
FILTROS PURITY STEAM

Pré-Filtração

Um velo na entrada retém as partículas mais grossas e, com 
a sua distribuição laminar de água, garante uma elevada 
utilização do filtro médio a jusante, independentemente da 
velocidade de fluxo de água e dos picos de pressão.

Redução da dureza do carbonato

O filtro médio reduz o teor da dureza do carbonato de 
forma seletiva. Assim, a formação de calcário indesejada é 
evitada. Graças ao elemento integrado de carvão ativado, 
o cloro, os compostos clorados e os elementos orgânicos 
são reduzidos. Desta forma, os elementos indesejados que 
afetam o sabor e o aroma não penetram no filtro.

Filtração fina

No fim do processo de filtração, um velo retém quaisquer 
partículas finas.

Água de ótima qualidade

Qualidade notável e consistente da água  
– sem sabor e aroma indesejados.

Máxima segurança do produto

Para funcionamento ininterrupto e 
utilização segura.

Fácil de usar

O funcionamento é mais simples e fácil do que nunca.

A segurança alimentar dos produtos filtrantes de água 
BRITA Pro ssional é testada e monitorizada por institutos 
independentes. Os componentes eletrónicos têm rótulo e 
certificação CE.

A ilustração serve 
de explicação da 

tecnologia filtrante. 
Não corresponde à 

escala.

* aplicável a todos os materiais em contacto com a água

Com PURITY Steam, os iões de cálcio e magnésio são removidos seletivamente da água potável com 
o método dos fluxos através da resina de permuta iónica. Paralelamente, o material do filtro aglutina 
metais como o chumbo e o cobre e reduz substâncias que afetam negativamente o sabor e o aroma e 
contaminantes orgânicos. O fluxo aumentado e a perda de pressão reduzida também favorecem o bom 
funcionamento de grandes fornos combinados a vapor e fornos convencionais.

TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO SISTEMÁTICA QUALIDADE E SEGURANÇA

Código Descrição €

1002918 Sistema Purify 600 Steam com MDU    760,00

1000252* Recarga Purity 600 Steam                    156,00

* Encomenda mínima de 3 unidades.

Descrição:

- Tecnologia: descarbonização
- Capacidade com uma dureza do carbonato de 10 ºdH 
(posição de bypass 1): 5771 l 
- Capacidade comparável em conformidade com a DIN 
18879-1:2007. A capacidade comparável é um indicador 
normalizado para facilitar a comparação entre os diferentes 
filtros; é determinada sob condições extremas. Normalmente, 
a capacidade utilizável no funcionamento prático é 
claramente superior à capacidade comparável e pode variar 
consideravelmente consoante as condições de utilização.
- Capacidade comparável: 4734 l 
- Pressão de funcionamento máxima: 6,9 bar
- Temperatura de entrada de água: 4 – 30 °C
- Fluxo com perda de pressão de 1 bar máx.: 500 l/h
- Fluxo nominal máx.: 120 l/h
- Perda de pressão com fluxo nominal: 0,36 bar
- Dimensões (altura/largura): 408 / 249 mm 520 / 249 mm 550 
/ 288 mm
- Peso (seco/molhado): 10 / 12 kg 12 / 15 kg 18 / 24 kg
- Ligações (entrada/saída): G 1“ | G 3/4“
- Posição de funcionamento: horizontal ou vertical
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FILTROS PURITY C STEAM

Pré-Filtração

Um primeiro filtro retém as partículas mais grossas.

Redução da dureza do carbonato

O filtro médio PURITY C Steam reduz a dureza do 
carbonato. Assim, a formação de calcário indesejada é 
evitada.

Filtração por carvão ativado

A água passa por um filtro de carvão ativado para remover 
todas as substâncias, como o cloro e os elementos 
orgânicos, que afetam negativamente o sabor e o aroma.

Filtração fina

No fim do processo de filtração, um velo retém quaisquer 
partículas finas.

Água de ótima qualidade

Qualidade notável e consistente da água 
– sem elementos indesejados que podem 
afetar o sabor e o aroma.

Máxima segurança do produto

Para funcionamento ininterrupto e utilização segura.

Fácil de usar

O funcionamento é mais simples e fácil do que nunca.

A segurança alimentar dos produtos filtrantes de água 
BRITA Pro ssional é testada e monitorizada por institutos 
independentes. Os componentes eletrónicos têm rótulo e 
certificação CE.

A ilustração serve 
de explicação da 

tecnologia filtrante. 
Não corresponde à 

escala.

* aplicável a todos os materiais em contacto com a água

Desenvolvidos especificamente para fornos combinados a vapor e fornos convencionais de pequena e 
média dimensão, os cartuchos filtrantes PURITY C Steam reduzem a dureza do carbonato da água potável 
e, como tal, evitam a formação de calcário no equipamento. Paralelamente, o filtro médio retém os iões 
de metal, como o chumbo ou cobre, e reduz substâncias, como o cloro, que podem afetar negativamente 
o sabor e o aroma.

TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO SISTEMÁTICA QUALIDADE E SEGURANÇA

Código Descrição €

1023328* Purity C 1100 Steam           364,00

1023325 Cabeça 3 posições Purity C Steam G 3/8” 67,50

* Encomenda mínima de 3 unidades.

Descrição:

- Tecnologia: descarbonização
- Cabeça de filtro PURITY C Steam com bypass variável; 
Capacidade1 (expoente) fornos combinados a vapor/fornos 
convencionais (com uma dureza do carbonato de 10 °dH e 
definição de bypass de 1): 7907 l
- Sistema de filtro*
- Pressão de funcionamento máxima: 2 bar até ao máximo de 
8,6 bar
- Temperatura de entrada de água: 4 – 30 °C
- Velocidade de fluxo com perda de pressão de 1 bar: 300 l/h
- Fluxo nominal: 100 l/h
- Perda de pressão com fluxo nominal: 0,2 bar
- Dimensões (L/P/A) com cabeça de filtro: 184 / 184 / 557 mm
- Peso (seco/molhado): 7,7 / 12,5 kg
- Ligações de entrada e saída de água: G 3/8“
- Posição de funcionamento: horizontal e vertical

*O sistema de filtro PURITY C Steam só pode funcionar com a cabeça de filtro PURITY C Steam.
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