
PURITY Steam

PURITY Steam

Het beste water voor de beste smaak!

Gedeeltelijke demineralisatie

Het probleem:
De bestanddelen van het water variëren naargelang de 
regionale omstandigheden. Zo kan zelfs water van de 
beste kwaliteit een hoge carbonaathardheid hebben, die 
niet alleen de smaak van de gerechten aantast, maar ook 
tot omzetderving kan leiden! Verstopte sproeiers in de 
apparaten en daarmee verband houdende uitvaltijden en 
slijtage zijn slechts enkele voorbeelden van de gevolgen 
die stomen met water van onvoldoende kwaliteit met zich 
meebrengt. 

De oplossing:
De PURITY Steam onttrekt gericht de kalkvormende ionen aan 
het leidingwater. Het resultaat is gedeeltelijk gedemineraliseerd 
water van uitstekende kwaliteit. Zo kunt u erop vertrouwen dat 
uw hoogwaardige apparatuur altijd de beste prestaties levert.  
De constante waterkwaliteit tijdens de gehele filtertijd 
beschermt uw apparatuur en garandeert de beste resultaten. U 
profiteert van een verlaging van servicekosten en een perfecte 
presentatie van uw gerechten.

Hoge capaciteit en doeltreffende preventie  • 
van kalkvorming 

Voorkomt glascorrosie van vensters • 

Verbeterde doorstroming  • 
tot 500 l/h bij 1 bar drukverlies 

Speciaal op de verschillende typen steamers  • 
afgestemde bypass-instelling 

Toepassing achter wateronthardingsinstallaties • 
mogelijk

 
met

IntelliBypass
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met ACS* technologie

* Advanced Control System

Voor optimale waterkwaliteit bij stomen en bakken.



PURITY Steam

De PURITY Steam-technologie
Door de PURITY Steam worden tijdens de doorstroming selectief calcium- en magnesiumionen uit het drinkwater onttrokken via een 
ionenwisselaar. Bovendien bindt het filtermateriaal zware metalen zoals bijvoorbeeld lood en koper en vermindert het naast organische 
verontreinigingen ook geur- en smaakverstorende stoffen.
Door middel van een variabel bypass-instelling, die speciaal op combi-steamers en bakovens is afgestemd, wordt de reductie van 
de carbonaathardheid aangepast aan de lokale waterhardheid om een optimale waterkwaliteit te bereiken. Door de verhoogde 
doorstroming en het verminderde drukverlies is een storingsvrij gebruik ook gegarandeerd voor grotere combi-steamers en bakovens.
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BRITA® gefilterd water
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PURITY

450 Steam

PURITY

600 Steam

PURITY 

1200 Steam

                                                                            Bestelnummers

Nieuw filter (compleet systeem  
met filterpatronen) met MAE 1002912 1002918 1002923

Nieuw filter (compleet systeem  
met filterpatroon) zonder MAE 1000654 1000245 1000226

Vervangingspatroon 1000653 1000252 1000231

PURITY technologie staat voor: 

Optimale waterkwaliteit 
IntelliBypass technologie•  
De van de volumestroom onafhankelijke hoeveelheid 
bypass-water zorgt speciaal bij kleine doorstroomvolumes 
water (als kleine hoeveelheden worden gevraagd) voor een 
constante waterkwaliteit. 
Speciale bypass-instelling voor steamers • 
Kalkafzetting en zwarte aanslag in de  • 
gaarruimte en de daardoor noodzakelijke extra reiniging 
worden vermeden
Gevoelige machineonderdelen worden beschermd tegen • 
kalkafzetting 
Voorkomt glascorrosie bij apparatuur met directe inspuiting • 

Maximale productveiligheid
Aanzienlijk minder service- en reparatiekosten • 
Probleemloos gebruik achter onthardingsinstallaties  • 

Eenvoudig in gebruik
Eenvoudig te gebruiken dankzij het eigen PURITY  • 
vervangingspatroonsysteem

 Kan verticaal en horizontaal worden gemonteerd• 

U bent altijd zeker van uw zaak!
De levensmiddelkwaliteit van BRITA waterfilterproducten wordt door onafhankelijke instituten 
getest en gecontroleerd. 

PURITY  

450 Steam

PURITY  

600 Steam

PURITY  

1200 Steam

Capaciteit bij 10 °KH * 3.680 liter 5.771 liter 10.800 liter

max. bedrijfsdruk 6,9 bar

Bedrijfstemperatuur 4 °C tot 30 °C

Nominale doorstroming 100 l / h

Drukverlies bij nominale doorstroming 0,1 bar

Doorstroming bij 1 bar drukverlies 500 l / h

Afmetingen (hoogte / diameter) 408 / 249 mm 520 / 249 mm 550 / 288 mm

Gewicht (droog / nat) 10 kg  / 12 kg 12 kg  / 15 kg 18 kg  / 24 kg

Aansluitingen (toevoer / uitgang) G1“ / G 3/4 “

Positie horizontaal of verticaal

* Bypass-stand 1
* Opmerking: De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en machi-
neomstandigheden getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren (bijvoorbeeld 
leidingwater van wisselende kwaliteit en/of machinetype) kunnen er afwijkingen ten opzichte van 
deze waarden ontstaan.

De elektronische meet- en afleeseenheid  
met ACS technologie zorgt voor:

Automatische indicatie van de restcapaciteit• 
Optische indicatie bij uitputting van het filter• 
Mogelijkheid van Implementering van concept voor  • 
weergave van gegevens op afstand (telemetrie).

Voor meer informatie:

Contactadres 
BRITA Professional GmbH & Co. KG Netherlands 
Kanaaldijk Noord 109 G 
NL – 5642 JA Eindhoven
tel: +31 (0) 40 281 39 59 
fax: +31 (0) 40 281 84 36 
info@brita.nl
http://professioneel.brita.nl

Contactadres 
BRITA Professional GmbH & Co. KG Belgium
Boomsesteenweg 690
B – 2610 Wilrijk
tel:  +31 (0) 40 281 39 59 
fax: +31 (0) 40 281 84 36 
info@brita.be
http://professioneel.brita.be

BRITA Professional GmbH & Co. KG 
Heinrich-Hertz-Straße 4 
D – 65232 Taunusstein 
Tel: +49 (0)6128 / 746-0 
Fax: +49 (0)6128 / 746-5010 
professional@brita.net 
www.brita.net


