Als koffiebrander selecteer
en brand je de beste bonen

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

Als servicepartner lever en onderhoud
je de beste koffie-apparatuur

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
de koffiekwaliteit in de kop negeren.
Bestaat er de mogelijkheid voor een flexibel totaal mineralenbeheer?
Na uitgebreide laboratoriumtesten en opstellingen in meerdere koffiezaken
introduceren wij met trots onze nieuwste aanwinst:

Everpure Claris PRIME waterbeheersysteem
De Everpure Claris Prime biedt een economisch en ecologisch alternatief voor
omgekeerde osmose-systemen. Eenvoud en flexibiliteit voor de gefocuste
thuisbarista's evenals de professionele zaak met een lager volume verbruik of
specifieke TDS (mineraal) doelstellingen.
https://foodservice.pentair.com/

“Totaal TDS (mineraal) beheer vanuit een fles”

Deze nieuwe generatie Claris PRIME filter beheert ALLE
MINERALEN in het water (incl. Chloriden). (*)
-

GEEN waterverlies
GEEN electriciteit nodig
Maximaal flexibel – wijzig de TDS op elk moment
Plug & Play,…

Het is mogelijk om een percentage van de (TDS) -mineraalconcentratie
aan te passen met behulp van de 7 niveaus op de bypass-sleutel, een
onderdeel van de Claris-filterkop.

JIJ bent de manager; JIJ bepaalt zelf hoe laag of hoe
intens het mineraalwatergehalte zal zijn voor deze
geweldige koffie, thee, ... of gewoon om te drinken.
Afhankelijk van het binnenkomende water kan een enkele filterpatroon
zorgen voor tot > 6.000 liter geoptimaliseerd water.
Soms is mineralenbeheer gewoon niet genoeg en moeten concentraties
van problematische elementen gedeeltelijk of volledig verwijderd worden.
Rekening houdend met het feit dat we vandaag nog steeds niet één
element specifiek kunnen beheren, zal het altijd een combinatie van
meerdere elementen samen zijn.
De klassieke ultieme stap hiervoor zou omgekeerde osmose zijn, maar dat
is niet altijd mogelijk of passend. Een systeem met omgekeerde osmose
vereist ruimte, heeft beperkingen op de productiecapaciteit, vereist een
verbinding met waterafvoer (afvalwater) waarbij soms tot > 80% van het
water naar de afvoer gaat. Een complexe opstelling met hoog
waterverbruik. (kan een probleem met mobiele opstellingen), ...
.
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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Hoe werkt het?
“GEN2”

Grote
Spoelkraan

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

Ingebouwde spoelkraan

Ingebouwde Terugslagklep

Instelbare DUOBLEND ™ bypass met 7
stappen, maakt nauwkeurige afstelling
van de% minerale reductie mogelijk
voorfiltratie media aan de ingang van
het filterpatroon stopt de grove
onzuiverheden zoals zand en gruis.
Het bypass-water stroomt
rechtstreeks naar het koolstofblok.
Dit gefilterde water zal zich
mengen met het zuivere water om
het beoogde lage TDS-water te
produceren
Een performante Carbon-blokfilter
verwijdert deeltjes tot 5 μm
(0,005 mm) voor een maximale
apparatuurbescherming

Fijn filtratie door het filter medium
houdt fijne onzuiverheden tegen.

Aansluitingen met
3/8” schroefdraad
8 mm snelkoppelingen
3/8” snelkoppelingen
Het ontwerp van de filter kop zorgt ervoor
dat het systeem zichzelf van druk ontlast
tijdens het vervangen van de cartridge
Universele filterkop past voor alle
formaten Everpure-Claris.
Automatische afsluiting van het water
IN en UIT voorkomt waterlek bij de
patroonwissel

Het ion-selectieve CLARIS PRIME medium:
Deïonisatie is een proces waarbij alle
geïoniseerde mineralen en zouten uit het water
worden verwijderd
Het filtermateriaal verwijdert ook zware
metaalionen zoals lood, koper en cadmium
Als resultaat wordt een "ultrazuiver" water met
neutrale pH geproduceerd

Een hoog performante Carbon Block filter
verwijdert organische stoffen, ongewenste
geuren en smaken en Chloor van zowel het
behandelde als het bypass water. Het
filtermateriaal verwijdert eveneens zware
metalen zoals lood, koper en cadmium
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Voor de Home Barista:
-

Economische oplossing
Gemakkelijk te gebruiken
Compact
Eenvoudig instelbaar
GEEN waterafval
GEEN elektrisch vermogen vereist
Optimaal water voor het zetten van koffie / thee
Optimaal water om te drinken
Optimaal water voor de bescherming van de apparatuur

Voor mobiele opstellingen
-

Economische oplossing
Gemakkelijk te gebruiken
Compact
Eenvoudig instelbaar
GEEN waterafval
GEEN elektrisch vermogen vereist
Optimaal water voor het zetten van koffie / thee
Optimaal water voor de bescherming van de apparatuur

Voor de Professional – beperkte volume locaties
-

Economische oplossing
Gemakkelijk te gebruiken
Compact
Eenvoudig instelbaar
GEEN waterafval
GEEN elektrisch vermogen vereist
Optimaal water voor het zetten van koffie / thee
Optimaal water voor de bescherming van de apparatuur

Voor de Professional met een bestaand waterbeheer - gericht
op het extra, lager TDS-water voor doelgerichte toepassingen.
-

Economische oplossing
Gemakkelijk te gebruiken
Compact
Eenvoudig instelbaar
GEEN waterafval
GEEN elektrisch vermogen vereist

https://foodservice.pentair.com/

