PURITY C
Głowice
Głowice filtrów PURITY C: System jednej
głowicy pasującej do wszystkich zastosowań
Głowice BRITA Professional, z możliwością różnych przyłączeń i ustawień obejścia, stanowią bazę szerokiej oferty filtrów wymiennych PURITY C. W naszej ofercie posiadamy głowice filtra ze zmiennym ustawieniem obejścia od 0–70% oraz ze stałym, fabrycznie ustawionym obejściem 0 lub 30% (Istnieje możliwość wyboru przyłącza głowicy: 3/8“ lub szybkozłączki).
Gwarantuje to optymalną jakość wody do każdego zastosowania (ekspresy do kawy, urządzenia vendingowe, piekarniki,
piece konwekcyjno-parowe i dystrybutory wody).

Korzyści dla użytkownika
• Różne wersje głowic dostosowane do indywidualnych potrzeb
• Łatwa obsługa dzięki systemowi szybkiej wymiany
• Innowacyjny uchwyt blokujący zapewniający bezpieczną blokadę
• Oszczędność miejsca podczas montażu dzięki umieszczeniu
dopływu i odpływu wody po jednej stronie głowicy filtra
• Zintegrowany zawór płukania i odpowietrzania
• Prosta obsługa funkcji płukania wstępnego i odpowietrzania
• Szybka i wygodna wymiana filtra bez użycia narzędzi
• Odcięcie dopływu wody w przypadku braku wkładu

Aplikacja
BRITA Professional
Filter Service
Aplikacja Filter Service jest Twoim idealnym asystentem. To wyjątkowe, kompleksowe narzędzie pomaga określić właściwy rodzaj
i rozmiar filtra do konkretnych potrzeb. Dostarcza szczegółowe
wskazówki instalacyjne serwisantom, oblicza, kiedy wkłady będą
wymagać wymiany, ma również wiele innych innowacyjnych funkcji.
Pobierz bezpłatnie z
Lub odwiedź stronę https://professional.brita.net/app

Trzy proste kroki do optymalizacji wody
Dwie minuty, aby uruchomić nowy filtr do wody
1

Aby wymienić zużyty wkład filtracyjny, naciśnij przycisk w celu odpowietrzenia wkładu. Przekręć uchwyt
blokujący i wyjmij zużyty wkład z głowicy filtra.

W przypadku filtra zamocowanego do ściany wychylenie go o 90° ułatwi wyjęcie wkładu. Należy zdjąć
kapturek ochronny z nowego wkładu filtracyjnego. W
polu daty wprowadzić datę kolejnej wymiany wkładu.

2

Nowy wkład filtracyjny należy włożyć w głowicę filtra,
następnie przekręcić uchwyt blokujący do momentu
wyczuwalnego oporu. Uruchomić zawór płukania i
przepłukiwać system filtracyjny do momentu, kiedy
zacznie wypływać równy strumień wody, bez pęcherzyków powietrza – Gotowe!

3
Zawór płuczący z wygodnym mechanizmem suwakowym w głowicach 0–70%

Możliwe dwa przyłącza G3/8“ i JG
8 mm

Filtry do wody BRITA Professional są dopuszczone do kontaktu z żywnością
na podstawie testów i monitoringu prowadzonego przez niezależne instytuty.

testowany*
*dotyczy wszystkich elementów filtra mających kontakt z wodą

Wężyki/Podłączenia bez kolanka

Wężyki/Podłączenia z kolankiem
Kolanka

Zawory zamykające

Numer katalogowy
1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20) | 1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)
1002952 (Pack 1)/297175 (Pack 20) | 1002945 (Pack 1)/297174 (Pack 20)
1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20) | 1013636 (Pack 1)/1013633 (Pack 20)
1023325 (Pack 1)
1002937

Średnica
DN 13
DN 8
DN 8
DN 8
DN 8
DN 8
DN 13
DN 8
DN 8
–
–
–
–
–
–
–

Reduktory
Wąż doprowadzający DN 8 3/8“–3/8“ Zawór
zamykający
Wąż doprowadzający DN 13 3/4“–1“ Zawór
zamykający
Zestaw węży I Zawór zamykający, 3/4“–1“
Zestaw węży II Zawór zamykający, 3/4“–1“
Zestaw węży III Zawór zamykający, 3/4“–1“
Uwagi

DN 8

Numer katalogowy
1033041
1000639 (Pack 3)
292069 (Pack 1)
Połączenie
3/4“ – 3/4“
3/4“ – 3/8“
3/4“ – 3/4“
3/4“ – 3/4“
3/8“ – 3/8“
3/4“ – 3/8“
3/4“ – 3/4“ kolanko
3/8“ – 3/4“ kolanko
3/8“ – 3/8“ kolanko
3/4“ kolanko
3/8“ kolanko
1“
3/4“
3/8“ ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym
3/8“ gwint wewnętrzny – 3/4“ gwint zewnętrzny
3/4“ gwint wewnętrzny – 3/8“ gwint zewnętrzny
3/8“–3/8“ Zawór zamykający z zabezpieczeniem przed
przepływem zwrotnym

Długość
2,0 m
2,0 m
2,0 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
2,0 m
1,5 m
1,5 m
–
–
–
–

Numer katalogowy
1007721
1007720
1007719
1007716
1007714
1007706
1007725
1007724
1007722
315648
1007740
1007741
1007743

–

1007745

–
–

1000898
364600

1,5 m

1007730

DN 13

3/4“ – 1“

2,0 m

1007739

DN 8
DN 8
DN 13

3/4“ – 3/8“ (2x)
3/4“ – 3/4“ (2x)
3/4“–3/4“ (1x kolanko)

2,0 m
2,0 m
2,0 m

1007732
1007734
1007735

do chłodziarek
2
do ekspresów do kawy i urządzeń vendingowych

3

1

4

uniwersalne zastosowanie
Wyłącznie do użytku z wkładem
filtrującym do PURITY C Steam

Filtry BRITA przeznaczone są wyłącznie do wody dopuszczonej do spożycia przez ludzi.

Wiecej informacji, kontakt:
BRITA Polska Sp. z o. o.
Ołtarzew, ul. Domaniewska 6 | 05 – 850 Ożarów Mazowiecki | Polska
Tel.: +48 22 7212420 | Fax: +48 22 7212449
brita@brita.pl | www.brita.pl
Centrala firmy: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Niemcy
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net

Program recyklingu BRITA
Ochrona środowiska i recykling należą do filozofii firmy
BRITA. Wprowadziliśmy program recyklingu naszych
wkładów filtrujących już w 1992 roku – jako pierwsza
firma w naszej branży. Nasz zakład
w Taunusstein w Niemczech przetwarza wkłady używane zarówno w
branży hotelarskiej, jak i prywatnych
gospodarstwach domowych.
Dowiedz się więcej o programie BRITA Recycling:
brita.pl/recycling-professional
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Głowice filtrów PURITY C
Głowica filtra 0 %1 (G 3/8“ | JG 8)
Głowica filtra 30 %2 (G 3/8“ | JG 8)
Głowica filtra 0 – 70 %3 (G 3/8“ | JG 8)
Głowica filtra 0 – 3 C Steam4 (G3/8“)
PURITY C zestaw głowic filtrów III 0–70% (głowica
filtra G3/8“, zawór zwrotny, zestaw do określania
twardości węglanowej, mocowanie ścienne)
Akcesoria
Przepływomierz BRITA FlowMeter 10–100
Zawór zwrotny G3/8“
Zawór zwrotny JG8
Głowice filtrów PURITY C

