WL2 Firewall

®

Dokonalá čistota, jednoduché
ovládání a stylový design
Čistá neperlivá voda pro pracoviště
S možností volby chlazené a horké, anebo chlazené a pokojové
vody je WL2 Firewall® (WL2 FW) ideálním řešením pro každé malé
nebo středně velké pracoviště, které hledá skvělou chuť vody,
spolehlivost a zaručenou kvalitu.

Pokročilá technologie
Dokonalé řešení pitného režimu díky výdejníku WL2 FW:
Vysoce výkonná filtrace
Filtry Waterlogic jsou certifikovány podle přísných
standardů IAPMO R&T, jsou oceněny Water Quality
Platinum Seal, což znamená, že poskytují tu nejlepší
možnou filtraci. Dokonalost v každé kapce.

Bezdotykové ovládání
pomocí infračervené
technologie - volitelné

Technologie Firewall®
Náš systém patentované a certifikované UVC technologie
čištění Firewall® čistí vodu skrz celou cestu výdejem až po
výdejní trysku - voda je tak mikrobiologicky čistá. Dle
nezávislých testů Firewall® efektivně odstraní 99,999 %
COVID-19 a garantuje eliminaci až 99,9999 % bakterií,
99,99 % virů, a 99,9 % cyst.
Antimikrobiální ochrana BioCote®
Důležité plochy výdeje WL2 FW jsou ošetřeny
povrchovou vrstvou iontů stříbra BioCote®, která dokáže
omezit mikrobiální růst na jí ošetřených površích, což
eliminuje nepříjemné pachy, zamezuje znehodnocení
povrchů a redukuje potenciální riziko křížové
kontaminace.

Certifikovaná čistota pro klid duše
Technologie Firewall® byla certifikována společností IAPMO R&T
dle standardu NSF/ANSI-55 třídy A a protokolu NSF P231, což je
unikátní - žádný jiný výdejník vody nemá tyto certifikační standardy
pohromadě. To znamená, že technologie Firewall® poskytuje tu
nejbezpečnější možnou vodu.

K dispozici s

plynem R600a
Nulový dopad na
životní prostředí

Vlastnosti

Technická specifikace

Firewall®, patentovaná UVC technologie čištění vody, snižuje
riziko výskytu bakterií, virů a patogenů až o 99,9999 %.

Varianty k dispozici

Výdejní prostor přístroje je dostatečně prostorný na to, aby se
do něj vešly i vyšší opakovaně použitelné lahve.

Rozměry

Chlazení šetrné k životnímu prostředí pomocí plynu R600a,
který se přirozeně vyskytuje v přírodě a má nízký GWP
(Potenciál globálního oteplování) a nulový ODP (Potenciál
ničení ozónové vrstvy).

349 mm (Š) x 1024 mm (V) x 363 mm (H)

Objemná odkapávací miska zabrání náhodnému přelití.
LED indikátor kontroly výkonu UV pro váš klid.

Stojanová a stolní

Stojanová
Stolní
349 mm (Š) x 473 mm (V) x 363 mm (H)

Výška výdejního prostoru
230 mm

Hmotnost

Povrchy výdejního prostoru a ovládání přístroje jsou díky
vestavěné technologii BioCote® stále hygienicky čisté.
Bezdotykové ovládání infračerveným modulem zajistí vyšší
hygienu a bezpečnost při používání přístroje.

Stojanová: 29 kg
Stolní: 24 kg

Standardní druh filtrace
Aktivní uhlík

Kapacita nádrže
Horká: 1,5 litru
Chlazená (stojanová): 4 litry
Chlazená (stolní): 2 litry

Kapacita odkapávací misky
360 ml

Druhy vody
Chlazená

Perlivá

Pokojová

Horká

Extra horká

Kompresor
230V/50Hz

Teplota vody

1

Chlazená: 5-12 °C
Horká: 87 °C

2

Počet uživatelů 10 - 30

Kontaktujte nás ještě dnes
www.waterlogic.cz
+420 607 008 057
info@waterlogic.cz

Testováno a certifikováno
Technologie Firewall je
certifikována od IAPMO R&T
dle NSF/ANSI 55 Class A,
NSF P231, US EPA
Microbiological Guide
Standard, NSF/ANSI 372 a
CSA B483.1.

*certifikáty se mohou lišit v závislosti na modelu anebo produktu

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.

