
• Kaffe

• Espresso

• Kombi-ovne, dampkogere og bageovne

• Varme vendingmaskiner

• Drikkevand (reduceret mineraler)

Unik vandbehandlingsteknologi kombinerer 
mineral tilpasning, mineral stabilisering og 
korrosionshæmning.

6-trins filtreringsproces, der inkluderer:

• Forfiltrering

• Justering af hårdhed

• Anionisk mineraljustering

• Fin filtrering

• Meget effektiv kulstofblok

• Solid membranfilter

Beskytter udstyr mod kalk og mineralinduceret 
korrosion i områder med højt totalt opløst fast stof 
(TDS), klorid (Cl-) og sulfat (SO4) i drikkevandet.

Skræddersyet justering af TDS reduktion,  
Cl- og SO4 niveauer.

Fjerner skadelige forurenende stoffer  
og ubehagelig lugt og smag.

Fjerner partikler ned til fem (5) mikron  
for højeste udstyrsbeskyttelse.

NSF®-certificeret under NSF / ANSI-standard 42.

Fødevaregodkendt under EU norm 2001/1935 og 
2011/10 som fødevarekontaktmateriale (FKM).

EVERPURE® CLARIS PRIME FILTERPATRON

HØJ KAPACITETS JUSTERBART ION-SELEKTIVT FILTER TILBYDDER SKRÆDDERSYET  
REDUKTION AF TOTAL OPLØSTE FASTE STOFFER, KLORIDER OG SULFATER

APPLIKATIONER

FUNKTIONER • FORDELE

FOODSERVICE P1 EV4339-86 0 DATAARK

Claris PRIME Filterpatron: P1 EV4339-86 0

*

Systemet kan betjenes fritstående,  
liggende vandret eller monteret lodret.

Vandtryk ved filtersystemets indgang  
må ikke overstige 8 bar.

En trykreduceringsventil skal installeres  
på vandforsyningens side af filtersystemet, 
hvis indgangstrykket overstiger 8 bar.

Lukkeventilen skal installeres  
op-strøms af filteret.

Se installations-, betjenings- og vedligehol-
delsesmanual til skylning af filter og opstart.

Skift Claris-filtre, når deres forudberegnede 
vandmængde er nået eller mindst én gang 
om året.

Udskift filtre, når deres kapacitet er nået.

Skyl altid filterpatronen på tidspunktet for 
installation og udskiftning af patron.

Brug ikke teststrimler til hårdhed for at  
kontrollere, om hårdheden er reduceret.

Brug karbonathårdhedstestsæt til at  
kontrollere for hårdhedsreduktion.

Test altid for TDS og kloridindhold  
i indkommende vand.

Service flow hastighed:  
Maksimum 4,0 lpm.

Nominel kapacitet: 
4.750 liter til espresso og  
2.110 liter til kombi-ovne til direkte injektion.

Denne kapacitet er baseret på indgående vand 
– TDS på kH, hårdhed på 10 kH og klorid på 
3,5 kH med standard bypass-indstillinger.

INSTALLATIONSTIPS BETJENINGSTIPS STØRRELSE

*OBS. Claris Filter Head P1 EV4339-90 0 sælges separat



47,1 cm

Ø17,5 cm

FILTRATION & PROCESSING SOLUTIONS
EVERPURE-SHURFLO WORLD HEADQUARTERS, 1040 MUIRFIELD DRIVE, HANOVER PARK, IL 60133 USA • WWW.EVERPURE.COM 
800.942.1153 MAIN (US ONLY) • 630.307.3000 MAIN • 630.307.3030 FAX • CSEVERPURE@PENTAIR.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO AUSTRALIA / NEW ZEALAND, 1-21 MONASH DRIVE, DANDENONG SOUTH, VIC, 3175, AUSTRALIA 
1300.576.190 TEL • AU.EVERPURE@PENTAIR.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO CHINA, 21F CLOUD 9 PLAZA, NO 1118, SHANGHAI, 200052, CHINA 
86.21.3211.4588 TEL • 86.21.3211.4580 FAX • CHINA.WATER@PENTAIR.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO INDIA, GREEN BOULEVARD, B-9/A, 7TH FLOOR - TOWER B SECTOR 62, NOIDA - 201301 
91.120.419.9444 TEL • 91.120.419.9400 FAX • INDIACUSTOMER@PENTAIR.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO EUROPE, PENTAIR WATER BELGIUM BVBA, INDUSTRIEPARK WOLFSTEE, TOEKOMSTLAAN, 30 B-2200 HERENTALS, BELGIUM 
+32.(0).14.283.500 TEL • +32.(0).14.283.505 FAX • SALES@EVERPURE-EUROPE.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO JAPAN INC., HASHIMOTO MN BLDG. 7F, 3-25-1 HASHIMOTO, MIDORI-KU, SAGAMIHARA-SHI KANAGAWA 252-0143, JAPAN 
81.(0)42.775.3011 TEL • 81.(0)42.775.3015 FAX • INFO@EVERPURE.CO.JP EMAIL

EVERPURE-SHURFLO SOUTHEAST ASIA, 390 HAVELOCK ROAD, #04-01, KING’S CENTRE, SINGAPORE 169662 
65.6795.2213 TEL • FAX: 65.6795.2219 FAX • CSEVERPURE@PENTAIR.COM EMAIL
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Fordi vi løbende forbedrer vores produkter og tjenester, forbeholder Pentair sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.
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Forureningerne eller andre stoffer fjernet eller reduceret med dette drikkevands 
system er ikke nødvendigvis i dit vand. Må ikke bruges med vand, der er mikro- 
biologisk usikkert eller af ukendt kvalitet uden tilstrækkelig desinfektion før eller 
efter systemet. Systemer certificeret til reduktion af mikroorganismer kan bruges 
med desinficeret vand, der kan indeholde filtrerbare mikroorganismer.

EVERPURE® Claris vandbehandlingssystemer fra Pentair® (ekskl. udskiftelige 
elementer) er dækket af en begrænset garanti mod defekter i materiale og  
arbejdstid i en periode på et år efter købsdatoen. EVERPURE-udskiftelige  
elementer (filterpatroner og vandbehandlingspatroner) er dækket af begrænset 
garanti mod defekter i materiale og arbejdstid i en periode på et år efter købsdatoen. 
Se den udskrevne garanti for detaljer. Pentair leverer en kopi af garantien 
efter anmodning.

GARANTI

Systemtestet og certificeret af 
NSF International mod NSF / ANSI
Standard 42 til reduktion af:

Standard nr. 42 æstetiske effekter
• Kemisk enhed
• Smag og lugt reduktion
• Kloreduktion

Fødevaregodkendt under EU norm  
2001/1935 og 2011/10 som fødevare- 
kontaktmateriale (FKM)

P1 EV4339-86 0 MR16

Dimensioner 
47,1 cm x Ø17,5 cm

Service flow hastighed 
Maks. 4 lpm

Nominel kapacitet: 
4.750 liter til espresso og  
2.110 liter til kombi-ovne til direkte injektion.
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

Temperatur 
4-30°C

Elektrisk tilslutning 
Ingen påkrævet

EVERPURE® CLARIS PRIME FILTERPATRON 
P1 EV4339-86 0

SPECIFIKATIONER


