
PURITY Clean Extra

PURITY 1200 Clean Extra

Behoedzame reiniging door volledige demineralisatie.
Stralende vaat – stralende gasten!

Volledige demineralisatie

Afwassen met de PURITY technologie.

Het probleem:
Bij leidingwater met een hoog carbonaathardheidsgehalte 
ontstaat door de hogere afwastemperaturen zeer snel 
kalkafzetting op belangrijke vaatwasmachineonderdelen. 
Afhankelijk van de concentratie van overige mineralen in 
het leidingwater vertonen met name glazen en bestek na 
een spoelbeurt vaak vlekken en strepen. Hierdoor wordt 
tijdrovend poleren noodzakelijk. Dit poleren leidt bij glazen 
vaak tot kostbare glasbreuk.

De oplossing:
Het PURITY 1200 Clean Extra Waterfiltersysteem met een 
filterpatroon voor volledige demineralisatie staat met zijn 
unieke en innovatieve samenstelling van het filtermedium 
garant voor een optimale kwaliteit van bestek, glaswerk en 
serviesgoed. Kalkafzetting, vlekken, sluiers en glasbreuk 
behoren na de spoelbeurt tot het verleden, net als omslachtige 
navulactiviteiten voor het regenereren van traditionele 
waterzuiveringssystemen. Bovendien wordt door de 
warmwaterreiniging van het Waterfiltersysteem (tot 60°C) 
bespaard op energiekosten.

Vereenvoudigd gebruik • 

Speciaal voor warmwatertoepassingen • 

Schone vaat die aan de hoogste eisen voldoet • 

5.000 liter capaciteit bij 10 °dH totale hardheid  • 
en 0% bypass 

Perfecte glans ook zonder poleren • 

Verminderde service- en onderhoudskosten• 

 
met

IntelliBypass

NIEUW
44% verhoogde capaci-
teit tot meer dan

5.000 liter



PURITY 1200 Clean Extra

De PURITY 1200 Clean Extra technologie
Drie individueel op elkaar afgestemde filtermedia halen doelgericht alle ionen uit het leidingwater die kalkafzetting, vlekken en 
strepen vormen. Het resultaat: volledig gedemineraliseerd water, dat overal kan worden toegepast, waar ondanks decarbonisatie 
(gedeeltelijke demineralisatie) vanwege een aanvullend hoog mineralengehalte ongewenste kwaliteitsverliezen kunnen optreden. 
Als richtwaarde voor de beoordeling van het aanvullend mineralengehalte in gedecarboniseerd water geldt het geleidend 
vermogen, dat wordt gemeten in μS/cm.

Uw voordelen met PURITY 1200 Clean Extra:

Kalkafzettingen en daardoor ontstane uitvaltijden • 
van de machine worden voorkomen
Service- en onderhoudskosten zijn duidelijk lager• 
Eenvoudig te gebruiken dankzij het principe van • 
wisselfilters
Kristalheldere glazen, hygiënisch porselein en • 
bestek zonder strepen en vlekken 
Behoedzame reiniging van hoogwaardig servies • 
en een briljant resultaat met minder afwas- en 
naglansmiddel
Uw machine is altijd klaar voor gebruik• 
Bijzonder geschikt voor warmwatertoepassingen • 
(tot 60 °C)
Kan verticaal en horizontaal worden gemonteerd• 
Doelgerichte afstemming op lokale omstandigheden • 
door variabele bypass instelling
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BRITA® gefilterd water
Zorgt voor een stralende presentatie en perfecte hygiëne!

* De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- 
en machineomstandigheden 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.

PURITY technologie staat voor:

Optimale waterkwaliteit. 
Uitstekende en constante waterkwaliteit –  
zonder geur- en smaakverstorende stoffen

Maximale productveiligheid.
Voor storingsvrije werking, gebruiksgemak en  
praktische weergave van bedrijfsgegevens

Eenvoudige bediening.
De bediening is eenvoudiger en sneller dan ooit

PURITY 1200 Clean Extra

Capaciteit bij 10 °dH totale 
hardheid en 0% bypass * 5.000 liter

Max. bedrijfsdruk 6 bar

Bedrijfstemperatuur 4 °C – 60 °C

Nominale doorstroming 300 l / u

Drukverlies bij nominale  
doorstroming 0,45 bar

Afmetingen (hoogte / diameter) 550 / 288 mm

Gewicht (droog / nat) 18 kg  / 24 kg

Aansluitingen (ingang / uitgang) G 1 “/ G 3/4 “

Gebruikssituatie horizontaal of verticaal

Aanbevolen richtwaarden voor toepassing van

PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra

Gedeeltelijke demineralisatie Volledige demineralisatie

Geleidbaarheid * Geleidbaarheid *

Glazen < 300 μS/cm > 300 μS/cm

Bestek < 80 μS/cm > 80 μS/cm

Servies in het algemeen niet noodzakelijk

* Benaderingswaarden (bij 0 °GH)

PURITY 1200 Clean Extra

Bestelnummers

Nieuw Waterfiltersysteem 
(compleet met filterpatroon) 1008200

Wisselfilter 1008197
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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


