PURITY C50
Fresh
Beleef onverstoord
koffiegenot
De PURITY C50 Fresh werd speciaal ontwikkeld voor regio‘s met zacht
water met een hoge deeltjesdichtheid. Het actiefkoolmengsel houdt deze
deeltjes betrouwbaar uit de machine en het eindproduct en zorgt voor
een onverstoorde, verse smaak. Daarnaast is de machine optimaal beschermd. De PURITY C50 Fresh vermindert zo de meeste belangrijke verstorende factoren die de eigenschappen van het water kunnen opwekken.

BRITA Professional
Filter Service App
De Filter Service-app is uw ideale assistent. Deze unieke, uitgebreide
tool helpt bij het bepalen van het juiste type en formaat voor de filter
voor uw exacte behoefte. Deze biedt uitgebreide installatie-uitleg voor
technici, berekent wanneer patronen vervangen moeten worden – en
heeft een weelde aan andere, innovatieve capaciteiten.
download gratis op
of bezoek https://professional.brita.net/app

De voordelen voor u
• Professionele wateroptimalisatie, speciaal voor warme dranken in
streken met zacht water
• Best mogelijke bescherming van de machine, ook bij hoge
deeltjesdichtheid
• Reductie van chloor en alle andere geur- en smaakverstorende
stoffen dankzij de actiefkoolfilter
• De innovatieve vergrendeling maakt een snelle, eenvoudige en
betrouwbare bediening mogelijk
• Geïntegreerd spoelventiel voor maximale plaatsbesparing en eenvoudig gebruik, doordat water ingang en uitgang zich aan dezelfde kant
van de kop bevinden

Kwaliteit en veiligheid
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Maximale productveiligheid
Voor een probleemloze werking en veilig gebruik.
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Actiefkoolfiltratie
Al het water – ook het bypass water – wordt
door een aktiefkool filter gevoerd. Smaak- en
geurverstorende stoffen worden hierbij verwijderd.

er

el

2

Optimale waterkwaliteit
Uitstekende en constante waterkwaliteit – zonder
smaak- en geurverstorende stoffen.
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 oorfiltratie
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Een voorfilter houdt grove deeltjes tegen.
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Systematische filtertechnologie
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Eenvoudige bediening
Ongekend eenvoudige en snelle bediening.
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 ijnfiltratie
F
Een filtervlies houdt aan het einde van het
filtratieproces fijne deeltjes tegen.

De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional Waterfilterproducten wordt
door onafhankelijke instituten getest en gecontroleerd.
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De afbeelding dient ter toelichting van de filtertechnologie. Het is niet op schaal.

getest*
*geldt voor alle materialen die in contact komen met water

PURITY C50 Fresh
Technologie

Actiefkoolfiltratie

Capaciteit1

15.000 l

Max. bedrijfsdruk

8,6 bar

Watertemperatuur

4 – 30 °C

Doorstroming bij 1 bar drukverlies

160 l/h

Nominale doorstroming

60 l/h

Drukverlies bij nominale doorstroming

0,25 bar

Volume leeg filterpatroon

1l

Afmetingen (b / d / h) filterkop met filterpatroon

119 / 108 / 268 mm

Gewicht (droog / nat)

0,8 / 1,7 kg

Aansluitingen (ingang / uitgang)

G 3 / 8“ of John Guest 8 mm

Gebruikssituatie

verticaal en horizontaal
Bestelnummer

Filterpatroon

1010734 (Pack 1)

Filterkop 0 %, G 3/8“

1002949 (Pack 1) / 297177 (Pack 20)

Filterkop 0 %, JG 8

1002942 (Pack 1) / 297176 (Pack 20)

PURITY C filterkopset III 0 – 70 % (filterkop G 3 / 8“,
terugslagklep, CH-testkit, wandhouder)

1002937

Accessoires

Bestelnummer

Doorstromingsmeter BRITA FlowMeter 10 – 100

1033041

Terugslagklep G 3/8“

1000639 (Pack 3)

Terugslagklep JG 8

292069 (Pack 1)

Kijk voor passende slangen en slangensets uit ons breed FlexConnect aanbod en verdere accessoires op onze prijslijst.
De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en machineomstandigheden getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren (bijvoorbeeld onbehandeld water
van wisselende kwaliteit en / of machinetype) kunnen er afwijkingen ten opzichte van deze waarden
ontstaan.
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Toelichting

Opmerking: Bij PURITY C actiefkoolfilters wordt al het invoerwater gefilterd. Het filterpatroon kan met filterkoppen met variabele en ingestelde bypass worden bediend.
Een bypass die ook in de filterkop is ingesteld, wordt echter niet meegerekend.
Als toevoerwater voor BRITA waterfilters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.

Neem voor meer informatie contact op met:
BRITA GmbH | Nederland, België, Luxemburg
Kanaaldijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Nederland
Tel.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36
binnendienst@brita.net | www.brita.nl | www.brita.be
Hoofdkantoor: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Duitsland
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.de
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