
PURITY Quell ST

PURITY Quell ST

Standarden inden for vandfiltrering

Afkalkning

Afkalkning

Opgaven:
Selv det bedste drikkevand kan indeholde en stor andel af 
karbonathårdhed pga. regionale forskelle i vandindholdet. 
Konsekvenserne ved kedelstensaflejringer i vigtige 
maskindele er øgede service- og driftsomkostninger 
og høje rengøringsomkostninger. Udover de vigtige 
maskindele, så påvirkes aromaen og smagen i 
produkterne også og derved også kundetilfredsheden.

Løsningen:
Med dets fire trins filtreringssystem tilbyder PURITY Quell 
ST målrettet bekæmpelse af kalkaflejringer og sikrer ensartet 
vandkvalitet. Det betyder, at du kan være sikker på, at dit 
kvalitetsudstyr kører ved maksimumkapacitet – 24 timer i 
døgnet. Den ensartede vandkvalitet i hele filterets levetid og 
den pålidelige fjernelse af uønsket smag og lugt giver den bedst 
mulige kvalitet og unikke smag af dine drikke- og fødevarer. 

Optimal vandkvalitet for den bedst • 
mulige smag. 

Bekæmpelse af kalkdannelser og • 
deraf følgende nedetid. 

Lave service- og • 
driftsomkostninger. 

Pålidelig høj ydelse i • 
cateringindustrien.

med
IntelliBypass



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

PURITY Quell ST

BV AQUA A/S
Centervej 32A
DK-4180 Sorø
tlf:  +45 70 27 32 66
fax:  +45 57 80 33 66
brita@bvaqua.dk
http://www.bvaqua.dk

PURITY Quell ST-teknologi 
Karbonathårdheden i vandet reduceres, hvilket forhindrer kalkaflejringer. Uønskede lugte og smag, klorin og tungmetaller, 
der ødelægger aromaen og tiltrækningen ved mad og drikkevarer, fjernes. Derudover fastholder filteret eventuelle grove og 
fine partikler, der er i vandet. 

Din autoriserede BRITA-forhandler 

Fordele ved PURITY Quell ST:

Målrettet bekæmpelse af kalkaflejringer og deraf • 
følgende nedetid.
Service- og reparationsomkostninger reduceres • 
mærkbart. 
Nem at betjene takket være PURITY-systemets • 
udskiftningspatroner. 
Tilpasses lokale forhold pga. den variable • 
omløbsregulering.
Fjernelse af uønsket smag og lugte fra hele filteret • 
(herunder omløbsvandet). 
Kaffe og espresso kan f.eks. udtrykke deres fulde • 
aroma.
Viser automatisk den resterende kapacitet*. • 
Visuelt display, når filteret er opbrugt*. • 
Fjerndisplaykonceptet er kompatibelt med • 
telemetri*.

*kun mulig i forbindelse med den elektroniske måle- og displayenhed. 
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Ren nydelse
Med BRITA-filterteknologi 

Yderligere oplysninger: 

PURITY 450  

Quell ST

PURITY 600  

Quell ST

PURITY 1200  

Quell ST

Kapacitet 12,5 °eH (10 °dH) * 
Kaffe-/espresso-/salgsmaskiner 
(omløbsregulering 40 %) 

4.217 liter 7.207 liter 13.187 liter 

Kapacitet 12,5 °eH (10 °dH) * 
Kombinationsovne/konventionelle 
ovne (omløbsregulering 10 %) 

2.995 liter 5.118 liter 9.364 liter 

Maks. driftstryk 6,9 bar 

Driftstemperatur 4 °C–30 °C 

Nominel gennemstrømning 100 l/t 100 l/t 200 l/t 

Tryktab ved nominel 
gennemstrømning 0,35 bar 0,35 bar 1,05 bar

Mål (højde/diameter) 408/249 mm 520/249 mm 550/288 mm 

Vægt (tør/våd) 10 kg/12 kg 12 kg/15 kg 18 kg/24 kg 

Tilslutninger (indløb/udløb) G 1"/ G ¾" 

Betjeningsplacering Vandret eller lodret 

* De angivne kapaciteter er kun vejledende og kan variere med ±5 %, afhængigt 
af produktvolumen og maskintypen. Vi giver gerne individuelle anbefalinger!

PURITY 450

Quell ST

PURITY 600

Quell ST

PURITY 1200

Quell ST

Bestillingsnumre 

Tom trykbeholder med 
filterpatron 272700 272800 272600

Trykbeholderlåg med 
displayenhed 272000 272400

Trykbeholderlåg uden 
displayenhed 272100 272500

Udskiftningspatron 273000 273200 273400

PURITY-teknologi betyder: 

Optimal vandkvalitet 
Enestående og ensartet vandkvalitet – uden lugt og smag. 

Højeste produktsikkerhedsniveau 
Problemfri drift pga. sikker håndtering og praktisk 
driftsdatagenkendelse. 

Nem håndtering 
Betjeningen er hurtig og nem som aldrig før. 

Du er altid på den sikre side!

Den madkvalitet, som BRITA-vandfilterprodukter leverer, bliver testet og overvåget af uafhæn-

gige institutioner. PURITY-systemerne er mærket med symbolerne TÜV, SVGW, WRAS, VA og 

andre nationale kvalitetsmærker.

De elektroniske komponenter er naturligvis CE-certificerede.

Det kaldes sikkerhed – uden omsvøb! 


