WL4 Firewall

™

°
Prulomová
technologie cištení, osvedcený
výkon a prémiový design
High-end, na funkce bohatý prístroj
pro vaše pracovište
Široká škála funkcí a možností volby vody v prémiovém zařízení, které
nabízí nejlepší filtrační a čistící řešení pro potřeby nejdokonalejších a
nejnáročnějších pracovišť

Pokrocilá technologie
WL 4 FW nabízí tři základní technologie:

Vysoce výkonná filtrace
Filtry Waterlogic jsou certifikovány podle přísných norem,
nesoucí zlatou pečeť Water Quality Association, což znamená,
že nabízejí nejlepší možnou filtraci.
Firewall
Patentovaná technologie Firewall společnosti Waterlogic
využívá vysoce účinný systém čištění UVC v místě výdeje.
Firewall zaručuje 99,9999% čisté vody. Sklenku za
sklenkou.
Ochrana BioCote®
Nejdůležitější povrchy WL Cube FW jsou pokryty
BioCotem, aditivem stříbrných iontů schopných zabránit
růstu mikrobiálních buněk na povrchu zařízení. BioCote
pomáhá omezit nepříjemné pachy, opotřebení povrchu a
potenciální kontaminaci.

*R600a gas available
on 220/240v models
only

Vynikající výkon s ohledem na
bezpecnost
Bezpečnostní prvky a vynikající čistící výkon dělá z WL4 FW ideální
výdejník vody pro uspokojení hydratačních potřeb moderního pracovního
prostředí, kde je ochrana zdraví a bezpečnost zásadní.

Funkce

Technické údaje

Firewall, patentovaná UV technologie redukuje
riziko vzniku bakterií, virů a cyst čištěním vody na
99,9999%, po celou dobu.

Typ zařízení

Vysoce kvalitní perlivá voda, bezpečně vyčištěná dle
standardů NSF.

Volně stojící:
418 mm (Š) x 1238 mm (V) x 470 mm (H)
Stolní verze:
417 mm (Š) x 439 mm (V) x 470 mm(H)

Přidáním skříňky pod stolní přístroj lze vytvořit
přístroj volně stojící s možností ukládacího prostoru
pro CO2 tlakovou lahev.
Systémy tepelných pojistek a prevence netěsností
poskytují mimořádnou bezpečnost a snižují
nebezpečí nehody.

Volně stojící nebo stolní provedení

Rozměry

Výška výdejního prostoru
240mm

Hmotnost (modely s horkou a studenou vodou)
Stolní verze: 24 - 35 kg
Volně stojící verze: 42 - 53 kg

Úsporný režim snižuje spotřebu elektrické energie,
když se jednotka nepoužívá

Standardní dodávaná filtrace

Panel intuitivního uživatelského rozhraní s ikonami
LED, ovládacími tlačítky a osvětlením

Kapacita zásobníků

Zabudovaný snímač v odkapové misce, který
zabraňuje nebezpečí přetečení

Uhlíková

Zásobník na horkou vodu: 1,2 l
Zásobník na studenou vodu: 4,5 l

Kompresor

ntegrovaný podavač pohárků (k dispozici pouze pro
volně stojící verzi)

(R600a 1/8HP) 230V/50Hz

LED indikátory poruchy UV lampy pro snadnější
obsluhu

Studená: 6 - 9°
Horká: 87°C
Extra horká: 93°C

BioCotem chráněná oblast výdejního prostoru

Nastavení teploty vody:

Varianty vody
studená

perlivá

pokojová

horká

extra horká

1
2
3
4
5
6

Počet uživatelů
30 - 50

*certificate may vary depending on different models or products

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.

Zavolejte nám ješte dnes
Ke Slivenci 48, 154 00 Praha 5 - Lochkov.
+420 607 008 057
info@waterlogic.cz
Pro více informací navštivte www.waterlogic.cz
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