BRITA Professional vízkezelő berendezések
Több, mint vízlágyító! Vízlágyító és szűrő egyben!
Felhasználási speciális területek
* kávéfőző * melegital automata * kombipároló * forró-légkeveréses kemence * mosó-, mosogató gép *
Miért Brita?
Innovatív szűrési koncepció, amely az adott felhasználási területre kiváló vízminőséget garantál.
Az ivóvízhálózatba kötött Brita vízszűrők mindegyike az adott felhasználási területre, a sajátosságokat figyelembe vevő
speciálisan kifejlesztett termék. Komplex berendezések, vízlágyító és szűrő berendezés egyben, vagyis a
berendezés vízkövesedés elleni védelme vagy csökkentése mellett (a beállítás függvényében) a kijövő szűrt víz
optimális jellemzőkkel bír az italok elkészítéséhez is (íz, illat, megjelenés,…). Rendkívül egyszerűen szerelhető,
kezelhető, cserélhető, a patronok élettartama akár digitális kijelzőn keresztül is pontosan követhető, valamint az
üzemelése alatt mindvégig egyenletes minőséget produkál. Minden termék hatóságilag és független intézetek által
bevizsgálásra került, magyar engedélyekkel rendelkezik.
Működési elv
Az egyes szűrőanyagok és komponensek összeállítása a mindenkori alkalmazásnak speciálisan megfelelő.
Az egyenletes áramlási útvonal megakadályozza a nemkívánatos vízkeveredés kialakulását és garantálja a
karbonát keménység konstans csökkentését. A szűrőanyag fentről lefelé haladva egyenletesen és teljes
mértékben kihasználásra kerül. Az IntelliBypass szabadalmaztatott technológia lényege, hogy egy
átfolyási mennyiségtől független vízkeverés biztosítja, hogy speciálisan kis vízelvételnél (pl. eszpresszó
kávé) is egyenletes maradjon a vízminőség.
1. Előszűrés: A szűrőbemenetnél elhelyezkedő réteg a nagyobb szemcséket tartja vissza, mint pl.
homok, és gondoskodik a bejövő víz optimális elosztásán, a következő réteg legjobb kihasználása
érdekében.
2. Vízlágyítás: Egy ioncserélő csökkenti a karbonát tartalmat és akadályozza meg a vízkőlerakódásokat
3. Aktívszenes szűrés: Zavaró íz és szaganyagok kerülnek eltávolításra
4. Mikro szűrés: A szűrési folyamat végén a mikro szűrő visszatartja a 10 µm-nél nagyobb szemcséket.
Kivitelek
A német Brita cég vízkezelő berendezései cserélhető patronos megoldású rendszereket jelent, ami hosszabb távon
költségkímélőbb megoldást kínál, illetve a későbbi szervízdíjak csökkentésének fontos eszköze hibaforrások csökkentése
- a megelőzés. A berendezések különböző mérettel és kapacitással állnak rendelkezésre, hogy Ön az igényinek
legmegfelelőbbet választhassa.
Kapacitáspélda - liter és pohárszám - 10 odH keménység és 100 ml víz/pohár mellett:
C50
C150
C300
450
600
1200
Kapacitás 10 odH keménységnél (liter)
600
1700
3400
4217
7207
13187
Pohárszám (100 ml víz/pohár)
6000
17000
34000
42170
72070
131870
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