Als koffiebrander selecteer
en brand je de beste bonen

Als servicepartner lever en onderhoud
je de beste koffie-apparatuur

Als Koffiebar eigenaar investeer je om
een koffie te brengen om trots op te zijn

Waarom zou je toestaan dat water je
doelstellingen en business bederft?

Meer dan ooit wordt erkend dat meerdere elementen (niet enkel de kalk) in het water
hun problematische rol opeisen in termen van de koffiekwaliteit in de kop - en de
meer technische apparatuurproblemen.
Traditionele waterfilters beheren vaak één probleem terwijl ze onderliggende
complicaties met de watersamenstelling die sterke invloeden kunnen hebben op de
werking van de apparatuur en koffiekwaliteit in de kop negeren.
De mogelijkheden voor een flexibel TDS - totaal mineralenbeheer:
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“GEN2”

Grote
Spoelkraan

Ingebouwde
Terugslagklep met
Belgaqua & KIWA
keuring
Interne, 7 stappen,
bypassregeling

4339-90
4339-92
4339-93

Aansluitingen met
3/8” schroefdraad
8 mm snelkoppelingen
3/8” snelkoppelingen

Everpure Claris Head GEN2 - 3/8 BSP
Everpure Claris Head GEN2 - 3/8" QCF
Everpure Claris Head GEN2 - 8 mm QCF

SERVICE AFSLUITKRAAN
Water IN en OUT automatisch afgesloten
met ¼ draai van het filterpatroon

“Totaal TDS beheer vanuit een fles”
Deze nieuwe generatie Claris PRIME-filter beheert
ALLE MINERALEN aanwezig in het water (incl. Chloriden).
GEEN water afvoer, GEEN electriciteit, Plug & Play, ...
Eenvoudig in te stellen en aan te passen. Het is mogelijk om een percentage van de
mineraalconcentratie (TDS) aan te passen met behulp van de 7 niveaus in de bypassregeling van de Claris-filterkop.

JIJ beheert; JIJ beslist hoe laag of hoe intens uw verlaagd
mineraalgehalte water voor de koffie, de thee of drinkwater zal zijn.
Capacity estimates based on an average tap water having total hardness +/- 80% of total TDS and alkalinity +/- 65% total TDS*
*measured test results are no guarantee for local results as they can change, depending on varying TDS, mineral mixture, hardness and alkalinity
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Enigzins voor te stellen als verbeterd "omgekeerde osmose water", uit een fles ...
4339-86 Claris PRIME
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Everpure Conserv® High Efficiency RO Systems
Omgekeerde Osmose systemen zijn meestal grote waterverbruikers met tot 80% en meer
water in de afvoer.
PENTAIR GRO-75EN HIGH EFFICIENCY
Integrated GRO MEMBRANE

CONSERV RO-75 E
Ideaal voor koffie, espresso, thee
(& ijsapparatuur & drinkwater &…)
Deze versie van Conserv High Efficiency Omgekeerde Osmose
System heeft extra focus op premium waterkwaliteit voor espresso
machines en meer.. Het systeem levert de juiste balans van
mineralen voor optimale kalk en corrosiepreventie.
Dit resulteert in een verlengde levensduur van de apparatuur,
minder pannes en lagere servicekosten – meer tevreden
eindgebruikers.







Afmetingen (mm)
Compact, super stil, eenvoudig, plug & play ,…
475 x 431 x 260
Vergeet de grote kalkproblemen
Chloriden en andere problematische mineralen / zouten… voorbij problemen
Vergeet de liters capaciteit van de harsfles…
Bepaal, regel en beheer zelf eenvoudig de TDS (minerale) concentratie
50% water recovery

Het systeem heeft beperkingen maar kan toch aardig wat aan:
Een productiecapaciteit van +/- 12 Liter / uur (+/- 250 liter / dag)
met +/- 2,5 liter RO water in de buffertank. (+ extra aanvulling met blend water)
Voor drukke locaties kan het aangewezen zijn een extra buffer tank te voorzien voor de
piekmomenten. Bijvoorbeeld: Nocchi RO tank 22L = +/- 10 liter RO water extra op voorraad

JAARLIJKS onderhoud = Cartridge kit = alle patronen, incl. membraan vervangen
Voorbeeld van intensieve service test in “koffie lab”: ( gem. > 4 drankjes / minuut non-stop)
Running RO + blend
in 38 min
- 170 drankjes met gemiddeld 82 ml/drankje
Running RO + blend + Nocchi 22L
in 79 min
- 300 drankjes met gemiddeld 120 ml/drankje

“uitgeput” na xx min. = niet voldoende debiet & druk om de vraag te beantwoorden. Het systeem
had maar enkele minuten nodig om terug voldoende debiet te leveren voor meer koffies.

EV997701
ZS000250

Conserv 75E RO NSF/CE/EU
RO Inox N24H tank SHURflo 1/2" NPT-F - 22 liter
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Omgekeerde Osmose waterbehandeling kan groener met
de Everpure® MRS-600HE systemen
MRS 600-HE Hoge prestatie Omgekeerde Osmose
Omgekeerde Osmose is uitgegroeid tot de meest aangewezen methode voor het verminderen van
TDS-gehalte in de voedingsactiviteiten. Het verbruikt weinig of geen elektriciteit en hoeft geen
gevaarlijke chemische stoffen. Om het dramatische verschil te visualiseren in efficiëntie tussen de
MRS-600HE en conventionele systemen verwijzen wij graag naar de voorstelling hieronder
Met een gemiddelde recuperatie van 78%
heeft de MRS ENVI-RO 600 maar een “verlies”
van ¼ glas per geproduceerd glas water.

In contrast met conventionele RO-systemen
waar 4 volumes water “verloren” gaan voor de
productie van één glas water.

Een conventioneel RO-systeem verbruikt 5 eenheden water om één volume te produceren.
De overige vier delen worden geloosd in de afvoer. De MRS-600HE systemen voeren slechts een
kleine fractie van het totale volume af, vandaar het omkeren van de verhouding van de verlies-totproductie water relatie.
Bijvoorbeeld MRS600-HE Nominale productiecapaciteit
- 2.400 Liter / dag
- +/- 90 liter / uur
+/- 1,5 liter / minuut
(buffertank 24L met +/- 12 liter RO water op het systeem)

Tot 80 % Waterrecuperatie !
EV997047

MRS-600 HE R.O. System 230VAC CE

4

