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OVERENÁ TECHNOLÓGIA OPTIMALIZOVANÁ
PRE KONVEKTOMATY A PECE

PURITY C 
STEAM

Filtre PURITY C Steam sú špeciálne vyvinuté pre 
konvektomaty a pece, znižujú uhličitanovú tvrdosť 
vody a zabraňujú tak tvorbe vodného kameňa 
v zariadeniach. Filtračné médium zachytáva ióny 
kovov, ako je olovo alebo meď. Znižuje obsah látok, 
ktoré môžu negatívne ovplyvniť chuť a aróma 
(napríklad zvyšky chlóru).

VAŠE VÝHODY

ZVOĽTE ČISTOTU. ZVOĽTE EKOLÓGIU.
Ochrana životného prostredia a recyklácia sú 
súčasťou firemnej filozofie BRITA. Vytvorili sme 
program recyklácie použitých filtračných patrón. 

Od roku 1992 môžu byť všetky časti patrón BRITA 
spracované tak, aby sa materiály mohli kompletne 
recyklovať.

• Znížená tvorba vodného kameňa a s tým súvisiace poruchy 
stroja, ako aj zníženie nákladov na údržbu a opravu. Parné 
trysky zostávajú dlhšie bez nánosov.

• Pečivo, ryby, mäso a zelenina sú pripravované k dokonalosti: 
prvky, ako je chlór, ktoré by mohli zhoršiť chuť a arómu, sa 
odstránia kvôli zlepšeniu chuti.

• Jednoduchá a rýchla výmena vďaka spoľahlivému uzamyka-
ciemu systému bez potreby pracovných nástrojov

• Nastavenia obtoku sú špeciálne prispôsobené pre bojlerové 
aj nástrekové systémy

• Zlepšený prietok až do 300 l/h pri tlakovej strate 1 bar.
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PURITY C 

Hlava filtra PURITY C Steam s nastaviteľným obtokom 

Steam C500 C1100

Technológia dekarbonizácia

Kapacita  pre konvektomaty a pece1  
(pri uhličitanovej tvrdosti 10 °dH a nastavení obtoku 1)

4,675 l 7,907 l

Filtračný systém*

Max. prevádzkový tlak 2 bar do max. 8.6 bar

Teplota vstupnej vody 4 – 30 °C

Prietok pri strate tlaku 1 bar 300 l/h 300 l/h

100 l/h 100 l/h

0.1 bar 0.2 bar

144 / 144 / 557 mm 184 / 184 / 557 mm

4.6 / 6.9 kg 7.7 / 12.5 kg

G 3/8“

vodorovná a zvislá

Prevádzka Zapojenie za centrálnym zmäkčovačom je možné

PURITY C Steam Objednávacie číslo

Kartuš filtra 1023320 (Bal.1) 1023328 (Bal.1)

Hlava filtra

Zostava PURITY C Steam s hlavou filtra (hlava filtra,
spätná klapka 3/8", tester uhličitanovej tvrdosti,
sada redukcií 3/8" vnútorný závit - vonkajší závit 3/4" (Bal. 2)

1023325 (Bal.1), 1023315 (Bal.20)

 
 1026234

Příslušenství Objednávacie číslo

1000639 (Bal.3)

KH Tester uhličitanovej tvrdosti

Spätná klapka 3/8" 

710800

Sada redukcií 3/8" vnútorný závit - vonkajší závit 3/4" 1000898 (Bal.2)

Hadica DN13, 2.0m, 3/4“ – 3/4“ 1007721

BRITA FlowMeter 10 – 100 A 298900

Poznámky
1  Uvedené kapacity boli testované a vypočítané pre bežné aplikácie a prevádzkové podmienky. Na základe rôznych 
vonkajších vplyvov (napr. kolísajúca kvalita surovej vody, alebo typ stroja) môžu nastať odchýlky od uvedených hodnôt.

*  Filter PURITY C Steam môže byť použitý len s hlavou filtra pre PURITY C Steam.  
Ako prívod vody k filtrom BRITA smie byť použitá výhradne pitná voda.

 

 

 

4

3

2

1

1

  

  

 
  

 
 

tested*

AQUASIST je bezplatné softvérové riešenie pre správu 
filtrov BRITA Professional. Prehľad inštalácií filtrov, 
objednávky aj manuály na jednom mieste.
V kombinácii s mobilnou verziou je AQUAsist silným 
nástrojom pre efektívnu správu filtrácie vody 
vo všetkých prevádzkach.
Dostupné pre PC, iOS a Andoid.

APLIKÁCIA AQUASISTKONTAKTUJTE NÁS:

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

Aqualink s.r.o. 
Cacovická 54
CZ - 614 00 Brno
Tel.: +420 545 214 242 
Fax: +420 545 214 243 
info@aqualink.sk 
www.aqualink.sk

Menovitý prietok

Tlaková strata pri menovitom prietoku

Rozmery (Š / H /V) s hlavicou filtra

Hmotnosť (suchý / zavodnený)

Prípojky (vstup / výstup)

Prevádzková poloha
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VIACNÁSOBNÁ FILTRÁCIA

          Predfiltrácia
Prvý filter zachytáva hrubé častice.

          Redukcia uhličitanovej tvrdosti vody
Filtračné médium PURITY C Steam znižuje uhličitanovú
tvrdosť. Výsledkom je zabránenie vzniku vodného kameňa.

          Filtrácia aktívnym uhlím
Všetka voda preteká cez filter s aktívnym uhlím, takže látky 
ktoré majú nepriaznivý vplyv na vznik pachutí a zápachov 
sú odstránené.

          Jemná filtrácia
Na konci procesu filtrácie zadrží jemná tkanina všetky 
drobné častice.

KVALITA A BEZPEČNOSŤ

Ilustrácia slúži ako vysvetlenie 
filtračnej technológie. 

Nie je v merítku.

Optimálna kvalita vody
Vynikajúca a stála kvalita vody - bez nežiadúcich 
pachutí a zápachov.

Maximálna bezpečnosť výrobku
Prevádzka bez výpadkov a bezpečné použitie.

Jednoduché použitie
Ovládanie je jednoduchšie a ľahšie než kedykoľvek predtým.

Potravinárska bezpečnosť vodných filtrov a výrobkov BRITA Professional 
je pravidelne testovaná a monitorovaná nezávislými inštitútmi.

* Vzťahuje sa na všetky materiály v styku s vodou
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Vám zaistí výhody


