
Uchwyt do montażu na ścianie

Numer katalogowy
1000480 

(Liczba sztuk w opakowaniu 1)

Zastosowanie C50 oraz C500.

Uchwyt do montażu na ścianie

Wymiary (S�/�W�/�G) 212,2 x 271,5 x 453,5 mm

Numer katalogowy
1015502 

(Liczba sztuk w opakowaniu 1)

Zastosowanie C500 oraz C1100.

PURITY C podstawa

Numer katalogowy
1000494 

(Liczba sztuk w opakowaniu 3)

Zastosowanie C50, C150 oraz C300.

Akcesoria i części zamienne

PURITY C

Zastosowanie C500 oraz C1100.

Zawór zwrotny 3�/�8“

Numer katalogowy
1000639 

(Liczba sztuk w opakowaniu 3)

BRITA FlowMeter 10 – 100

Moduł wskaźnikowy (dł.�/�szer.�/�wys.) 62 � /� 62 �/ �22 mm

Czujnik 80 / 50 / 26 mm

Zakres przepływu 10 – 100 l/h

Odchylenie przepływu ± maks. 5�%

Ciśnienie robocze maks. 8,6�bara

Strata ciśnienia do 100 l�/�h 
przepływu

< 0,3 bara

Temperatura wody na wejściu 4 – 30 °C

Długość przewodów maks. 1,5�m

Przyłącze wejściowe Nakrętka złączkowa G 3/8“

Przyłącze wyjściowe G 3/8“ 

Numer katalogowy 1033041

Oblicza pozostałą wydajność fi ltra na podstawie pomiaru przepływu wody. 
Pozycja  montażowa pozioma. Wbudowany wskaźnik wydajności.

Wkład serwisowy PURITY C

Wymiary (D�/�S�/�W) 125 x 125 x 233 mm

Maks. pojemność napełniania 
pojemnika wkładu

0,5 l

Ciśnienie robocze 0,5 – 8,6 bara

Temperatura wody na wejściu 4 – 30 °C

Minimalny strumień przepływu 2 l/m

Ciężar 350 g

Żywotność 2 lat�/�maksymalnie 250 zastosowań

Numer katalogowy 1006579

Dostępny bez głowicy.
Wkład serwisowy BRITA przeznaczony jest do czyszczenia urządzeń końco-
wych i zakładany przejściowo do głowicy fi ltra PURITY C w miejsce wkładu 
fi ltracyjnego. Wkład napełniany jest dezynfekującym środkiem czystości. 
Woda przepływająca przez układ fi ltracyjny wypłukuje środek czystości bez-
pośrednio do podłączonego urządzenia końcowego. Pasuje do wszystkich 
głowic PURITY C.



Redukcja

Numer katalogowy
1000898 

(Liczba sztuk w opakowaniu 2)

3�/�4“ gwint zewnętrzny – 3�/�8“ gwint wewnętrzny

Zestaw uszczelek

Numer katalogowy 321800

• 3x uszczelka płaska 3�/�4“
• 2x uszczelka płaska 3�/�8“
• 2x  pierścień O-Ring (1“ oraz 3�/�4“ na wejście i wyjście głowicy fi ltra)

Zawór zwrotny JG�8 z blokadą przyłącza

Numer katalogowy
292069 

(Liczba sztuk w opakowaniu 1)

Zawleczki do podłączenia JG

Numer katalogowy
536801 

(Liczba sztuk w opakowaniu 50)
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Aplikacja
BRITA Profes sional 
Filter Service

Aplikacja Filter Service jest Twoim idealnym asystentem. To wyjątko-
we, kompleksowe narzędzie pomaga określić właściwy rodzaj i roz-
miar fi ltra do konkretnych potrzeb. Dostarcza szczegółowe wskazów-
ki instalacyjne pracownikom serwisowym, oblicza, kiedy wkłady będą 
wymagać wymiany, ma również wiele innych, innowacyjnych funkcji.

Lub odwiedż stronę https://professional.brita.net/app

Pobierz bezpłatnie z

Wiecej informacji, kontakt:

Centrala fi rmy: 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

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


