PURITY Quell ST
Decarbonisatie

Topkwaliteit op het gebied van waterfiltratie
Voor perfecte kwaliteit in de gastronomie.

PU R

ITY Quell ST

•

Optimale waterkwaliteit voor de beste smaak

•

Voorkomt kalkafzetting en daardoor ontstane
machine-uitval

•

Verminderde service- en onderhoudskosten

•

Betrouwbare topprestaties in de gastronomie

MET
IntelliBypass

Het probleem:

De oplossing:

Ook het beste drinkwater kan – op basis van regionale
verschillen in de bestanddelen van het water – een hoog
gehalte aan carbonaathardheid hebben. De gevolgen:
kalkaanslag op belangrijke machineonderdelen en
daardoor hogere service- en bedrijfskosten. Bovendien
is er meer tijd voor reiniging nodig. Naast belangrijke
machineonderdelen lijden bovendien het aroma en de
smaak van de producten hieronder en dat heeft weer
invloed op de tevredenheid van de gasten.

Dankzij de 4-stappen-filtratie voorkomt de PURITY Quell ST
doelgericht kalkafzetting en zorgt het voor een constante,
uitstekende waterkwaliteit. Zo kunt u erop vertrouwen dat
uw hoogwaardige apparatuur altijd de beste prestaties levert.
De constante waterkwaliteit tijdens de gehele filtertijd en de
betrouwbare verwijdering van geur- en smaakverstorende
stoffen zorgen ervoor dat uw gerechten en dranken van
topkwaliteit zijn en perfect smaken.

PURITY Quell ST

Puur genieten
Dankzij BRITA Waterfiltertechnologie

De PURITY Quell ST technologie
De carbonaathardheid van het water wordt doelgericht verminderd, waardoor kalkaanslag wordt voorkomen. Geur- en
smaakverstorende stoffen, zoals chloor en zware metalen die het aroma en de smaak van gerechten en dranken aantasten,
worden verwijderd. Bovendien houdt het Waterfiltersysteem grove en fijne deeltjes tegen.

Uw voordelen met PURITY Quell ST:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PURITY technologie staat voor:
Optimale waterkwaliteit.

Kalkafzettingen en daardoor ontstane uitvaltijden
van de machine worden voorkomen
Service- en onderhoudskosten worden aanzienlijk
verminderd
Eenvoudig te gebruiken dankzij het principe van
wisselfilters
Doelgerichte afstemming op lokale omstandigheden
door variabele bypass instelling
Verwijdering van geur- en smaakverstorende stoffen
in het totale eindwater (ook in het bypass water)
Koffie, espresso en andere koffiespecialiteiten
ontwikkelen hun volle aroma
Automatische indicatie van de restcapaciteit*
Optische indicatie bij uitputting van het filter*
Implementering van concept voor weergave van
gegevens op afstand (telemetrie) mogelijk*

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

U bent altijd zeker van uw zaak!
De levensmiddelkwaliteit van BRITA Waterfilterproducten wordt door onafhankelijke instituten
getest en gecontroleerd. De PURITY Waterfiltersystemen dragen het keurmerk van de
Duitse TÜV, SVGW, WRAS en keurmerken uit andere landen. Elektronische componenten zijn
vanzelfsprekend CE-gecertificeerd en van het desbetreffende keurmerk voorzien.
Dat betekent voor u betrouwbaarheid zwart op wit!

*alleen bij toepassing van de elektronische meet- en afleeseenheid
mogelijk

Capaciteit bij 10 °KH *
Koffie-/espresso-/vending
automaten (bypass instelling 40%)
Capaciteit bij 10 °KH *
Combi-steamers/bakovens

PURITY 450

PURITY 600

PURITY 1200

Quell ST

Quell ST

Quell ST

PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200

4.217 liter

2.995 liter

7.207 liter

5.118 liter

13.187 liter

9.364 liter

(bypass instelling 10%)

Max. bedrijfsdruk

6,9 bar

Bedrijfstemperatuur
Nominale doorstroming
moser kommuniziert. Würzburg Hi 02/08 2.5 BRI-07123 NL

Drukverlies bij nominale doorstroming

Afmetingen (hoogte / diameter)
Gewicht (droog / nat)

4 °C – 30 °C
100 l / u

100 l / u

200 l / u

Quell ST

Quell ST

0,35 bar

0,35 bar

1,05 bar

Lege drukbehuizing
met filterpatroon

272700

272800

272600

Deksel van drukbehuizing
met display

272000

272400

Deksel van drukbehuizing
zonder display

272100

272500

Vervangingspatroon

273000

273200

273400

408 / 249 mm 520 / 249 mm 550 / 288 mm
10 kg / 12 kg

12 kg / 15 kg

18 kg / 24 kg

G 1 “ / G 3/4 “

Aansluitingen (ingang / uitgang)
Gebruikssituatie

Quell ST
Bestelnummers

horizontaal of verticaal

* De aangegeven capaciteiten en bypasses zijn richtwaarden, die naargelang
productvolumestroom met ± 5% kunnen variëren en ook afhankelijk zijn van de
machinetypes. Wij geven graag persoonlijk advies!

Uw erkende BRITA-dealer
Meer informatie:
BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
D – 65232 Taunusstein
tel: +49 (0) 61 28 / 746-765
fax: +49 (0) 61 28 / 746-740
professional@brita.net
http://professional.brita.de

BRITA Benelux BV
Kanaaldijk Noord 109 G
NL – 5642 JA Eindhoven
tel: +31 (0) 40 281 80 82
fax: +31 (0) 40 281 84 36
info@brita.nl
http://professioneel.brita.nl

BRITA Belgium BVBA
Boomsesteenweg 690
B – 2610 Wilrijk
tel: +31 (0) 40 281 80 82
fax: +31 (0) 40 281 84 36
info@brita.be
http://professioneel.brita.be

