
Zalety rozwiązania BRITA HygienePlus

1.  Pierwszym etapem jest filtr BRITA CLARITY Protect. Wkład ten 
łączy w sobie filtr wstępny z węglem aktywnym oraz technologie 
membran mikrofiltracyjnych. Pory o wielkości zaledwie 0,15 μm 
skutecznie zatrzymują wszelkie potencjalne bakterie i cysty zgodnie 
z normą NSF 53. Ponadto redukuje zmętnienie, metale, np. ołów, 
oraz substancje wpływające negatywnie na smak, takie jak chlor.

2.   Następnym etapem jest filtr BRITA CLARITY Safe X3. Filtr ten, 
znajdujący się bezpośrednio przed kranem dystrybutora, stanowi 
bardzo delikatną, asymetryczną dwuwarstwową membranę, która 
zatrzymuje wszelkie potencjalnie pozostałe bakterie i cysty tuż 
przed podaniem wody.

3.  Ponadto skuteczna funkcja BRITA ThermalGate™ automatycznie 
i regularnie podgrzewa wylot wody dyspensera. Chroni to przed 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych, takich 
jak kontakt fizyczny (np. dotknięcie kranu) i kropelki (np. kichanie 

lub kaszel).

Membrana dwuwarstwowa
odfiltrowuje 99,99999% bakterii 
i 99,95% cyst.

Filtracja za pośrednictwem 
węgla aktywnego
zmniejsza ilość substancji 
pogarszających smak 
i zapach.

Filtr wstępny
usuwa duże cząsteczki 
zanieczyszczeń mechanicznych.

Nasze specjalne rozwiązanie BRITA HygienePlus składa się z trzech 

zabezpieczeń. Wspólnie zapewniają one wyjątkowy stopień ochrony 

wymaganej w środowiskach szczególnie wrażliwych z punktu widzenia 

higieny. W rzeczywistości powstało w oparciu o ponad 20-letnie do-

świadczenie na rynku opieki zdrowotnej. Rozwiązanie BRITA HygienePlus 

usuwa bakterie i cysty mikrobiologiczne, dzięki czemu zawsze zyskujesz 

niezmiennie bezpieczną wodę o doskonałym smaku. Ponadto rozwią-

zanie BRITA HygienePlus zostało przetestowane w wielu badaniach 

w instytutach higieny, w tym w Uniwersyteckim Centrum Medycznym 

Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji, które potwierdziły 

m.in. zgodność z wymogami DVGW-W 516.
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HygienePlus
Funkcja higieniczna: sprawdzona trójstrefowa ochrona spełniająca najwyższe wymagania higieniczne.

ThermalGateTM
chroni przed zanieczyszczeniami 
ze źródeł zewnętrznych.

Membrana mikrofiltracyjna
odfiltrowuje 99,999% bakterii 
i 99,95% cyst.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net



Kran typowego dyspensera do wody jest odsłonięty: wystarczy kichnięcie 

lub dotknięcie ręki, aby pozostawić na jego powierzchni zarazki. Bez odpo- 

wiedniego zabezpieczenia dystrybutor może ulec zanieczyszczeniu przez 

mikroorganizmy znajdujące się na kranie. Dlatego nasze dyspensery BRITA 

są wyposażone w technologię ThermalGate™. Funkcja ta automatycznie 

i regularnie podgrzewa kran w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. 

Możesz więc usiąść wygodnie i zrelaksować się, wiedząc, że posiadasz 

skuteczną proaktywną ochronę przed zarazkami, sprawdzoną i przetesto- 

waną przez niezależne laboratorium (Instytut Higieny Zagłębia Ruhry).
ThermalGateTM
Chroni przed zanieczyszczeniami 
wtórnymi.

W regularnych odstępach kran jest automatycznie podgrzewany 

do temperatury powyżej 125°C w celu przeprowadzenia dezynfekcji 

termicznej.

ThermalGate™
Funkcja higieniczna: skuteczne rozwiązanie dezynfekcji termicznej wody firmy BRITA.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net

Czas (min)

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°C
)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 ...

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Funkcja ThermalGate™ jest stale aktywna, 

zapewniając ochronę nie tylko w godzinach 

szczytu, ale także w okresach bezczynności, 

np. w nocy lub w weekendy.

Nie wymaga dodatkowych czynności 

związanych z czyszczeniem ani dodatków 

chemicznych.

Opracowane w oparciu o ponad 20-letnie 

doświadczenie na rynku opieki zdrowotnej.



Woda pitna jest ściśle kontrolowana. Jednak w służbie zdrowia 

i innych środowiskach często potrzebny jest jeszcze wyższy poziom 

bezpieczeństwa. Filtr CLARITY Protect 100 został stworzony właśnie 

z myślą o takich zastosowaniach. Usuwa bakterie, cysty i inne 

zanieczyszczenia, zapewniając wyjątkowo czystą i bezpieczną wodę. 

Razem z filtrem CLARITY Safe X3 i BRITA ThermalGate™ tworzy 

ofertę BRITA HygienePlus.

Filtry BRITA CLARITY Protect 100 pasują do:

• Top Pro HygienePlus,

• Extra I-Tap HygienePlus.

Właściwa równowaga
zachowuje minerały 
zawarte w wodzie.

Zalety filtra BRITA CLARITY Protect

Ogranicza smak 
i zapach chloru.

Redukuje metale, 
takie jak ołów.

Redukuje 
zanieczyszczenia 
organiczne.

Usuwa bakterie 
i cysty.

Redukuje drobne 
cząstki, takie 
jak mikroplastik 
i włókna azbestu.

Redukuje 
zanieczyszczenia 
farmaceutyczne, 
pestycydy 
i hormony.

CLARITY Protect 100
Filtr do wody: doskonała i zawsze bezpieczna woda z Twojego dyspensera.

Membrana mikrofil- 
tracyjna odfiltrowuje 
99,999% bakterii
i 9,95% cyst.

Filtracja za pośrednictwem węgla 
aktywnego redukuje substancje 
pogarszające smak i zapach wody.

Filtr wstępny
usuwa duże cząsteczki.

Wyjątkowo czysta, 
bezpieczna woda pitna.

Chroni sprzęt, co pozwala 
obniżyć koszty konserwacji 
dyspensera.

Wydajność filtra:
• Protect 100: 11 500 l.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net



Model BRITA CLARITY Protect 100

Technologia Filtracja węglem aktywnym

Temperatura wody na wejściu 4°C do 30°C 

Temperatura otoczenia podczas pracy 4°C do 40°C

Temperatura otoczenia podczas przechowywania/transportu -20°C do 50°C

Połączenia wlotowe i wylotowe wody JG 8 mm

Ciśnienie robocze 2 bar do 8,6 bar 

Przepływ przy spadku ciśnienia o 1 bar 180 l/godz.

Nominalna wydajność filtra 11 500 l

Położenie robocze Poziome lub pionowe

Skuteczność

Redukcja cząstek takich jak mikroplastik lub piasek ≥ 0,5 μm (NSF 42, Class I)

Redukcja włókien azbestowych > 99,9 % (NSF 53 przetestowane przez niezależne laboratorium)

Redukcja metali, takich jak ołów  > 90 % (DIN EN 14898)

Redukcja chloru > 90 % (DIN EN 14898, Klasa I) and > 50 % (NSF 42)

Redukcja zanieczyszczeń organicznych, takich jak benzen > 90 %

Redukcja zanieczyszczeń farmaceutycznych, pestycydów i hormonów, takich jak naproksen, 
lindan, estron

> 90 % do co najmniej 8000

Redukcja bakterii 99,999 % (ASTM F838-05)

Redukcja cyst 99,95 % (NSF 53)

Wymiary (szer. × gł. × wys. mm)

System filtrujący (głowica filtra z wkładem filtracyjnym) 68 × 68 × 338 mm

Wkład filtrujący 68 × 68 × 311 mm

Wymiary instalacyjne (instalacja w pionie za pomocą uchwytu do montażu na ścianie) 68 × 74 × 371 mm

Wykaz części NSF

przetestowane*

Bezpieczeństwo i jakość filtrów BRITA są testowane i weryfikowane przez niezależne instytuty. Filtry posiadają poniżej przedstawione atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością:

CLARITY Protect 100
Dane techniczne.

 * dotyczy wszystkich materiałów mających kontakt z wodą.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net



Filtr CLARITY Safe X3 stanowi uzupełnienie rozwiązania BRITA HygienePlus. 

Filtr ten znajduje się tuż przed wylotem wody dyspensera. Filtr CLARITY 

Safe X3 usuwa wszelkie potencjalnie pozostałe bakterie, cysty mikrobiologiczne 

i inne niepożądane zanieczyszczenia w momencie dozowania. Ten ostatni etap 

ochronny gwarantuje wyjątkową jakość i higienę wody przy każdym użyciu 

dyspensera.

Wydajność filtra:  
okres eksploatacji 
filtra do 6 miesięcy.

Maksymalne 
bezpieczeństwo 
dzięki asymetrycznej 
dwuwarstwowej 
membranie.

BRITA CLARITY Safe X3 jest kluczowym elementem urządzeń:

• Top Pro HygienePlus,

• Extra I-Tap HygienePlus.

Redukuje cysty 
mikrobiologiczne.

Redukuje 
drobne cząstki, 
takie jak piasek.

Redukuje drobne 
cząstki, takie jak 
mikroplastik.

Redukuje 
bakterie.

Dwuwarstwowa membrana 
odfiltrowuje 99,99999% 
bakterii i 99,95% cyst.

Dodatkowa ochrona 
w połączeniu z 
filtrem CLARITY 
Protect, filtrowanie 
wody podczas 
dozowania.

Zalety filtra  
BRITA CLARITY Safe X3

CLARITY Safe X3
Filtr do wody: filtr antybakteryjny zapewniający wyjątkową higienę w szczególnie 
wymagających środowiskach.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net



Model BRITA CLARITY Safe X3

Ciśnienie robocze 2 bar do 10 bar

Przepływ przy spadku ciśnienia o 1 bar 180 l/godz.

Nominalna wydajność filtra Wymień po 6 miesiącach

Zatrzymywanie cząstek 0,2 µm (nominalna)

Redukcja bakterii 99,99999 % (ASTM F838-05)

Redukcja zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia, takich jak cysty 99,95 % (NSF 53)

Położenie robocze Poziome i pionowe

Wymiary (szer. × gł. × wys. mm) 

Wkład filtrujący 86 × 86 × 112 mm

Bezpieczeństwo i jakość filtrów BRITA są testowane i weryfikowane przez niezależne instytuty. Filtry posiadają poniżej przedstawione atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością:

przetestowane*

CLARITY Safe X3
Dane techniczne.

 * dotyczy wszystkich materiałów mających kontakt z wodą.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net


