
Kvalitetsvand er go’ smag

F O O D S E R V I C E



Det nye EVERPURE CLARIS PRIME-system er specielt udviklet til at fjerne en 
række forurenende stoffer fra vand for at minimere driftsomkostningerne. 
Ved hjælp af unik vandrensning og blødgøringsteknologi, kombinerer 
systemet effektivt hårdhedsreduktion, mineralstabilisering og korrosions-
inhibering ved at opretholde et kontrolleret lavt kulsyre niveau i vandet.

Resultatet er en afbalanceret alkalinitet og mineralsammensætning i 
vand med stabil og tæt på neutral pH, som hjælper med at forhindre  
kalkdannelse og korrosion i dampapplikationer og leverer det ideelle 
ingrediensvand til forbedring af kaffesmag og hjælp til korrekt udvinding 
af kaffebønner og maling til applikationer med varme drikke. 

SPECIELT UDVIKLET FILTERSYSTEM TIL FOODSERVICE INDUSTRIEN

FORDELE VED EVERPURE CLARIS PRIME
• Forhindrer effektivt dannelse af kalk på drypkaffe og espresso
 maskiner samt i direkte injektion kombi-ovne.

• Beskytter udstyr mod mineralinduceret korrosion i områder med
 højt opløst fast stof (TDS) chlorid – og sulfatindhold i fødevand.

• Forhindrer korrosion af maskindele forårsaget af aggressivt
 vand samt afsætning af korrosionsinduceret metalkomplekser 
 (jernholdige jern, bly, kobber, cadmium, kviksølv) på maskindele.

• Fjerner uønsket uklarhed, organiske urenheder og klor, afsmag og
 lugtrester i vandet (integreret aktivt kulblokfilter).

• Forhindrer metalvandring af særligt følsomme maskindele.

• Forhindrer pludselige pH-fald fra dekarboniseringsfiltre og 
 opretholder optimale pH-niveauer for den bedste smag og højeste 
 kvalitet af dryp kaffe og espresso.

• Sikrer de laveste driftsomkostninger, mindsker maskinens nedetid 
 og reparationer.

• Har et lille fodaftryk – ideel til brug, når pladsen er begrænset.

• Tilbyder lavere trykfald og højere kapacitet.

ØKONOMISKE FORDELE
Den økonomiske indvirkning af maskinens nedetid, reparationer og fuld udskiftning kan være belastende 
for operatører. Uplanlagte omkostninger og tidskrævende reparationer, især under spidsbelastning, 
påvirker virksomheden negativt. EVERPURE Claris PRIME’s nye teknologi sætter en stopper for disse 
problemer ved at give lavere driftsomkostninger og fremme lang levetid på udstyret. Resultatet er både 
glade operatører og tilfredse kunder.

EVERPURE UDVIDER CLARIS PRODUKTSORTIMENT
EVERPURE Claris PRIME er det næste niveau i EVERPURE Claris familien af patroner. Hvor EVERPURE Claris 
ULTRA bragte banebrydende teknologi gennem kombinationen af delvis blødgøring og sekvestrering af 
brint, går EVERPURE Claris PRIME et skridt videre med tre vigtige fordele:
• Reduktion af klorid og sulfat
• Justerbare niveauer af klorid og sulfat
• Justerbare niveauer for total opløst fast stof (TDS)

EVERPURE Claris PRIME er ideel til steder, hvor der er høje niveauer af klorider og sulfater til stede i 
vandet. Ikke kun tilbyder EVERPURE Claris PRIME overlegen reduktion af klorid og sulfat, du kan også 
skræddersy mængden af begge – såvel som TDS-niveauer – i vandet produceret af systemet for at 
imødekomme den ønskede vandopskrift. Uanset om du anvender EVERPURE Claris PRIME på kaffe eller 
dampapplikationer, giver denne løsning dig mulighed for at skræddersy produktvand til dine unikke behov.

TEKNOLOGIER KONVERGERER TIL DEN 
MEST AVANCEREDE VANDBEHANDLING
EVERPURE Claris PRIME har en 6-trins filtreringsproces, der resulterer i et kompakt system med høj 
kapacitet. Flere teknologier samles for at reducere det samlede antal opløste faste stoffer, chlorider 
og sulfater, hvilket giver klart, smagfuldt og lugtfrit vand. EVERPURE Claris banebrydende DuoBlend® 
bypassventil teknologi giver ensartet og præcis justering af karbonathårdhed ved at filtrere vandet for 
at undgå dårlig smag og lugt og tillader en forudbestemt mængde vand at passere gennem patronens 
ionbytterresin. Det vand, der overføres, bestemmes enkelt ved at dreje drejeknappen på filterhovedet. 
Ved at blande filtreret vand og blødgjort vand, kan operatører opnå det ønskede mineralindhold for at 
opnå deres optimale vandopskrifter. EVERPURE Claris PRIME sikrer nøjagtige og konsistente bypass-
forhold ved forskellige vandgennemstrømninger og trykhastigheder for at opretholde det samme 
carbonat i det blandede vand. Claris PRIME har også et højeffektiv 5 mikron integreret kulfilter, der 
reducerer sediment (> 0,005 mm) og klor.



Innovative funktioner til 
overlegen drift og ydeevne

Systemet fungerer i enten 
lodret eller vandret position

*”Ventil-i-hoved”-design gør det 
muligt for systemet at aftrykke sig 
selv under udskiftning af patronen

Indbygget skylleventil og 
tilbagestrømningsbeskyttelse

Universal filterhoved passer 
til standard Claris, Claris Ultra 
og Claris Prime filterpatroner 
i alle størrelser

Justerbart CLARIS GEN2 universal 
filter hoved* muliggør præcis 
justering af karbonathårdheder

Automatisk ind- og udløbs lukkeventiler 
betyder ingen risiko for, at hovedet åbnes, 
så vand løber overalt

Hurtig at installere, nem at 
håndtere, hurtig at servicere

• Designet gør, at filteret kan udskiftes, selvom pladsen er begrænset  •  Forfiltrering fjerner 
grove partikler  •  Karbonathårdheden justeres gennem en ionbytningsprocess

* Hoved sælges separat.

Nyt EVERPURE CLARIS GEN2 Filterhoved

FUNKTIONER INKLUDERER:
• Fås i forskellige tosidede forbindelsestyper: tråd 
 eller 3/8” BSP, 3/8” NPT, og både 3/8” og 8 mm.

• Enkel udskiftning af patron; kun 45° drejning.

• Sabotagesikker bypass-indstillinger; sikker og nem at
 bruge og indstilles med brug af den medfølgende nøgle.

• Syv bypass-niveauindstillinger; let at tilpasse 
 til dine unikke behov.

• DuoBlend®-funktionen giver meget stabil bypass-
 nøjagtighed over hastighed og tryk.• Standard 
afgangsventiler til ind- / udløb.

• Kontraventil i hovedstandard i 3/8”JG indgangsstik.

• Automatisk afbrydelse.

• Passer til standard Claris, Claris Ultra og
 Claris Prime filterpatroner i alle størrelser.

• Ristet kaffe af bedste kvalitet – optimal brug af ingredienser

• Kalkafskærmning – undgå hyppig afkalkning

• Forbedret energieffektivitet – lavere driftsomkostninger

• Lille fodaftryk – mindre pladsbehov

Filter Kaffe- &
Espressomaskiner

• Korrosionsbeskyttelse – forlænger udstyrets levetid

• Forebygger kalkdannelse – reducerer nedetid 
 og vedligeholdelsesomkostninger

• Reducerede klorider og sulfater – forbedrer udseendet og smag af mad

• Lille fodaftryk – ideel til mindre kombi ovne

Direkte injektion 
kombi-ovne

Anvendelse
& Fakta

Vi introducerer den næste generation af Claris Filter Heads, der passer 
til standard Claris, Claris Ultra og Claris Prime filterpatroner i alle 
størrelser, og som tilbyder manipulationssikre bypass-indstillinger og 
endnu lettere udskiftning af patron.
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SPECIFIKATIONER
Claris Prime Filter Cartridge: P1EV4339-860 

SERVICESTRØMNINGSHASTIGHED
Maks. 4 lpm

NOMINEL KAPACITET
4.750 liter til Espresso
2.110 liter til direkte injektion kombi-ovne
Bemærk: Denne kapacitet er baseret på indgående vand 
– TDS på kH, hårdhed på 10 kH og klorid på 3,5 kH med 
standard bypass-indstillinger.

TRYKKRAV
2-8 bar, ikke-stød

TEMPERATURGRÆNSER
4-30°C

DIMENSIONER
471 mm x Ø175 mm

ELEKTRISK TILSLUTNING
Ikke  påkrævet

ACCESSORIES
Karbonathårdhedstestsæt : 
P14339-400 

Flowmeter 3/8” m. Display: 
P14339-340

471 mm

Ø175 mm

Lundagervej 112
8723 Løsning

Telefon: 32 10 70 10
info@jvt.dk

www.jvt.dk
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