
Filtracja wody z PURITY C
Nowa generacja świec filtracyjnych z technologią PURITY

Optymalna jakość wody  • 

Najwyższy poziom bezpieczeństwa produktu •  

Prosta obsługa •
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Wielka technologia w małych rozmiarach.

Aby wymienić zużyty wkład filtracyjny, naci-
śnij przycisk w celu odpowietrzenia wkładu. 
Przekręć uchwyt blokujący i  
wyjmij zużyty wkład z głowicy filtra.

W przypadku filtra zamocowanego do 
ściany wychylenie go o 90° ułatwi wyjęcie 
wkładu. 
Należy zdjąć kapturek ochronny z nowego 
wkładu filtracyjnego.
W polu daty wprowadzić datę kolejnej
wymiany wkładu.

Nowy wkład filtracyjny należy włożyć w 
głowicę filtra, następnie przekręcić uchwyt 
blokujący do momentu wyczuwalnego oporu. 
Uruchomić zawór płukania i przepłukiwać  
system filtracyjny do momentu, kiedy  
zacznie wypływać równy strumień wody,  
bez pęcherzyków powietrza – Gotowe!

Głowice filtra

W naszej ofercie posiadamy głowice filtra  ze zmiennym ustawieniem obejścia od 0 – 70% oraz ze stałym, 
fabrycznie ustawionym obejściem 0 lub 30%. Istnieje możliwość wyboru przyłącza głowicy: 3/8 ” lub szybko-
złączki.

* Ze zintegrowanym systemem

 odpowietrzania i płukania za pomocą przycisku

Dwie minuty, aby uruchomić nowy filtr do wody

zmienne obejście 0 - 70 % * stałe, fabrycznie ustawione obejście 30 % * stałe, fabrycznie ustawione obejście 0 % *
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Technologia PURITY firmy BRITA wyznaczyła nowe standardy w dziedzinie filtracji wody.

Ostatnio serię PURITY poszerzyliśmy o ważny element. Teraz technologia PURITY dostępna jest również dla 
branży gastronomicznej, firm cateringowych i właścicieli automatów z napojami, którzy wykorzystują urządzenia 
o mniejszej wydajności.

Rozwiązanie nosi nazwę PURITY C – po raz pierwszy zastosowano tu świece filtracyjne z wyjątkową technologią 
PURITY. W zależności od wymagań, filtry redukują twardość węglanową jak również niepożądane substancje 
smakowe i zapachowe oraz najdrobniejsze zanieczyszczenia. Dzięki temu uzyskujemy optymalny smak i aromat 
produktów.

Wypróbuj i wybierz PURITY C!

PURITY C Quell ST 

nadaje się do przelewowych i ciśnieniowych ekspresów do kawy, 
automatów serwujących napoje zimne i gorące oraz parników  
i piekarników. Dzięki dekarbonizacji następuje redukcja odkładania 
się kamienia w urządzeniach podłączonych za filtrem oraz wiąza-
nie jonów metali ciężkich. Świece PURITY C Quell ST dostępne są  
w 4 rozmiarach.

PURITY C1000 AC 

jest nowym elementem serii PURITY C. Świeca ta jest z reguły 
stosowana w automatach z napojami, w dystrybutorach do  
wody podłączonych do sieci wodociągowej oraz w ekspresach do 
kawy w regionach z miękką wodą. Blok węgla aktywnego o  
bardzo małych porach odfiltrowuje z wody niepożądane substancje  
smakowe i zapachowe oraz najdrobniejsze zanieczyszczenia.

Same korzyści dzięki kompatybil-
ności!

Jedna technologia – wiele rozwiązań.

Świeca filtracyjna pasuje do każdej  
z trzech głowic!



C150 Quell ST

C500 Quell ST

C50 Quell ST

C300 Quell ST

C1000 AC

Optymalna jakość wody.

Państwa korzyści: 

Stała jakość wody przez cały okres • 
użytkowania filtra
Skuteczna ochrona urządzenia• 
Brak substancji wpływających • 
negatywnie na smak i zapach
Zachowanie właściwych  • 
aromatów  potraw i napojów 
Znaczne obniżenie kosztów • 
serwisowania
Efektywna filtracja także w przypadku • 
wody o niskiej twardości węglanowej 

A oto jak je osiągamy:

Równomierny przepływ• 
Doskonale dopasowane złoża i  • 
elementy filtra
Technologia • IntelliBypass*
Możliwość ustawienia obejścia  • 
do 70%*

*w filtrach dekarbonizujących

Najwyższy poziom 
bezpieczeństwa produktu.

Państwa korzyści:

Bezpieczeństwo obsługi• 
Wysoka niezawodność• 
Długa żywotność głowicy  • 
filtra (10 lat)
Blokada zapobiegająca  • 
niekontrolowanemu wypływowi 
wody przy wyjmowaniu wkładu

A oto jak je osiągamy:

Widoczne znaki bezpieczeństwa• 
Słyszalne zatrzaśnięcie przy zamy-• 
kaniu
Stabilne świece filtracyjne, spra- • 
wdzona wytrzymałość na rozerwanie
Certyfikat bezpieczeństwa przyzna-• 
ny przez niezależne instytuty
Zintegrowany zawór płukania i  • 
odpowietrzania w głowicach filtra
Odcięcie dopływu wody w  • 
przypadku braku wkładu

Prosta obsługa. 

Państwa korzyści:

Szybka i wygodna wymiana filtra bez • 
użycia narzędzi
Opcja: brak konieczności odłączenia • 
dopływu wody podczas prac konser-
wacyjnych
Prosta obsługa funkcji płukania • 
wstępnego i odpowietrzania
Możliwość użytkowania w pozycji • 
pionowej i poziomej, a nawet w 
pozycji “do góry nogami”

A oto jak je osiągamy:

System szybkiej wymiany• 
Zwarte złoże filtrujące• 
Przemyślane rozwiązania osprzętu • 
np. specjalne mocowanie ścienne, 
które umożliwia wychylenie świecy 
filtracyjnej
Dopływ i odpływ wody po jednej • 
stronie głowicy filtra pozwala zaosz-
czędzić miejsce w małych szafkach 
lub automatach

Elastyczny, wydajny, ekonomiczny: 

system filtracji PURITY C.

Trzy obietnice BRITA PURITY.



PURITY C Quell ST

My dotrzymujemy słowa.
Umożliwia nam to nasza technologia.

Cel: uzyskanie jakości wody spełniającej najwyższe wymagania.

Przepływ wody w filtrze
System równomiernego przepływu zapobiega niepożądanemu 
mieszaniu się wody i gwarantuje stałą redukcję twardości węgla-
nowej. 

Sposób doprowadzenia wody z kranu gwarantuje równomierne i 
pełne wykorzystanie czynnika filtrującego.

IntelliBypass Technologia
Niezależny od objętości strumienia udział 
wody z obejścia gwarantuje zachowanie 
stałej jakości wody szczególnie przy niskim 
natężeniu przepływu wody (w przypadku 
napojów o niewielkiej objętości, np.  
espresso). Dostosowana także do wody o 
niskiej twardości węglanowej dzięki możli-
wości ustawienia obejścia do 70%.
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IntelliBypass

Elastyczny, wydajny, ekonomiczny: 

system filtracji PURITY C.

Doskonale dopasowane złoża i elementy filtra
Tutaj wszystko do siebie pasuje — skład złoża oraz elementy 
filtra uzależnione są od przeznaczenia wody. 

Filtry gwarantujące najwyższe bezpieczeństwo. 

Widoczne znaki bezpieczeństwa
Jednoznaczne, zrozumiałe symbole umieszczone na filtrach 
stanowią widoczną pomoc podczas instalacji, konserwacji  
oraz wymiany filtrów. Zapewnia to pełne bezpieczeństwo  
wykonywania tych czynności.

Bezpieczny system zamykania
Innowacyjny uchwyt blokujący umożliwia łatwą, a zarazem 
pewną obsługę dzięki niezawodnej blokadzie wkładu filtracyjnego 
w głowicy filtra oraz sterowaniu przepływem wody.

Stabilny wkład filtracyjny, sprawdzona wytrzymałość  
na rozerwanie
W wyniku zastosowania stabilnych i wytrzymałych materiałów 
gwarantowana jest długa żywotność filtrów (10 lat) – wszystkie 
pojemniki poddawane są statycznym i dynamicznym testom 
odporności. 

Słyszalne zatrzaśnięcie przy zamykaniu
Wyraźnie słyszalne zatrzaśnięcie głowicy z wkładem filtracyjnym 
nie pozostawia żadnych wątpliwości, że system filtracyjny został 
prawidłowo zamknięty.

Certyfikat bezpieczeństwa przyznany przez niezależne instytuty
Wykorzystanie filtrów do wody BRITA  do przygotowywania 
napojów i żywności jest poddawana ocenie i nadzorowana przez 
niezależne instytuty badawcze.

Przeznaczone dla użytkowników ceniących 
prostotę i komfort obsługi.

System szybkiej wymiany
Otworzyć blokadę i wymienić wkład filtracyjny – gotowe! 

Zintegrowany zawór płukania
Uruchomienie, a także wszystkie prace konserwacyjne można 
przeprowadzić bez użycia narzędzi, oszczędzając w ten sposób 
czas i pieniądze.

Zwarte złoże filtrujące
Dzięki zwartemu złożu filtrującemu, filtry mogą być użytkowane 
także w pozycji poziomej lub nawet odwrócone „do góry noga-
mi” – przy jednoczesnym zachowaniu niezmiennej wydajności 
oraz stałej jakości wody.



Od ekspresu do kawy po piekarnik –
szeroki zakres zastosowań.

Sprzedaż z automatów
Zaoferuj różnorodny asortyment kaw, her-
bat, zup oraz zimnych napojów o wspania-
łym smaku. Stosując w swoich maszynach 
systemy filtracji wody BRITA oferujesz 
klientom smaczne produkty, redukując 
jednocześnie liczbę napraw serwisowych. 
Oszczędzasz zatem czas i pieniądze.

Parniki i piekarniki
Gotowanie, gotowanie na parze i pieczenie
nie na „wodzie”, lecz na „wodzie BRITA”
pozwala wyczarować potrawy będące ucztą
zarówno dla oka, jak i dla podniebienia. 
Wspaniale puszyste pieczywo, chrupiąca 
skórka, kruche warzywa, zachęcające do 
spożycia. Twoje maszyny delikatnie trakto-
wane, pozostaną długo sprawne bez dodat-
kowych nakładów konserwacyjnych.

Kawa
Wymagania są wysokie: optymalny aromat
i smak, stabilna konsystencja, równomierne
mieszanie dodatków smakowych  
(np. mleko) – to przeżycie dla wszystkich 
zmysłów. Filtry do wody BRITA zapewniają 
optymalną jakość wody i gwarantują pełne 
zadowolenie klientów.

Dystrybutory wody
Klarowna, schłodzona woda – nic lepiej  
nie ugasi pragnienia i nie zapewni
zrównoważonej porcji mikroelementów. 
W dzisiejszych czasach niewiele jest biur, 
sklepów lub gabinetów lekarskich,
w których nie znajdowałby się dystrybutor
wody. Tym bardziej należy przykładać
większą wagę do jakości oferowanej wody, 
przy jednoczesnej długotrwałej ochronie 
dystrybutora. 
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Szczegółowy schemat systemu filtracji PURITY C
System filtracyjny PURITY C składa się z  
następujących komponentów:

Ustalanie lokalnej jakości wody

Zestaw testowy do pomiaru twardości węglanowej BRITA 
pomoże na miejscu w szybki i łatwy sposób określić twardość 
węglanową wody. Twardość węglanową można również spraw-
dzić w lokalnej stacji wodociągowej. Tabela obejść i wydajności 
ułatwia wprowadzenie odpowiednich ustawień  
na głowicy filtra.

Wszystkie typy głowic filtra:

1 Głowica filtra
2  Uchwyt blokujący
3  Odpływ wody (G3/8“ lub JG8)
4  Dopływ wody (G3/8“ lub JG8)
5  Mocowanie ścienne
6  Wkład filtracyjny
7  Kapturek ochronny
8  Zawór płukania
9  Przewód płukania

Dodatkowo dla typów głowic filtra
PURITY C 0 – 70 %:
10 Ustawienie obejścia

Głowice filtra z przyłączem na szybkozłączki
11 Klipsy zabezpieczające 



Dekarbonizacja

Dekarbonizacja za pomocą  
PURITY C Quell ST – woda najwyższej  
jakości dla maszyn i produktów

Państwa korzyści:
• Technologia przyszłości 

Specjalne połączenie czynników filtrujących zapewnia wodę 
o wyjątkowej jakości. Gwarancja najlepszego smaku!  
Innowacyjna koncepcja głowicy filtra umożliwia elastyczną 
i bezpieczną eksploatację.

• IntelliBypass 
Niezależny od objętości strumienia udział wody z obejścia 
gwarantuje zachowanie stałej jakości wody szczególnie przy 
niskim natężeniu przepływu wody (w przypadku napojów o 
niewielkiej objętości, np. espresso). 

• Wysoka wydajność
Aż do 6800 litrów (przy twardości węglanowej 10 °dH  
przy zastosowaniu głowicy filtra 0-70% i ustawieniu  
obejścia na 40%)

• Elastyczność
Wszystkie głowice pasują  do wszystkich świec filtracyjnych

 
Z

IntelliBypass

Rozwiązanie:

świece filtracyjne PURITY C Quell ST – przeznaczone dla 
gastronomii, firm cateringowych i automatów z napojami 
– redukują twardość węglanową wody pitnej i zapobiegają 
osadzaniu się kamienia w podłączonych urządzeniach końco-
wych. Wymiennik jonowy wiąże także jony metali ciężkich, np. 
ołowiu i miedzi. Węgiel aktywowany redukuje mętność wody, 
zanieczyszczenia organiczne wpływające na smak wody, chlor 
w wodzie filtrowanej, a także w wodzie z obejścia.

Problem:

Nawet najlepsza woda pitna może wykazywać duży stopień 
twardości węglanowej na skutek regionalnych zróżnicowań 
składu wody. Skutki: Osadzanie się kamienia w ważnych ele-
mentach urządzeń zwiększa koszty napraw i eksploatacji oraz 
nakład pracy przy serwisowaniu. Oprócz częściowych uszko-
dzeń urządzeń szkodzi to również aromatowi i smakowi pro-
duktów, a w rezultacie prowadzi do niezadowolenia klientów.
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3  Filtracja węglem aktywnym
Cała znajdująca się w systemie woda –
także woda z obejścia – przepływa  
przez filtr z węglem aktywnym BRITA.  
Usuwane są przy tym niepożądane  
substancje smakowe i zapachowe.

4  Dokładna filtracja
Na samym końcu procesu filtracji filtr
mechaniczny zatrzymuje cząsteczki o  
rozmiarach do 10 μm.

System PURITY C Quell ST z czterema 
wkładami filtracyjnymi o różnych rozmiarach 
skutecznie redukuje substancje powodujące 
osadzanie się kamienia oraz niepożądane 
składniki smakowe i zapachowe, zapewniając 
w ten sposób optymalną jakość produktu i 
długą żywotność maszyny.

Idealne rozwiązanie dla tych, którzy  
chcą sprostać najwyższym wymaganiom 
jakościowym.

PURITY C Quell ST 
Filtrowanie odbywa się czterostopniowo: 

1  Filtracja wstępna 
Włóknina filtra wstępnego zatrzymuje duże
cząsteczki, jak np. piasek. 

2  Redukcja twardości węglanowej 
Czynnik filtrujący PURITY C Quell ST  
redukuje stopień twardości węglanowej 
wody. Skutecznie zapobiega to osadzaniu 
się kamienia. 

PURITY
C50 Quell ST

960 litrów

PURITY
C150 Quell ST 
2.400 litrów

PURITY
C300 Quell ST
4.000 litrów

PURITY
C500 Quell ST

6.800 litrów

Woda nieprzefiltrowana

Woda przefiltrowana

Woda z obejścia

Wkłady filtrujące w czterech rozmiarach.

Dekarbonizacja



Filtracja węglem aktywnym

Państwa korzyści:
• Optymalna jakość wody do 10 000 litrów 

Za pomocą bloku węgla aktywnego świeca filtracyjna PURITY C1000 AC filtruje 
wszystkie niepożądane składniki wody takie jak zanieczyszczenia organiczne i 
mechaniczne. Dzięki temu nie  przedostają się one do maszyny i nie wpływają 
negatywnie na jakość oferowanych produktów.

• Świeżość i bezpieczeństwo
Blok węgla aktywnego BRITA filtruje cząsteczki do 0,5 μm wg standardu NSF 
nr 42 i redukuje chlor oraz inne substancje wpływające negatywnie na smak i 
zapach produktów.

• Najlepsze doznania smakowe
Zmienna jakość wody z kranu wpływa na smak, zapach oraz wygląd wody. PURI-
TY C1000 AC zapewnia czystą, smaczną i świeżą wodę, niezbędną dla napojów 
serwowanych z automatów, dystrybutorów do wody lub ekspresów do kawy w 
regionach z miękką wodą.

• Najwyższy komfort dla Państwa
Tak jak w przypadku całej serii PURITY C, także tu obsługa jest bardzo prosta. 
Dodatkowo wszechstronna kompatybilność umożliwia stosowanie wkładów 
PURITY C1000 AC z głowicami całej serii PURITY C.

Filtracja węglem aktywnym za pomocą  
PURITY C1000 AC – optymalny smak i aromat  
ciepłych napojów

Rozwiązanie:

PURITY C1000 AC zatrzymuje w niezawodny sposób wy-
stępujące w wodzie zanieczyszczenia, które mogłyby mieć 
negatywny wpływ na smak, zapach oraz wygląd produktu 
finalnego. Dzięki wyjątkowemu blokowi węgla o bardzo małych 
porach zatrzymywane są także malutkie cząstki (do 0,5 μm) 
oraz zanieczyszczenia mogące negatywnie wpływać na poziom 
bezpieczeństwa bakteriologicznego. Wkład filtracyjny PURITY 
C 1000 AC jest z reguły stosowany w automatach z napojami, 
dystrybutorach do wody podłączonych do sieci wodociągowej 
oraz w ekspresach do kawy.

Problem:

Nawet najlepsza woda pitna może wskutek lokalnych różnic w 
składzie chemicznym wpływać w znacznym stopniu na smak, 
zapach oraz wygląd napojów. Poza tym czynniki związane z 
instalacją, tzn. zastosowane metale oraz zanieczyszczenia or-
ganiczne, mogą pogarszać jakość wody pitnej i uniemożliwiać 
uzyskanie produktu finalnego zgodnego z oczekiwaniami. W 
takich przypadkach cząsteczki oraz zawiesiny, które przedostają 
się do urządzenia, mogą powodować jego awarie, a przez to 
także większe koszty serwisowania.
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PURITY C1000 AC 
Filtrowanie odbywa się w następujący sposób:

1  Przepływ wody 
Woda z kranu przepływa przez blok węglowy z zewnątrz do
jego wnętrza

2  Filtracja wstępna 
Na początku procesu filtracji specjalna włóknina zatrzymuje
większe zanieczyszczenia (np. piasek)

3  Filtracja węglem aktywnym
Usuwane są niepożądane substancje smakowe i zapachowe. 
Bardzo małe pory zapewniają bardzo skuteczne zatrzymywanie 
cząstek

Filtracja węglem aktywnym

Całkowita ochrona maszyny i produktów:

PURITY C1000 AC

Woda niefiltrowana

Woda filtrowana

Wkłady filtracyjne PURITY C AC  
filtrują całą wodę z kranu.
Wkład filtracyjny można używać z  
głowicami z obejściem zmiennym  
lub stałym. Ignorowane jest każde  
obejście ustawione na głowicy.



Woda to nie wszystko, ale wszystko jest

niczym bez wody – przecież organizm

człowieka zbudowany jest w 70% z wody.

Woda pitna jest najważniejszym artykułem

spożywczym i podstawą zachowania

higieny. Woda pitna jest niezbędna do

produkcji wielu artykułów spożywczych.

Od ponad 40 lat istnieje rozwiązanie 

problemów z wodą wodociągową:

systemy filtracyjne firmy BRITA.

Optymalizują one jakość wody, redukują

twardość węglanową oraz metale ciężkie

pochodzące z domowych instalacji

wodnych, gwarantując w ten sposób

niczym nie zakłóconą przyjemność

spożywania wody.
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Dalsze informacje:

BRITA Polska Sp. z.o.o.
Ołtarzew, ul. Domaniewska 6
PL – 05 – 850 Ożarów Mazowiecki
tel: +48 (0)22 721 24 20
fax: +48 (0)22 721 01 74
brita@brita.pl
http://produkty.profesjonalne.brita.pl

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


