Rodzina produktów BRITA PURITY
Jedna technologia. Wiele rozwiązań.

Optymalna jakość wody •
Najwyższy poziom bezpieczeństwa produktu •
Prosta obsługa •

Jeśli woda, to my!

BILD

Elastyczność, wydajność, oszczędność: PURITY.

Optymalna jakość wody.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa produktu.

Państwa korzyści:

Prosta obsługa.
Państwa korzyści:

Państwa korzyści:
•
•
•
•

•
•

Stała jakość wody przez cały
okres użytkowania filtra
Skuteczna ochrona maszyny
Brak niepożądanych składników
smakowych i zapachowych
Poprawa jakości potraw i
napojów oraz najlepsze efekty
zmywania
Zadowoleni, chętnie powracający
klienci
Znaczne obniżenie kosztów
serwisowania

•
•
•
•

•

•
•

Opatentowany system przepływu
wody
Technologia IntelliBypass
Doskonale dopasowane złoża i
elementy filtra

•

•
•

A oto jak je osiągamy:
•
•
•
•

A oto jak je osiągamy:
•

Bezpieczeństwo obsługi
Wysoka niezawodność
Komfortowa i precyzyjna
identyfikacja danych
eksploatacyajnych
Funkcje telemetrii

•

•

Widoczne znaki bezpieczeństwa
Słyszalne zatrzaśnięcie zamknięcia
Stabilny, metalowy pojemnik
ciśnieniowy, sprawdzona
wytrzymałość na rozerwanie
Certyfikat bezpieczeństwa
przyznany przez niezależne
instytuty
Wiodąca technologia Advanced
Control System (technologia
ACS)

Trzy obietnice BRITA PURITY.

Szybka wymiana filtra bez
użycia narzędzi
Brak konieczności odłączenia
dopływu wody podczas prac
konserwacyjnych
Prostota obsługi funkcji płukania
wstępnego i odpowietrzania
Możliwość użytkowania w
pozycji pionowej i poziomej
Stabilne ustawienie bez
dodatkowego zamocowania

A oto jak je osiągamy:
•
•
•

•

System Quick-Lock
Opcjonalnie: zintegrowany na
dopływie zawór odcinający
Standardowo zintegrowany na
odpływie zawór płukania i zawór
odcinający
Zwarte złoże filtrujące

My dotrzymujemy słowa.
Umożliwia nam to nasza technologia.

Cel: uzyskanie jakości wody spełniającej najwyższe wymagania.
Opatentowany system przepływu wody
System równomiernego przepływu zapobiega mieszaniu się
wody i gwarantuje stałą redukcję twardości węglanowej.
W wyniku płaszczyznowego rozprowadzenia bieżącej wody
powstają równoległe, jednakowej długości drogi przepływu,
umożliwiające równomierne i pełne wykorzystanie czynnika
filtrującego.

Certyfikat bezpieczeństwa przyznany przez niezależne instytuty
Higieniczność filtrów do wody firmy BRITA jest poddawana
ocenie i nadzorowana przez niezależne instytuty badawcze.
Systemy PURITY noszą znaki kontroli jakości TÜV, SVGW,
WRAS, VA, jak również inne narodowe znaki jakości.
Podzespoły elektroniczne posiadają oczywiście certyfikat CE
i są odpowiednio oznakowane. Gwarantowane bezpieczeństwo!

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

Wiodąca technologia Advanced Control System
(technologia ACS)
Komfortowa i dokładna identyfikacja danych eksploatacyjnych
jest zapewniona dzięki nowatorskiej jednostce pomiarowowskazującej z funkcją precyzyjnego pomiaru i cyfrowym
wyświetlaczem. Jest to wyposażenie o różnorodnym zastosowaniu, jak np. wskaźnik zdalny i funkcje telemetrii.

Doskonale dopasowane złoża i elementy filtra
Tutaj wszystko do siebie pasuje – skład oraz wzajemne
połączenie czynników i elementów filtracyjnych zgodnie z
określonym przeznaczeniem wody.

Przeznaczone dla użytkowników ceniących
prostotę i komfort obsługi.

Filtry gwarantujące najwyższe bezpieczeństwo.
Widoczne znaki bezpieczeństwa
Jednoznaczne, zrozumiałe symbole umieszczone na filtrach
stanowią widoczną pomoc podczas instalacji, konserwacji
oraz wymiany filtrów. Zapewniają one bezpieczeństwo wykonywania tych czynności.
Słyszalne zatrzaśnięcie zamknięcia
Wyraźnie słyszalne zatrzaśnięcie głowicy na pojemniku ciśnieniowym nie pozostawia żadnych wątpliwości, że system
filtracyjny został prawidłowo zamknięty.

Stabilny, metalowy pojemnik ciśnieniowy, sprawdzona wytrzymałość na rozerwanie
W wyniku zastosowania stabilnych i odpornych materiałów
gwarantowana jest długa żywotność filtrów (10 lat) –
wszystkie pojemniki poddawane są statycznym i dynamicznym testom wytrzymałościowym.

System Quick-Lock
Jedno naciśnięcie przycisku, jeden obrót i filtr jest już
otwarty.
Standardowo zintegrowany na dopływie zawór odcinający
Przy zastosowaniu zestawów węży firmy BRITA nie jest
konieczne uciążliwe zamykanie głównego zaworu wody.
Standardowo zintegrowany na odpływie zawór płukania i
zawór odcinający
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 – zachowana jest niezmienna
wydajność oraz stała jakość wody.

Od ekspresu do kawy do zmywarki do naczyń –
zastosowania.

Kawa
Wymagania są wysokie: optymalny aromat i smak, stabilna
konsystencja, równomierny podział dodatków smakowych
jak mleko, śmietanka i inne – to przecież przeżycie dla
wszystkich zmysłów. Filtry do wody firmy BRITA, zapewniając optymalną jakość wody, gwarantują pełne zadowolenie konsumentów.

Sprzedaż z automatów
Zaoferuj różnorodny asortyment kaw, herbat, zup oraz
zimnych napojów o pogłębionym smaku, redukując
jednocześnie liczbę wizyt w celach konserwacyjnych.
Stosując w swoich maszynach systemy filtracji wody
firmy BRITA jesteś zawsze pewien doskonałych efektów,
oszczędzając czas i pieniądze.

Parniki i piekarniki
Pieczenie i gotowanie na parze nie na „wodzie”, lecz na
„wodzie BRITA” pozwala wyczarować potrawy będące ucztą tak dla oka, jak i dla podniebienia. Wspaniale
puszyste pieczywo, chrupiąca skórka, kruche warzywa
zachęcają do spożycia. Twoje maszyny traktowane tak
delikatnie, pozostaną długo sprawne bez dodatkowych
nakładów konserwacyjnych.

Zmywarki
Bardzo ważnym czynnikiem, decydującym o higienicznie
czystych i błyszczących naczyniach jest jakość wody
używanej do zmywania. Filtry BRITA zapewniają każdej
wodzie – niezależnie od regionu oraz jej składu chemicznego – te same idealne właściwości. Uzyskujesz w ten
sposób najlepszą jakość i podziw u swoich klientów.

PURITY. Albo jak mówią specjaliści:
nowa generacja filtracji wody.

Idea systemu PURITY.
Idea systemu PURITY jest bardzo prosta: dla każdej, nawet najbardziej problematycznej wody w profesjonalnych
zastosowaniach gastronomicznych,
firma BRITA oferuje proste i dostosowane do konkretnego problemu
rozwiązanie – filtr z rodziny PURITY,
którego cechami charakterystycznymi
są prostota budowy i łatwość obsługi.

System modułowy.
W firmie BRITA stworzyliśmy system
modułowy. Umożliwia on szybkie
działanie na zasadzie zastosowania
wkładów wymiennych: otworzyć
pojemnik ciśnieniowy, włożyć odpowiedni wkład, zamknąć pojemnik
– otrzymujemy właściwe rozwiązanie
konkretnego problemu! Dzięki systemowi PURITY da się rozwiązać każdy
problem związany z wodą.

Państwa korzyści:
•

Jedna technologia:
Instalacja, obsługa oraz wymiana filtrów odbywa się zawsze
według tej samej zasady.

•

Oszczędność i rentowność:
Maksymalne wykorzystanie czynnika filtrującego przy naj-		
wyższej jakości filtrowania i niskim nakładzie prac konserwacyjnych maszyny.

•

Łatwość wymiany filtrów:
Zasada Quick-Lock umożliwia wymianę filtra w bardzo prosty
sposób i bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

•

Elastyczność, wszystko z jednego źródła:
Idealne, indywidualne rozwiązanie filtracji dla każdego zastosowania.

Jedna technologia. Wiele rozwiązań.

Jedno rozwiązanie filtracji dla każdego zastosowania i każdego problemu związanego z wodą.

PURITY Quell ST

PURITY 1200 Clean

PURITY 1200 Clean Extra

Dekarbonizacja
Rozmiar: 450, 600, 1200

Częściowa demineralizacja
Rozmiar: 1200

Całkowita demineralizacja
Rozmiar: 1200

PURITY Steam

PURITY Quell GY

Częściowa demineralizacja
Rozmiar: 450, 600, 1200

Zapobieganie osadowi gipsowemu
Rozmiar: 600, 1200

Wciąż prowadzimy badania. Wkrótce
zaprezentujemy nowe rozwiązania.

Dekarbonizacja

Całkowita ochrona maszyny i produktów:

PURITY Quell ST
System PURITY Quell ST z 3 filtrami o różnych rozmiarach skutecznie usuwa substancje powodujące osadzanie się kamienia oraz niepożądane składniki zapachowe
i smakowe Zapewnia w ten sposób optymalną jakość produktu i długą żywotność
maszyny.
PURITY Quell ST

Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą sprostać najwyższym wymaganiom jakościowym zarówno Klientów jak i maszyny.

PURITY Quell ST
Filtrowanie odbywa się czterostopniowo:
1

Filtracja wstępna
Włóknina filtra wstępnego na wejściu
filtra zatrzymuje duże cząsteczki, takie
jak np. piasek. Dzięki płaszczyznowemu rozłożeniu przepływu wody
zapewnia równomierne wykorzystanie
każdego czynnika filtrującego.
1

2

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

3 Filtracja węglem aktywnym
Cała znajdująca się w systemie woda
– także ustalona ilość wody z obejścia
omijająca reduktor twardości węglanowej – przepływa przez filtr z węglem
aktywnym BRITA. Następuje tu usunięcie zbędnych składników smakowych i
zapachowych.

2

4 Filtracja dokładna
Na samym końcu procesu filtracji filtr
precyzyjny zatrzymuje cząsteczki o
rozmiarach do 10 µm.

3
4

Problem:

Rozwiązanie:

W sytuacji gdy podgrzewamy wodę
o wysokim stopniu twardości węglanowej, może nastąpić bardzo szybkie
wytrącanie się wapnia. Ujawniają się
także wpływy niepożądanych składników smakowych i zapachowych.
Efektem tego jest wzrost kosztów
serwisowania, zła jakość produktów
oraz niezadowoleni klienci.

Filtry PURITY Quell ST, dzięki czynnikom filtrującym indywidualnie dopasowanym do lokalnej wody, zapewniają długoterminową ochronę przed
osadzaniem się kamienia. Gwarantują
doskonałą jakość produktów, która
sprawi, że klienci chętnie tu powrócą.

Częściowa demineralizacja

Zmywanie może być aż tak skuteczne!

PURITY 1200 Clean
PURITY 1200 Clean z indywidualnie dopasowanym czynnikiem filtrującym usuwa z
wody jony powodujące osadzanie się kamienia. Efekt: częściowo zdemineralizowana
woda najwyższej jakości.
PURITY Clean

Idealne rozwiązanie w profesjonalnym zmywaniu sztućców, szklanek i białych naczyń
w wodzie o wysokim stopniu twardości węglanowej nie sprawiającej problemów pod
względem zawartości pozostałych minerałów.

PURITY 1200 Clean
Filtrowanie odbywa się trzystopniowo:
Filtracja wstępna
Włóknina filtra wstępnego na wejściu
filtra zatrzymuje duże cząsteczki, takie
jak np. piasek. Dzięki płaszczyznowemu rozłożeniu przepływu wody
zapewnia równomierne wykorzystanie
każdego czynnika filtrującego.
1

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

1

3 Filtracja dokładna
Na samym końcu procesu filtracji filtr
precyzyjny zatrzymuje cząsteczki o
rozmiarach do 10 µm.

2

3

Problem:

Rozwiązanie:

W wysokich temperaturach woda
o dużym stopniu twardości węglanowej bardzo szybko powoduje osadzanie się kamienia na ważnych elementach zmywarek do naczyń. Skutkiem
tego są wysokie koszty napraw
ale przede wszystkim niezadowoleni
klienci. Naczynia na stole nie spełniają
ich wymagań.

Filtr PURITY 1200 Clean ze specjalnym
czynnikiem filtrującym zapewnia długoterminową ochronę przed osadzaniem
się kamienia w maszynach i na naczyniach. Podczas używania filtra PURITY
1200 Clean kosztowne prace naprawcze i czasy przestoju maszyn należą do
przeszłości. Poza tym dostosowanie
systemu filtrującego do pracy z ciepłą
wodą (do 60°C) pozwala zaoszczędzić
na energii.

Całkowita demineralizacja

Olśniewająco czyste naczynia — zadowoleni goście!

PURITY 1200 Clean Extra
PURITY 1200 Clean Extra z indywidualnie dopasowanym czynnikiem filtrującym usuwa
z wody jony powodujące tworzenie się kamienia, plam i smug. Efekt: całkowicie zdemineralizowana woda o wyśmienitej jakości.
Y Clean Extra
PURIT

Idealne rozwiązanie w profesjonalnym zmywaniu wysokiej jakości sztućców, cennego
szkła i delikatnych naczyń w wodzie o wysokim stopniu twardości węglanowej i dużej
zawartości minerałów.

PURITY 1200 Clean Extra
Filtrowanie odbywa się pięciostopniowo:
1 Filtracja wstępna
Włóknina filtra wstępnego na wejściu
filtra zatrzymuje duże cząsteczki, jak
np. piasek. Dzięki płaszczyznowemu
rozłożeniu przepływu wody zapewnia
równomierne wykorzystanie każdego
czynnika filtrującego.

2 Redukcja twardości węglanowej
Ulepszony czynnik filtrujący PURITY
redukuje stopień twardości węglanowej wody. Dzięki temu nie następuje
osadzanie się kamienia.

1

3
Redukcja twardości trwałej
Na tym etapie następuje usunięcie twardości stałej oraz wszystkich substancji
niewęglanowych (kationy).

2
4 Redukcja anionów
Ten czynnik filtrujący usuwa pozostałe
jony (aniony).

3

5 Filtracja dokładna
Na samym końcu procesu filtracji filtr
precyzyjny zatrzymuje cząsteczki o rozmiarach do 10 µm.

4

5

Problem:

Rozwiązanie:

W wysokich temperaturach zmywania,
wysoki stopień twardości węglanowej
bardzo szybko prowadzi do osadzania
się kamienia na ważnych elementach
zmywarki. W zależności od stężenia
pozostałych substancji mineralnych,
po zakończeniu mycia na szklankach
i sztućcach bardzo często widoczne są
plamki i smugi. Konieczne jest wtedy
czasochłonne polerowanie. To z kolei
często prowadzi do pękania szkła – co
oznacza dodatkowe koszty.

Filtr 1200 Clean Extra z czynnikiem
filtrującym o jedynym w swoim rodzaju innowacyjnym składzie, zapewnia optymalną jakość mycia sztućców, szklanek i naczyń. Kamień,
plamki, smugi, popękane szkło to już
przeszłość tak samo jak uciążliwe
zabiegi, mające na celu regenerację
zwykłych systemów do uzdatniania wody. Dostosowanie systemu
filtrującego do pracy z ciepłą wodą
(do 60°C) pozwala zaoszczędzić na
energii.

Częściowa demineralizacja

Doskonałe uwieńczenie gotowania na parze i pieczenia!

PURITY Steam
PURITY Steam z indywidualnie dopasowanym czynnikiem filtrującym usuwa z wody
jony powodujące osadzanie się kamienia. Efekt: częściowo zdemineralizowana, najwyższej jakości woda.
PURITY Steam

Idealne rozwiązanie przy przyrządzaniu wyjątkowych potraw z wykorzystaniem funkcjonujących bez zastrzeżeń urządzeń, chronionych przed osadzaniem się kamienia i
pracujących przez długi czas z maksymalną wydajnością.
Skorzystaj ze szczególnie wysokiej wydajności PURITY Steam!

PURITY Steam
Filtrowanie odbywa się trzystopniowo:
1 Filtracja wstępna
Włóknina filtra wstępnego na wejściu
filtra zatrzymuje duże cząsteczki, takie
jak np. piasek. Wyjątkowa koncepcja
przepływu wody PURITY zapewnia pełne wykorzystanie czynnika filtrującego
– niezależnie od prędkości przepływu
wody oraz jej ciśnienia.

1

2 Redukcja twardości węglanowej
Ulepszony czynnik filtrujący redukuje
stopień twardości węglanowej wody.
Usuwanie z wody ściśle określonych
jonów zapobiega osadzaniu się kamienia.

2

3 Filtracja dokładna
Na samym końcu procesu filtracji filtr
precyzyjny zatrzymuje cząsteczki o
rozmiarach do 10 µm.

3

Problem:

Rozwiązanie:

Urządzenia wyposażone w drobne
dysze, przez które wydostaje się
para, wymagają szczególnej uwagi.
Każde, nawet najdrobniejsze zatkanie
cienkich przewodów pogarsza jakość
upieczonej czy ugotowanej potrawy.
Usunięcie awarii wymaga dodatkowych nakładów. Osad znajdujący się
w komorze gotowania negatywnie
wpływa na wynik procesu gotowania
i oznacza konieczność dodatkowego
czyszczenia.

System PURITY Steam został specjalnie opracowany z myślą o delikatnych
urządzeniach do gotowania na parze.
Zapewnia on ciągłą oraz niezawodną
eksploatację przy jednoczesnej ochronie użytkowanych maszyn.

Zapobieganie przed osadem gipsowym

Nigdy więcej osadów gipsowych!

PURITY Quell GY

Quell GY
PURITY

System PURITY Quell GY został opracowany specjalnie po to, aby w przygotowaniu
gorących napojów (kawa/espresso oraz automaty sprzedające ) zapewnić profesjonalne
rozwiązanie także w przypadku problematycznej wody ze skłonnością do powstawania
osadów gipsowych. Innowacyjny czynnik filtrujący usuwa z wody substancje powodujące osadzanie się gipsu.
Efekt: wysokiej jakości woda, zapewniająca użytkownikowi znane już korzyści systemu
BRITA – długą żywotność maszyny oraz najwyższą jakość produktu.
Idealne rozwiązanie dla tych zastosowań, w których brak osadów wapiennych jest
niewystarczający do spełnienia najwyższych wymagań jakościowych.

PURITY Quell GY
Filtrowanie odbywa się pięciostopniowo:
1 Filtracja wstępna
Włóknina filtra wstępnego na wejściu
filtra zatrzymuje duże cząsteczki, takie
jak np. piasek. Dzięki płaszczyznowemu rozłożeniu przepływu wody
zapewnia równomierne wykorzystanie
każdego czynnika filtrującego.

Redukcja dodatkowych jonów
powodujących osadzanie się gipsu
Czynnik filtrujący PURITY Quell GY
oprócz twardości węglanowej usuwa
również występujące w wodzie jony
odpowiedzialne za tworzenie się osadu
gipsowego. Skutecznie zapobiega to
osadzaniu się gipsu.

1
3 Redukcja twardości węglanowej
Czynnik filtrujący PURITY redukuje
stopień twardości węglanowej wody.
Skutecznie zapobiega to osadzaniu się
kamienia.

2

2

3

4
5

4 Filtracja węglem aktywnym
Cała znajdująca się w systemie woda
– także ustalona ilość wody z obejścia
omijająca czynnik filtrujący – przepływa
przez filtr z węglem aktywnym BRITA.
Następuje tu usunięcie zbędnych
składników smakowych i zapachowych.
5 Filtracja dokładna
Na samym końcu procesu filtracji filtr
precyzyjny zatrzymuje cząsteczki o
rozmiarach do 10 µm.

Problem:

Rozwiązanie:

Wciąż może się zdarzyć sytuacja zetknięcia ze szczególnie problematyczną wodą.
Może być to woda stosowana do przygotowywania napojów gorących, która wykazuje skłonność do osadów gipsowych.
Ma to równie negatywne skutki, jak osad
wapienny i powoduje dodatkowe koszty.
„Zagipsowanie” ważnych części maszyny
może prowadzić do nagłych przestojów w
pracy urządzenia.

System PURITY Quell GY został
stworzony specjalnie z myślą o tego
rodzaju wodzie. Skutecznie rozwiązuje i ten trudny problem. Po dokonaniu
pomiaru (dostępny jest zestaw testowy) i po potwierdzeniu podejrzeń,
rozwiązanie jest już tylko formalnością
– PURITY Quell GY.

Dwie minuty dla nowego filtra do wody.

To proste, jak nigdy dotąd.

Łatwiej, szybciej i wygodniej!

Cechą charakterystyczną filtrów
PURITY jest prosta zasada wymiany
wkładów filtracyjnych. Do tego celu
potrzebny jest: nowy wkład filtracyjny,
dostarczona w zestawie naklejka oraz
dwie minuty czasu.

Dzięki zintegrowanemu zaworowi odcinającemu w standardowych przewodach
doprowadzających filtrów PURITY (wąż
odprowadzający dostępny w zestawie)
wymiana wkładu filtracyjnego odbywa się
błyskawicznie i bez użycia narzędzi. Po
zamknięciu zaworu, stosując innowacyjną
zasadę Quick-Lock można bardzo szybko
otworzyć pojemnik ciśnieniowy.
Należy tylko zdjąć pokrywę pojemnika
ciśnieniowego, wyjąć zużyty wkład, włożyć
nowy i ponownie założyć pokrywę pojemnika! Wszystko w dwie minuty.
Następnie należy przepłukać nowy wkład
za pomocą zaworu płukania na pokrywie
pojemnika ciśnieniowego. Wszystkie węże
elastyczne pozostają przyłączone. Dzięki
temu nie jest konieczne ich przykręcanie
i odkręcanie. Pozwala to zaoszczędzić
sporo czasu. Na naklejce przyklejanej na
obudowie pojemnika ciśnieniowego należy
zapisać datę instalacji.

Wymienny wkład
filtracyjny
np. w tym przypadku:
PURITY 1200 Clean

Datę instalacji zapisać
na naklejce i …

… przykleić ją na pojemniku ciśnieniowym.

Maksymalny komfort obsługi
i zawsze pełna kontrola

Elektroniczna jednostka pomiarowo-wskazująca:
Oto kontrola jakości „na żywo”!
Pełna kontrola i bezpieczeństwo pracy!
Dzięki temu można wygodnie i bezpiecznie
zaplanować kolejną wymianę filtra!
Prosto, przyjaźnie dla użytkownika i bezpiecznie!
Tylko jeden raz w bardzo prosty sposób należy
wprowadzić indywidualne dane (lokalną twardość węglanową, typ urządzenia oraz stosunek
wody z obejścia).
Podczas pracy: pełna przejrzystość!
Podczas przepłukiwania system automatycznie
oblicza wydajność zastosowanego wkładu. Na
wyświetlaczu wskazywane są wszystkie ważne
dane:
• Pozostała wydajność w litrach
• Ustawiona twardość węglanowa
• Data pierwszego uruchomienia
• Ilość wody z obejścia
Dzięki temu przez cały czas macie Państwo kontrolę nad aktualnym stanem filtra! Elektroniczny
wskaźnik gwarantuje pełne wykorzystanie filtra!

Jeszcze większy komfort obsługi i lepsza przejrzystość –
wskaźnik zdalny:
Wyposażenie to umożliwia zaprzestanie uciążliwego odczytywania danych
bezpośrednio przy filtrze – wystarczy
zamontować wskaźnik zdalny w widocznym miejscu, by w każdej chwili na
wysokości wzroku mieć wygodny wgląd
we wszystkie dane. W razie potrzeby
wskaźnik zdalny umożliwia również zastosowanie funkcji telemetrii (możliwość
przekazywania danych na odległość).

Dla urządzeń ze zintegrowanym
układem pomiaru objętości dostępne są także systemy filtrów
do wody PURITY bez wskaźnika
elektronicznego.

Poznaj swoją wodę!
Zamów zestaw testowy BRITA i odkryj
problem Twojej wody! Skontaktuj się z
nami!

Większe bezpieczeństwo i efektywność dzięki
telemetrii!
Nasze systemy PURITY wyposażyliśmy we wskaźniki elektroniczne i przystosowaliśmy je do telemetrii*: Jednostka wskazująca przesyła wszystkie
istotne dane systemu do modułu telemetrycznego.
Stamtąd dane są przesyłane w sieci GSM/GPRS
poprzez satelitę do serwera, a użytkownik może za
pomocą specjalnego programu kontrolować i analizować swoje systemy w trybie online.
* tylko w połączeniu ze wskaźnikiem zdalnym

ISP
Server

INTERNET

Użytkownik otrzymuje:

Bezdyskusyjne zalety:

• aktualne informacje o stanie systemów
filtrujących
• wskazówki ostrzegające o bliskim wyczerpaniu wkładów, informacje o usterkach i przekroczeniu dopuszczalnego
czasu
• tabele z listą systemów, ułożone według
kodu pocztowego, daty instalacji lub
wymiany itp.

• minimalizacja awarii automatów
• analiza błędów i aktualizacja oprogramowania w trybie online
• optymalizacja planowania prac i 		
zaangażowania personelu
• na życzenie użytkownika komunikaty ostrzegawcze przesyłane są w
formie wiadomości SMS na numer
telefonu komórkowego (w zależności od
używanego oprogramowania)
• dzięki telemetrii można także 		
kontrolować automaty i sterować nimi,
np. sprawdzać dane zużycia lub zmieniać
receptury

Oto nowoczesny system zarządzania
filtrami!

Inwestycja, która się opłaca!

Woda to nie wszystko, ale wszystko jest
niczym bez wody – na przykład 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. Niestety, w wielu regionach skład wody wodociągowej nie jest
optymalny.
Jednak od ponad 40 lat istnieje
rozwiązanie: systemy filtracyjne firmy
BRITA. To one optymalizują jakość wody,
redukują twardość węglanową oraz
metale ciężkie pochodzące z domowych instalacji wodnych, gwarantując
w ten sposób niczym nie zakłóconą
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przyjemność spożywania wody.

Twój autoryzowany punkt sprzedaży BRITA

Dalsze informacje:
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 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

