
CLARITY 
Taste
Kristalheldere waterkwaliteit
voor verfrissende dranken
BRITA CLARITY is een fi ltersysteem dat BRITA speciaal heeft ontwikkeld om 

drinkwater frisser te maken en de smaak en geur ervan te verbeteren. 

Een zorgvuldig ontworpen waterstroom door actieve koolstof reduceert troe-

belheid en voorkomt kleine deeltjes (tot 0,5 µm) volgens NSF 42. 

Organische verontreiniging en andere verontreinigingen in water die een 

negatief effect kunnen hebben op geur en smaak, zoals chloorresten, wor-

den verminderd, metalen zoals lood worden permanent geabsorbeerd. 

Typische toepassingsgebieden voor het productassortiment van BRITA CLA-

RITY zijn watermachines op een vaste locatie.

Bij BRITA zijn we altijd al begaan met het milieu. Onze fi losofi e is om 

kwalitatief uitstekend water te leveren van een lokale bron, waardoor 

het vervuilende vervoeren en verpakken overbodig wordt. De instal-

latie van een watermachine heeft direct een positieve invloed op uw 

ecologische voetafdruk.

Kies voor schoon. 
Kies voor groen.

• Capaciteit van 4.000 l resp. 11.500 l

• Deeltjes tot 0,5 μm worden vastgehouden volgens NSF 42

•  Geen troebelheid. Produceert een frisse smaak en aroma 

in het eindproduct

• Reductie van chloor en metaalresten zoals lood

•  Ruimtebesparende installatie en eenvoudige bediening met draai-

bare fi lterkop

•  Handig kliksysteem voor het eenvoudig verwisselen van fi lters

De voordelen voor u
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De afbeelding geeft een uitleg 
van de filtertechnologie. Dit is 

niet op schaal getekend.

Voor constante werking en veilig gebruik 
•  Reductie van ongewenste deeltjes voorkomt kostbare 

reparaties van de machine

•  Gecertificeerd voor levensmiddelenkwaliteit zoals 
getest door onafhankelijke instituten

De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional waterfilterproducten is 
getest en gecontroleerd door diverse onafhankelijke instituten.

W

iss
el regelmatig

V
erzeker uw voord

el
en

.

getest*

* geldt voor alle materialen die in contact komen met water

Systematische filtertechnologie Kwaliteit en veiligheid

1   Waterstroom 
Al het onbehandelde water stroomt door het koolstof-
blok van buiten naar binnen.

2    Voorfiltratie  
Voordat het water door het koolstofblok gaat, houdt 
een vlies grove verontreinigingen (zoals zand) tegen.

3    Actieve koolstoffiltratie  
Fijne poriën (0,5 µm) houden kleine deeltjes effectief 
tegen. Bestanddelen die een nadelig effect kunnen heb-
ben op de smaak en het aroma worden gereduceerd.
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CLARITY CLARITY Waterfiltersysteem met filterpatroon 

Technologie actieve koolstoffiltratie

Watertemperatuur 4°C tot 30°C 

Omgevingstemperatuur tijdens werking 4°C tot 40°C

Omgevingstemperatuur tijdens opslag/transport -20°C tot 50°C

Aansluiting wateringang/wateruitgang JG 5/16“

CLARITY Taste 50 Taste 100

Bedrijfsdruk 2 bar tot 8,6 bar 

Doostroming bij 1 bar drukverlies 180 l/h

Drukverlies bij nominale doorstroming 40 l/h tot 220 l/h | 0,2 bar tot 1,5 bar 40 l/h tot 220 l/h | 0,2 bar to 1,3 bar

Netto volume 0,4 l 0,6 l

Gewicht (droog/nat) 0,4 kg / 0,7 kg 0,5 kg / 1,0 kg

Nominale filtercapaciteit 4.000 l 11.500 l

Reductie van deeltjes 0,5 µm (NSF 42, Class I) 

Chloorfiltratie volgens DIN EN 14898 Class I > 90 %

Chloorfiltratie volgens NSF 42 50 %

Reductie van zware metalen zoals lood volgens  
DIN EN 14898

4.000 l 11.500 l

Gebruikssituatie horizontaal of verticaal

Afmetingen (breedte/diepte/hoogte)

Waterfiltersysteem (filterkop met filterpatroon) 73 mm / 68 mm / 243 mm 73 mm / 68 mm / 330 mm

Filterpatroon 68 mm / 68 mm / 222 mm 68 mm / 68 mm / 310 mm

Inbouwafmetingen 
(verticale montage met wandhouder)

85 mm / 81 mm / 243 mm 85 mm / 81 mm / 330 mm

CLARITY Bestelnummers

Filterpatroon  1020509 (Pack 1) 1020569 (Pack 1)

Filterkop CLARITY 1024792 (Pack 1)

Alleen gebruiken met koud water van drinkwaterkwaliteit. Vóór gebruik en het vervangen van het filterpatroon, raden wij aan het handboek te raadplegen. 
Gecontroleerde levensmiddelkwaliteit.

Neem voor meer informatie contact op met:

BRITA Vivreau B.V. | Nederland, België, Luxemburg

De Boomgaard 11-12 | 1243 HV ‘s-Graveland | Nederland

Tel. +31 88 111 7-111 | Fax +31 88 111 7-123

info@brita-vivreau.nl | www.brita-vivreau.nl

BRITA Vivreau BVBA

De Keyserlei 58-60 | bus 19 | 2018 Antwerpen | België

Tel. +32 78 1502-77 | Fax +32 78 1502-78

info@brita-vivreau.nl  | www.brita-vivreau.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


