter længere tids stilstand.
Vi har opdateret vores anbefaling til håndtering af filtrene, for at kunne give dig den bedst mulige vejledning.
Nedenfor finder du en udførlig beskrivelse af, hvordan du håndterer dine BWT vandfiltre ved genåbning.
Opdateret anbefaling af håndteringen af BWT vandfiltre
Af hygiejnemæssige grunde, anbefaler vi at udskifte filtrene efter 4 ugers driftspause. Denne anbefaling tager ikke
udgangspunkt i lokale vandforhold eller lokale sikkerhedsforanstaltninger.
Medmindre tidligere eksempler på forlænget nedlukning har skabt specifikke problemer på stedet, såsom blokeringer
på grund af et højt indhold af partikler, dårlig lugt eller lugt fra lokalt ledningsvand, kan installerede filtre tages i brug
igen efter 4 uger med en gennemskylning af vand, som angivet i nedenstående tabel (B).
Vi anbefaler at skylle den tilsluttede enhed (f.eks. kaffemaskine) og rørledningen i mindst 10 minutter, separat fra det
installerede filter, før du skyller filtret med udvidet volumen (B). Udskiftning af filter er obligatorisk, når den specifikke
filterkapacitet er nået, og senest 12 måneder efter første installation.
Følg producentens egen procedure for rengøring af den tilsluttede enhed (f.eks. kaffemaskine).

Anbefalet gennemskylning af BWT vandfiltre, herunder størrelse, type og driftspause
BWT Filter Cartridge Sizes
X
S
V
I liter
Minimum skyllemængde nye filtre (A)
Minimum skyllemængde udvidet (B)

1
10

2
20

3
30

M

L

XL

2XL

5
50

7
70

9
90

15
150

(A) Skyllemængde gældende for nye filtre
(B) Skyllemængde gældende efter 4 ugers stilstand (*)
(*) Det anbefales at rørføring og tilsluttede enhed (f.eks. Kaffemaskine) skylles separat fra installeret filter i
minimum 10 minutter inden gennemskylning af filter med udvidet volumen (B)
Produkter: BWT Bestmax, BWT Bestmax Premium, BWT Bestprotect, BWT Besttaste
Produkter med obligatorisk udskiftning efter 4 ugers stilstand: BWT Bestcare, BWT Bestcare Mini
Har du spørgsmål til ovenstående anbefaling, tabel eller andet i forbindelse med håndtering af dine BWT filtre, skal du
ikke tøve med at kontakte os på tlf. 43 60 05 00 for rådgivning.
På trods af omstændighederne håber vi, at I alle kommer sikkert gennem denne udsædvanlig situation.
De bedste hilsner
BWT Danmark

