
Voordelen
• Onbeperkt ongekoeld water zonder  koolzuur 

of gekoeld water zonder koolzuur,  water met 
koolzuur of water met een klein  beetje
koolzuur

• De ThermalGate™ functie van BRITA  
beschermt tegen herbesmetting vanwege  
externe invloeden door externe bronnen

• Capaciteit: 50 l/u of 85 l/u

• Vrijstaand

Twee installatie-
opties
• Tafelmodel

Intuïtieve displays
voor het selecteren van het  
watertype, portiegrootte en  voor het 
aanpassen van de instellingen

ThermalGate™
Het krachtige thermische 
desinfectie functie wordt standaard 
geleverd

Versies met
gemiddelde of hoge
capaciteit

De BRITA HygienePlus functie (die een  
inlaatfilter, thermische desinfectie en een  
bacteriefilter combineert) biedt effectieve  
bescherming voor dispensers. Het is  
ontwikkeld op basis van meer dan 20  jaar 
ervaring in de gezondheidszorgmarkt  en 
is ontworpen voor omgevingen waar  
hygiëne van het allergrootste belang is,  
en is optioneel verkrijgbaar voor BRITA  
VIVREAU Top 50/85.

Ideaal voor bijv.
• Personeelsruimtes
• Ontvangstruimtes
• Lobby’s
• Vergaderruimtes
• Sportscholen en

fitnesszones

Materiaal van  hoge
kwaliteit  roestvrij
staal

Focus op  
duurzaamheid
R290 natuurlijk  
koelmiddel en  
extreem laag  
stroomverbruik

Easy Access Panel
additioneel bedieningspaneel  
voor de machine (kan optioneel  
geïnstalleerd worden en is  
flexibel in locatie)

VIVREAU Top 50/85
Veelzijdigheid in combinatie met betrouwbaarheid.
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getest*

Product compliant with
Reg.EC No1935/2004

*van toepassing op alle materialen die in contact komen met water

De levensmiddelenkwaliteit en veiligheid van BRITA waterfilterproducten zijn door onafhankelijke instituten getest en geverifieerd

VIVREAU Top 50/85
Technische gegevens
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Model BRITA VIVREAU Top 50 BRITA VIVREAU Top 85

Design / Type Tafelmodel Tafelmodel
Onderkast
(optioneel)

Easy Access Panel
(optioneel)

Watertypen
Ongekoeld water zonder bruis • • •
Gekoeld water zonder bruis • • •
Lichtbruisend • • •
Bruisend • • •
Configuratie opties
Hygiëne functie: ThermalGateTM Standaard
Hygiëne functie: BRITA HygienePlus Optioneel
Bedieningsknoppen: Touch Standaard
Bedieningsknoppen: Mechanisch Optioneel
Afvalwater container
(installatie zonder afvalwater connectie)

Optioneel

Specificaties
Koelcapaciteit 50 l/u 85 l/u

Afmetingen (B x H x D) 278 x 530 x 518 mm 278 x 1430 x 518 mm plat: 80 x 80 x 116 mm
schuin: 80 x 80 x 137 mm

Hoogte tapkraan 330 mm
Gewicht 35 kg 40 kg 7 kg
Max. stroomverbruik 440 W 540 W
Max. doorstroom 2 l /min
Product nummer
Systeem met ThermalGate™ (touch display) VIV T 50 C2-TG-I-CU VIV T 85 C2-TG-I-CU

1033790 (Onderkast)
1038480 (Basisplaat)

1040230 (Easy Access Panel)
Systeem met BRITA HygienePlus (touch display) VIV T 50 C2-HP-I-CU VIV T 85 C2-HP-I-CU
Systeem met ThermalGate™ (mechanische knoppen) VIV T 50 M-C2-TG-J CU VIV T 85 M-C2-TG-J CU
Systeem met BRITA HygienePlus (mechanisch knoppen) VIV T 50 M-C2-HP-J CU VIV T 85 M-C2-HP-J CU
Afvalwater container 1041216 VIV Afvalwater Container-SP
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