WL7 Firewall

®

ˇ
Stylový design, high-tech prvky a nevycerpatelný
ˇ
zdroj té nejcistší,
ledoveˇ vychlazené vody
ˇ
Prvotrídní
výdejník na vodu s
ˇ
bezkonkurencním
výkonem
Náš pokročilý systém výdejníků na tu nejčistší vodu kombinuje rafinované
inženýrství a high-tech prvky do robustního a spolehlivého stroje. WL7 Firewall
(WL7 FW) může vydávat až pět druhů vody, včetně velkého objemu osvěžující,
ledově vychlazené perlivé vody. Ideální pro uspokojení všech potřeb pitného
režimu, dokonce i na těch nejrušnějších pracovištích.

ˇ technologie
Pokrocilá
WL7 Firewall propojuje čtyři základní technologie:
Vysoce výkonná filtrace
Filtry Waterlogic nabízejí ve své třídě tu nejlepší filtraci, která zaručuje
vodu prémiové kvality v každé kapce.
Waterlogic Firewall
Naší firmou patentovaná a certifikovaná technologie je vysoce účinný
antimikrobiální systém čištění vody pomocí intenzivního ultrafialového
světla, který garantuje v každé skleničce čistou vodu z 99,9999%.
BioCote®
Dotykové plochy, místo výdeje vody a odkapová miska jsou
ošetřeny technologií BioCote®, která obsahuje ionty stříbra. Stříbro
zabraňuje mikrobiálnímu růstu, což pomáhá eliminovat nepříjemné
pachy a omezuje riziko kontaminace povrchu stroje.
Technologie chlazení pomocí ledové lázně Ice Bath
Systém chlazení vody pomocí ledové lázně poskytuje velké množství
ledově vychlazené vody. Jedná se o největší objem kontinuálního
chlazení v rámci portfolia strojů naší společnosti.

ˇ
Špicková
zkušenost pro uživatele
Available with

WL7 FW je navržený tak, aby poskytoval svým uživatelům prvotřídní zkušenost.
Disponuje velkým rozměrem výdejní plochy a dále uživatelsky přívětivým
rozhraním displeje, který umožňuje snadný výběr mezi pěti typy vody.

R600a gas

Zero
environmental
impact

*R
 600a gas available
on 220/240v models
only

Charakteristika

Technická specifikace

Firewall certifikace NSF 55 Class A and NSF
P231, patentovaná technologie intenzivního
ultrafialového světla, které eliminuje riziko výskytu
virů, mikrobů a patogenních bakterií a to na úroveň
čistoty 99,9999%
Technologie chlazení vody pomocí ledové lázně
pro spoustu křišťálově čisté, ledově vychlazené
vody
Systém výroby perlivé vody je navržen tak,
aby dodával perlivou vodu v té nejvyšší možné
kvalitě, srovnatelné s prémiovou balenou
perlivou vodou
Uživatelské rozhraní pětipalcového barevného
LED displeje se stavovým řádkem přístoje a
možnostmi výběru vody
Výdejní prostor přístroje je dostatečně prostorný
na to, aby se do něj vešly vyšší karafy a
sportovní lahve

Dostupné verze

Všestranný design přístroje umožňuje použití
stolní i stojanové verze, která nabízí prostor pro
umístění filtrů a lahve s CO2

Perlivá: až 14L/h
pod 8°C
Studená: až 15L/h

Indikátory poruch filtru a UV a další diagnostika
systému pro váš klid

Chlazení (R600a): 100W

Systém opatření proti úniku vody poskytuje
pohodlí a předchází možným nehodám
Programovatelný režim spánku pro úsporu
energie výrazně snižuje spotřebu elektřiny, když
výdejník se nepoužívá

Stojanová verze a stolní verze

Rozměry

399 mm (Š) x 1269 mm (V) x 519 mm (H) (Stojanová verze)
381 mm (Š) x 427 mm (V) x 519 mm (H) (Pultová verze)

Výška výdejního
prostoru
273 mm

Váha

Pultová verze: 30 Kg
Stojanová verze: 47 Kg

Druh filtrace*

vstupní 10 – mikronový filtr GAC + 1 –
mikronový filtr CBC s aktivním uhlíkem
*záleží na kvalitě okolní vody

Kapacita nádrže

Studená a perlivá: 3,8 litru
Horká: 1,5 litru

Výdejní kapacita
(studená a perlivá)

Chlazení

Teplota vody při výdeji
Studená: až 5°C
Horká: 75°C - 93°C
Extra horká: 80°C- 95°C

Varianty vody
Studená

Perlivá Pokojová teplota Horká

Extra horká

Počet uživatelů
50+

*certifikace se může lišit v závislosti na modelu

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 ješteˇ 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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