PURITY C
Filter Head
Één filterkop concept voor vele toepassingen
De BRITA Professional filterkoppen vormen, met hun veelvuldige aansluit- en instellingsmogelijkheden, de basis voor het PURITY C filterpatronen assortiment. Kies tussen een filterkop met een variabele bypass instelling van 0–70% of een filterkop met een vaste bypass instelling van 0 of 30% (telkens met een 3/8“ of een John Guest aansluiting). Dit waarborgt de optimale waterkwaliteit voor elke
toepassing (koffie- en espressomachines, vendingautomaten, combisteamers, bakovens en coolers).

De voordelen voor u
• Filterkoppen in diverse uitvoeringen voor specifieke aanpassingen aan individuele eisen
• Zeer gemakkelijk in gebruik dankzij het snelwisselsysteem
• Innovatieve en veilige vergrendeling
• Wateringang en -uitgang aan dezelfde filterkopzijde voor ruimtebesparende inbouw
• Geïntegreerd spoel- en ontluchtingsventiel
• Eenvoudig voorspoelen en ontluchten
• Doorstroom van water mogelijk als het filterpatroon niet is geplaatst

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 van de
filter voor uw exacte behoefte. Het biedt uitgebreide installatie-uitleg voor technici, berekent wanneer patronen moeten worden vervangen en heeft een overvloed aan andere, innovatieve functies.
Download gratis op
Of ga naar https://professional.brita.net/app

Drie eenvoudige stappen voor geoptimaliseerd water
Twee minuten voor uw nieuwe filterpatroon
Om het filterpatroon te verwijderen dient de vergrendeling worden geopend, dit om te ontluchten en
de overdruk te elimineren. Verwijder vervolgens het
filterpatroon uit de filterkop.
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Het filterpatroon kan voor de verwijdering 90° in
de wandhouder gedraaid. De beschermkap van het
nieuwe filterpatroon verwijderen en de volgende
vervangingsdatum in het datumvak van het filterpatroon noteren.
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Spoelventiel met een handig schuifsysteem voor alle
0–70% filterkoppen.

Het filterpatroon verticaal in de filterkop plaatsen en
de vergrendeling draaien tot hij merkbaar vastklikt.
Het spoelventiel activeren en het waterfiltersysteem
spoelen totdat het gefilterde water er zonder luchtbellen uitkomt. Dat is alles!
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Te verkrijgen met
G3/8“ of JG 8mm
aansluiting

De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional Waterfilterproducten
wordt door onafhankelijke instituten getest en gecontroleerd.

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

PURITY C Filterkoppen

Bestelnummers

Filterkop 0 %1 (G 3/8“ | JG 8)

1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20) | 1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)

Filterkop 30 %2 (G 3/8“ | JG 8)

1002952 (Pack 1)/297175 (Pack 20) | 1002945 (Pack 1)/297174 (Pack 20)

Filterkop 0 – 70 %3 (G 3/8“ | JG 8)

1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20) | 1013636 (Pack 1)/1013633 (Pack 20)

Filterkop 0 – 3 C Steam4 (G3/8“)

1023325 (Pack 1)

PURITY C filterkopset III 0–70% (filterkop G3/8“,
terugslagklep, CH-testkit, wandhouder)

1002937

Accessoires

Bestelnummers

BRITA FlowMeter 10–100

1033041

Terugslagklep G3/8“

1000639 (Pack 3)
292069 (Pack 1)

PURITY C Filterkoppen

Aansluitslangen/ aansluitingen zonder boog

Aansluitslangen/ aansluitingen met boog

Bogen

Afsluitkranen

Reduceerset

Diameter

Aansluiting

Lengte

DN 13

3/4“ – 3/4“

2,0 m

Bestelnummers
1007721

DN 8

3/4“ – 3/8“

2,0 m

1007720
1007719

DN 8

3/4“ – 3/4“

2,0 m

DN 8

3/4“ – 3/4“

1,5 m

1007716

DN 8

3/8“ – 3/8“

1,5 m

1007714
1007706

DN 8

3/4“ – 3/8“

1,5 m

DN 13

3/4“ – 3/4“ boog

2,0 m

1007725

DN 8

3/8“ – 3/4“ boog

1,5 m

1007724

DN 8

3/8“ – 3/8“ boog

1,5 m

1007722

–

3/4“ boog

–

315648

–

3/8“ boog

–

1007740

–

1“

–

1007741

–

3/4“

–

1007743

–

3/8“ met geïntegreerde terugslagklep

–

1007745

–

3/8“ binnendraad – 3/4“ buitendraad

–

1000898

–

3/4“ binnendraad – 3/8“ buitendraad

–

364600

Toevoerslang DN 8 3/8“–3/8“ met afsluitkraan

DN 8

3/8“binnendraad – 3/4“ buitendraad

1,5 m

1007730
1007739

Toevoerslang DN 13 3/4“–1“ met afsluitkraan

DN 13

3/4“ – 1“

2,0 m

Slangenset I met afsluitkraan, 3/4“–1“

DN 8

3/4“ – 3/8“ (2x)

2,0 m

1007732

Slangenset II met afsluitkraan, 3/4“–1“

DN 8

3/4“ – 3/4“ (2x)

2,0 m

1007734

Slangenset III met afsluitkraan, 3/4“–1“

DN 13

3/4“ – 3/4“ (1x met boog)

2,0 m

1007735

Toelichting

1
2

Voor coolers
Voor koffiezetmachines en vendingautomaten

Flexibel inzetbaar voor alle toepassingen
4
Exclusief te gebruiken in combinatie met
een PURITY C Steam filterpatroon
3

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 SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Duitsland
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net

Het BRITA recyclingprogramma
Milieubescherming en recycling zijn onderdeel
van de BRITA-bedrijfsfilosofie. Al in 1992 hebben
we een recyclingprogramma voor onze filterpatronen opgezet, het eerste in
onze branche. Onze fabriek in
Taunusstein, Duitsland, verwerkt
patronen van zowel de horecabranche als privéhuishoudens.
Meer informatie over het BRITA Recyclingprogramma: brita.nl/recycling-professional
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Terugslagklep JG8

