BILLI QUADRA
Náš sortiment integrovaných výdejníků vody s filtrem nabízí to nejlepší v elegantním designu, úsporu energie i místa,
spolehlivost a především skvěle chutnající vodu.

Význam symbolů
Vroucí

Bezpečnost na prvním místě
Billi systémy vybavené pojistkou proti rozstřikování
vroucí vody jsou navrženy pro hladký výdej vody, aniž
by hrozilo riziko poranění kapičkami vroucí vody.
Všechny výdejníky ze série Billi X disponují také
bezpečnostní pojistkou na zajištění výdejníku proti
nevyžádanému výdeji vroucí vody.

Chlazená

Perlivá

Konfigurace
Vodou chlazené systémy
Billi fungují bez ventilace.
Není zapotřebí ani
žádných úprav kuchyňské
linky v průběhu instalace.

Kompatibilní kohoutky

Prémiová filtrace
Prémiové filtry Billi mají unikátní mnohovrstevnatou
strukturu, což zajišťuje vodu o maximální kvalitě. Výdejníky
série Billi Sahara jsou plně kompatibilní s filtry Billi.
Výměna tepla Heat Exchange
Unikátní technologie výměny tepla Heat Exchange
využívá energii tepla spotřebovaného pro chladicí
proces k předehřátí vody. Díky tomu se voda
uvaří mnohem efektivněji a za daleko menších
energetických ztrát.
Nastavitelná teplota chlazené vody
Využijte funkce jednoduchého nastavení teploty chlazené
vody od 6°C až po 15°C a užijte si perfektně vychlazených
osvěžujících nápojů v teplotě podle vaší volby s tím, že
požadované teploty je dosaženo velmi rychle.

Model

Doporučený
počet uživ.

Vroucí voda
Počet sklenic
za h

Chlazená voda Jistič
Počet sklenic
za h

Výška
(mm)

Šířka
(mm)

Hloubka
(mm)

Quadra 440

do 40

150

175

16 A

340

315

465

Quadra 460

do 60

180

175

16 A

340

315

465

Quadra 460 Sparkling
do 60
[Již brzy]

180

200

16 A

C&S
420
Boiling 340

180
180

460
460

1 sklenice = 170 ml.

Instalace
V zájmu úspory prostoru se výrobky Billi pyšní jen poloviční
velikostí v porovnání s konkurenčními produkty. Díky tomu je
možné užitečně využít prostor pod vaší linkou či kdekoli, kde
výdejník vody chcete umístit.
Výdejníky Billi vyžadují minimum volného okolního prostoru
v kuchyňské skříňce pro napojení na vodu a elektřinu.
Vodovodní řad musí mít min. tlak 250 kPa. Vodou chlazené
výdejníky anebo výdejníky s odkapovou miskou vyžadují
napojení na odpad.
Modely Billi Quadra 440 a 460 vyžadují standardní el. jističe 16 A.
Pro bližší detaily k instalaci kontaktujte, prosím, dodavatele.

Quadra umístění pod linku

XL pákový kohoutek

Příklad typické instalace – obrázek jen pro ilustrační účely

Testováno a certifikováno
*Pouze filtry

Společnost Waterlogic International Limited a společnost WLI
Trading Limited si vyhrazují právo na úpravy nebo změnu specifikací
bez předchozího upozornění v souvislosti s kontinuálním výzkumem
a vývojem. Waterlogic a logo Waterlogic, Firewall a Firewall logo
jsou ochranné známky v zemích, kde skupina působí. WLI Trading
Ltd má licenci na používání BioCote a loga BioCote, které jsou
registrovanými ochrannými známkami společnosti BioCote Ltd.

Další informace a cenové nabídky
Waterlogic CZ s.r.o.
+420 607 008 057
info@waterlogic.cz

www.waterlogic.cz

Ke Slivenci 48,
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