AquaAroma
tank series
AquaAroma i AquaAroma Crema –
rozwiązanie dla ekspresów do kawy
Wkład filtracyjny AquaAroma i AquaAroma Crema obniża twardość węglanową wody pitnej, zabezpieczając tym samym ekspresy do kawy i espresso przed osadzaniem się kamienia. Filtr redukuje substancje zakłócające smak i aromat kawy (np. chlor), dzięki czemu
kawa jest bardziej aromatyczna.
Wkłady filtracyjne AquaAroma stosowane są w specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych do tego celu zbiornikach oraz w przenośnych automatach do kawy ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę. Wkład filtracyjny AquaAroma filtruje wodę podczas napełniania
zbiornika. Zbiornik jest zatem zawsze wypełniony tylko przefiltrowaną wodą.

BRITA Professional
Filter Services
Wierzymy, że dobre doświadczenia z produktami BRITA to dopiero początek długotrwałej i wzbogacającej współpracy. Oferujemy szerokie i kompleksowe wsparcie,
poradnictwo ekspertów, dedykowane sesje szkoleniowe, narzędzia i rozwiązania
zgodne z wymogami ochrony środowiska — wszystko zaprojektowane z myślą o ułatwieniu pracy i wzmocnieniu biznesu.

AquaAroma Crema

Korzyści dla użytkownika
AquaAroma Crema
• Wkład filtracyjny może być montowany w
zbiorniku w pozycji poziomej
• Dekarbonizacja za pomocą pierścienia
aromatycznego – w zależności od twardości
lokalnej wody
• Stałe ciśnienie wody i stała temperatura
podczas całego procesu parzenia
AquaAroma
• Zredukowane koszty napraw, Niższe koszty
eksploatacji
• Dystrybucja bezpośrednio przez operatora
urządzenia
• Prosta, własnoręczna wymiana filtra

AquaAroma

Delektuj się wspaniałą kawą
AquaAroma Crema
Wkłady filtracyjne do zastosowania w ekspresach do kawy ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę (działanie na zasadzie zasysania).

AquaAroma
Wkłady filtracyjne do zastosowania w ekspresach do kawy z
pojemnikiem na wodę (grawitacyjna zasada działania).

Dzięki pierścieniowi aromatycznemu wydajność filtra
AquaAroma Crema może być dopasowana do lokalnych właściwości wody. Aby prawidłowo ustawić pierścień, zgodnie z
twardością wody lokalnej do każdego wkładu dołączony jest pasek testowy.
Wkłady filtracyjne AquaAroma Crema przeznaczone są
do użytku w automatach do kawy ze specjalnie przygotowanymi, zintegrowanymi zbiornikami na wodę – woda jest
zasysana przez wkład.

Wkłady filtracyjne AquaAroma stosowane są w specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych do tego celu zbiornikach
oraz w przenośnych automatach do kawy ze zintegrowanym
zbiornikiem na wodę.

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

AquaAroma Crema

AquaAroma

Technologia

Dekarbonizacja

Wymiary pojemnika wkładu

42,8/106,9/60,8 mm (szer./wys./gł.)

89,6 mm (Średnica pojemnika wkładu)/36,2 mm (Wysokość pojemnika wkładu)
4 – 30 °C

101831 (Pack 1) | 1001368 (Pack 60)

216000 (Pack 1) | 235600 (Pack 6)

Typowa wydajność – przy uwzględnieniu lokalnej twardości węglanowej – AquaAroma Crema
Ustawienie

Twardość wody

Wydajność1

Filiżanki 35 ml

Filiżanki 130 ml

Filiżanki 150 ml

Poziom A

dla miękkiej wody

220 l

6.300

–

1.470

Poziom B

dla średniotwardej
wody

150 l

4.300

–

1.000

Poziom C

dla twardej wody

80 l

2.300

–

540

Typowa wydajność – przy uwzględnieniu lokalnej twardości węglanowej – AquaAroma
Twardość węglanowa

Wydajność1

Filiżanki 35 ml

Filiżanki 130 ml

Filiżanki 150 ml

6 °dH

242 l

–

1.860

1.610

8 °dH

181 l

–

1.390

1.210

10 °dH

145 l

–

1.120

970

12 °dH

120 l

–

930

810

14 °dH

103 l

–

800

690

16 °dH

90 l

–

700

600

81 l

–

620

540

18 °dH
1

Uwagi

Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń przeprowadzonych dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze
względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i / lub typu urządzenia) wartości te
mogą być inne w rzeczywistości.

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 GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Niemcy
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.de

Aplikacja
(BRITA Professional
Filter Service)
Nowa 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 pracownikom serwisowym, oblicza, kiedy wkłady będą
wymagać wymiany, ma również wiele innych, innowacyjnych funkcji.
Pobierz bezpłatnie z
Lub odwiedż stronę https://professional.brita.net/app

PN: 1022144-012 seitenwind.com 05/20 Mozliwe błedy i przeoczenia.

Temperatura wody na wejściu
Numer katalogowy

