BRITA CLARITY Protect
Water is H2O – maar niet alleen. Kraanwater varieert sterk
van plaats tot plaats. Daarom ontwikkelen wij al meer dan
een halve eeuw filtratieconcepten van topkwaliteit. Wij
zetten ons in voor uitstekende kwaliteit – en voor optimale
hygiëne. Onze oplossingen zorgen voor eersteklas water,
op elk gewenst moment.

CLARITY Protect 100

Waterfilter: Betrouwbaar veilig, uitstekend water voor uw dispenser.

Drinkwater wordt heel strikt gecontroleerd. Maar in de gezondheidszorg of andere omgevingen is er extra veiligheid nodig. De CLARITY Protect 100 filter is speciaal voor deze omgevingen gemaakt. Het verwijdert bacteriën,
micro organisme en meer om zo zeker te zijn van zeer schoon en veilig water. Samen met de CLARITY Safe X3
filter en de BRITA ThermalGate™ functie, vormt dit de BRITA HygienePlus oplossing.

De juiste balans
Behoudt mineralen in het water.

BRITA CLARITY Protect 100 is geschikt voor:
• VIVREAU Top 50/85 HygienePlus
• VIVREAU Extra I-Shape HygienePlus

De voordelen van de BRITA CLARITY Protect

Vermindert fijne deeltjes
zoals microplastics en
asbestvezels

Vermindert
chloorsmaak
en geur

Vermindert metalen
zoals lood

Holle vezelmembraan
Filtert 99,999% aan bacteriën en 99,95%
aan micro organisme uit het water.

Zeer schoon en
veilig drinkwater

Vermindert medicijnen,
pesticiden en hormonen
Actieve koolstof filtratie
Vermindert substanties die
de smaak en geur
aantasten.

Vermindert
organische
onzuiverheden

Filtercapaciteit:
Protect 100: 11.500 l

Vermindert bacteriën
en micro organismen
Voorfilter
Verwijdert grove deeltjes.
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Beschermt de
apparatuur wat de
onderhoudskosten
verlaagt

CLARITY Protect 100
Technische gegevens

Model

BRITA CLARITY Protect 100

Technologie

Actieve koolstof filtratie

Temperatuur van binnenkomend water

4°C tot 30°C

Omgevingstemperatuur tijdens gebruik

4°C tot 40°C

Omgevingstemperatuur voor opslag/transport

-20°C tot 50°C

Aansluitting watertoevoer en –afvoer

JG 8 mm

Bedrijfsdruk

2 bar tot 8.6 bar

Doorstroom bij 1 bar drukverlies

180 l/u

Nominale filtercapaciteit

11.500 l

Gebruikssituatie

horizontaal of verticaal

Doeltreffendheid
Reductie van microplastic en zand

≥ 0,5 μm (NSF 42, Klasse I)

Reductie van asbestvezels

> 99,9 % (NSF 53 getest door onafhankelijk laboratorium)

Reductie van metalen zoals lood

> 90 % (DIN EN 14898)

Reductie van chloor

> 90 % (DIN EN 14898, Class I) en > 50 % (NSF 42)

Reductie van organische onzuiverheden zoals benzeen

> 90 %

Reductie van farmaceutische stoffen, pesticiden en hormonen zoals naproxen, lindaan, oestron
Reductie van bacteriën

> 90 % tot zeker 8.000 l
99,999% (ASTM F838-05)

Reductie van micro organisme

99,95% (NSF 53)

Afmetingen (B x D x H)
Filtersysteem (filterkop met filterpatroon)

68 x 68 x 338 mm

Filterpatroon

68 x 68 x 311 mm

Afmetingen geïnstalleerd (verticale installatie met wandhouder)

68 x 74 x 371 mm

Product nummer
Filterpatroon (Verpakking 1)

1020581

Filterkop CLARITY (Verpakking 1)

1024792

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

getest*

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

Oplossingen waarop u gerust kunt vertrouwen.

De ingebouwde beveiligingen van BRITA houden dispensers
brandschoon door bacteriën, microbiële cysten en dergelijke op
betrouwbare wijze te verwijderen.
Wij benaderen hygiëne van begin tot eind, te beginnen met de productie van onze BRITA VIVREAU
dispensers in Italië. Onze onlangs opgerichte productiefaciliteit is uitgerust met de nieuwste
hygiënetechnologie. En onze servicetechnici nemen strenge veiligheidsmaatregelen in acht bij de installatie
van uw dispenser – voor de best mogelijke start.
De BRITA ThermalGate™ van onze dispensers verwarmt de kraan en beschermt zo tegen verontreiniging
van buitenaf. En onze optionele BRITA HygienePlus – een concept ontwikkeld op basis van meer dan 20 jaar
ervaring in de gezondheidszorg – zorgt voor maximale hygiëne. Ze zijn allebei getest en gevalideerd door
onafhankelijke instituten.
Bovendien vindt u reinigingsinstructies en advies op onze website – en bieden wij een beproefd assortiment
van op maat gemaakte reinigingsproducten.

End-to-end hygiëne
Te beginnen met de productie
van de dispensers in Italië

Producteigenschappen
BRITA ThermalGate™ en
BRITA HygienePlus

Regelmatige reiniging
Garandeert veiligheid en
een lange gebruiksduur
van het product
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BRITA HygienePlus

Hygiënefunctie: Bewezen driezonebescherming voor speciale
hygiënische vereisten.
Onze speciale BRITA HygienePlus oplossing bevat drie beveiligingen. Samen leveren zij een uitstekend niveau
van beveiliging die nodig is in hygiëne gevoelige omgevingen. Deze technologie hebben wij gebaseerd op meer
dan 20 jaar ervaring in de gezondheidszorg sector. BRITA HygienePlus verwijdert bacteriën en micro organismen, zodat u ten allen tijde voorzien bent van veilig en zeer goed smakend water. Plus, BRITA HygienePlus is
getest in meerdere studies door hygiëne instituten, zoals University Medical Center of the Johannes Gutenberg
University Mainz, versterkt met de nakoming van DVGW-W 516.

ThermalGateTM
Beschermt tegen besmettingen
van buitenaf.

3
2

Dubbel gelaagd membraan
Filtert 99,99999 % aan bacteriën en
99,95 % aan micro organismen
uit het water

De voordelen van BRITA HygienePlus
1. De eerste stap is de BRITA CLARITY Protect filter. Dit patroon combineert een voorfilter met actieve
koolstof en holle vezelmembraan technologie. Met een porieformaat van 0,15 μm, behoudt het betrouwbaar alle bacteriën en micro organismen, in lijn met NSF 53. Daarbij, reduceert het de troebelheid,
metalen bijv. lood en smaak aantastende substanties zoals chloor.
2. Het volgende is de BRITA CLARITY Safe X3. Dit filter – geplaatst direct stroomopwaarts bij de dispenser tap – is een zeer fraai, asymmetrisch dubbel gelaagd membraan dat overgebleven bacteriën en
micro organismen tegenhoudt net voordat het water getapt wordt.
3. En als laatste, BRITA’s krachtige ThermalGate™ functie verhit automatisch en regelmatig de dispenser
tap. Dit beschermt de machine tegen besmettingen van buitenaf, zoals fysiek contact (met een hand de
tap aanraken) en druppels (bijv. van niezen en hoesten).

Holle vezelmembraan
Filtert 99,999% aan bacteriën en
99,95% aan micro organismen
uit het water.
Actieve koolstof filtratie
Vermindert substanties die de smaak
en geur kunnen aantasten.

Voorfilter
Verwijdert grove deeltjes.
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BRITA VIVREAU waterdispenser
Ik was op zoek naar manieren om ons te helpen onze CSRdoelstellingen te behalen en onze ecologische voetafdruk
te verkleinen. In BRITA VIVREAU heb ik de juiste
waterdispenser voor ons gevonden die we zelf kunnen
bedienen. Dit heeft bijgedragen aan het verminderen van
plastic afval op ons kantoor. Bovendien kunnen we rekenen
op water dat heerlijk smaakt – op elk gewenst moment. Wij
vertrouwen met een gerust hart op de filtratietechnologie
van het topmerk BRITA.

VIVREAU Top 50/85

Veelzijdigheid in combinatie met betrouwbaarheid.

Versies met
gemiddelde of hoge
capaciteit
Easy Access Panel
additioneel bedieningspaneel
voor de machine (kan optioneel
geïnstalleerd worden en is
flexibel in locatie)
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.

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

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

Materiaal van hoge
kwaliteit roestvrij
staal

Focus op duurzaamheid
R290 natuurlijk
koelmiddel en extreem
laag stroomverbruik

Ideaal voor bijv.
• Personeelsruimtes
• Ontvangstruimtes
• Lobby’s
• Vergaderruimtes
• Sportscholen en
fitnesszones
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Twee installatieopties
• Tafelmodel
• Vrijstaand

VIVREAU Extra I-Shape
Stijlvol minimalistisch.

ThermalGate™
Krachtig thermisch desinfectie
functie dat standaard wordt
geleverd en beschermt tegen
herbesmetting door externe
invloeden van externe bronnen
De BRITA HygienePlus solution
(die een inlaatfilter, thermische
desinfectie functie 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 Extra I-Shape.

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

Voordelen

Twee hoogtes

• Onbeperkt ongekoeld water zonder
koolzuur of gekoeld water zonder
koolzuur, water met koolzuur of water
met een klein beetje koolzuur

• Lange kraan (hoogte
tapkraan: 330 mm)

• Alleen de kraan is geïnstalleerd op
het werk- blad; de koeler-carbonator
is verborgen onder het aanrecht
• Capaciteit: 50 l/u of 85 l/u

Focus op duurzaamheid
R290 natuurlijk koelmiddel en
extreem laag stroomverbruik
Versies met gemiddeld
of hoge capaciteit
Materiaal van hoge
kwaliteit roestvrij staal

Ideaal voor bijv.
• Executive lounges
• Bars
• Kitchenettes
• Ontbijtbuffetten
• Personeelsruimtes
• Wellness- en spa-ruimtes
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• Korte kraan (hoogte
tapkraan: 260 mm)

Een 360° oplossing

BRITA VIVREAU - voor totale gemoedsrust.

Dispenser
Keuze uit modellen, keuze uit
watertypes

Deskundig
advies
Gekwalificeerde
verkoopadviseurs
geven ter plaatse
of telefonisch
deskundig advies
op maat

Financieringsopties
Aantrekkelijke opties
om te huren of te
kopen

Filter
Vind het juiste
BRITA filter van
hoge kwaliteit voor
uw behoeften

Hygiene
solution

Een 360°
oplossing
Onderhoudsopties

Installatieservice,
onderhoudsservice

Ingebouwde veiligheidsmechanismen.
Optionele functie
voor nog betere
hygiëne

Flessen
Assortiment stijlen
en formaten, allemaal te personaliseren, bijvoorbeeld
met uw logo

Accessoires
Maatwerk
flessenkratten,
afwasaccessoires,
schoonmaakartikelen
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