Meer controle en bedieningsgemak
voor BRITA filterpatronen
De doorstromingsmeter met absolute meetprecisie

Het nieuwe aanvullende apparaat BRITA FlowMeter zorgt voor
meer overzicht en bedieningsgemak bij BRITA filterpatronen.
De BRITA FlowMeter berekent na invoer van de betreffende
filtercapaciteit en na registratie van de volumestroom, de actuele
restcapaciteit van uw filterpatroon en geeft deze gemakkelijk
afleesbaar aan. De FlowMeter is het ideale aanvullende apparaat
voor de BRITA Waterfiltersystemen.
Geheugenoproep van de laatste 5 filtervervangingen met
toepassingsduur en doorstromingshoeveelheid
Alarm bij uitputting van de batterij
Geheugen blijft ook na vervangen van de batterij behouden

In één oogopslag:

Agentur: Weigang Marketing Partner GmbH • Würzburg Hi

De doorstromingsmeter met absolute meetprecisie

Nu monteren!
Bestel de BRITA FlowMeter, verhoog het bedieningsgemak en breng
nog meer overzicht in uw waterfiltratie! Als het apparaat eenmaal is
ingebouwd, blijft het aangesloten aan de kop van het Waterfiltersysteem
en biedt het duidelijkheid over verbruik en vervangingsdata.
Displayeenheid 62 / 50 / 17 mm (L/B/H)

Sensor 81,5 / 43 / 46 mm

Inbouwpositie horizontaal

horizontal

Doorstromingsbereik

10  – 100 l/h

Doorstromingsafwijking

± 5%

Toevoerdruk

max. 8 bar

Drukverlies bij 100 l/h doorstroming

< 0,2 bar

Watertemperatuur

4 °C – 30 °C

Omgevingstemperatuur bedrijf/opslag/transport

0 °C – 60 °C

Batterij

knoopcel 3VDC, Type CR2032

beschermklasse displayeenheid

IPX 4

(alleen bij wandmontage)

Beschermklasse sensor

IPX 8

Kabellengte

max. 1,5 m

Ingangaansluiting

1 x G 3⁄8" wartelmoer

Uitgangaansluiting

1 x G 3⁄8"

Bestelnummer FlowMeter 10-100A

298900
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PN: 502920-000

Literinstelling programmeerbaar in stappen van
1 liter (maximaal 99.999 liter)
Geheugenfunctie bij vervanging van 		
filterpatronen
Terugtellen van de volumestroom
Geheugenfunctie bij het overschrijden van de
aanbevolen toepassingsduur
Geheugenoproep van de laatste 5 filtervervangingen met toepassingsduur en 		
doorstromingshoeveelheid
Alarm bij uitputting van de batterij
Geheugen blijft ook na vervangen van de batterij
behouden
Geschikt voor de toepassing met AquaQuell 1.5,
AquaVend 06-B, AquaQuell 06-B en AquaQuell 06-BC!

Voor meer informatie

BRITA Benelux BV
Kanaaldijk Noord 109G
NL - 5642 JA Eindhoven
tél: (+31) 40 281 80 82
fax: (+31) 40 281 84 36
info@brita.nl
http://professioneel.brita.nl

Vermogensgegevens en specificaties:

Hoogste productkwaliteit

BRITA Belgium BVBA
Boomsesteenweg 690
B - 2610 Wilrijk
tél: (+31) 40 281 80 82
fax: (+31) 40 281 84 36
info@brita.be
http://professionnel.brita.be

Uw geautoriseerde BRITA dealer

De BRITA FlowMeter is gekeurd op barstdruk door
de TÜV Productservice*. De levensmiddelkwaliteit
van BRITA Waterfiltersystemen wordt door een
onafhankelijk instituut gecontroleerd en bevestigd.
* overeenkomstig technisch keuringsrapport nr. 70079494
van 07.12.2004

