
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.

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. 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 WL7 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.

Technologie chlazení 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.

WL7 Firewall®

Stylový design, high-tech 
prvky a bohatý zdoj ledově
vychlazené vody

Bezkonkurenční výkon pro špičkový 
pitný režim 
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.

Pokročilá technologie
Dokonalé řešení pitného režimu díky výdejníku WL7 FW:

Špičková zkušenost pro uživatele
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.

Bezdotykové ovládání 
pomocí infračervené 
technologie - volitelné

K dispozici s
plynem R600a

Nulový dopad na 
životní prostředí



Druhy vody
chlazená perlivá pokojová horká extra horká

Vlastnosti
Patentovaná UVC technologie Firewall®, certifikovaná dle 
NSF 55 Class A a NSF P231, eliminuje riziko výskytu virů, 
mikrobů a patogenních bakterií a to na úroveň čistoty 
99,9999 %.

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.

Bezdotykové ovládání infračerveným modulem zajistí vyšší 
hygienu a bezpečnost při používání přístroje. 

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

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

Systém opatření proti úniku vody poskytuje pohodlí a 
předchází možným nehodám.

Programovatelný režim spánku pro úsporu energie výrazně 
snižuje spotřebu elektřiny, když se výdejník nepoužívá.

Technická specifikace
Varianty k dispozici
Stojanová (s podstavcem) a stolní

Rozměry
Stojanová 
399 mm (Š) x 1269 mm (V) x 519 mm (H) 

Stolní 
399 mm (Š) x 427 mm (V) x 519 mm (H) 

Výška výdejního 
prostoru  
273 mm

Hmotnost
47 kg stojanová
30 kg stolní

Druh filtrace* 
1 x Carbon Block (CBC), certifikovaný dle NSF/ANSI-53 na 
redukci cyst a azbestu
1 x Granular Activated Carbon (GAC), certifikovaný dle 
NSF/ANSI-42
* žáleží na stavu vodovodního řadu

Kapacita nádrže
Chlazená: 3,8 litru
Perlivá: 3,8 litru 
Horká: 1,5 litru

Výdejní kapacita
Perlivá: až 14 l/h pod 8 °C
Chlazená: až 15 l/h pod 8 °C

Kompresor  
Kompresor (R600a): 100W

Teplota vody
Chlazená: 5-12 °C
Horká: 87 °C
Extra horká: 95 °C

Testováno a certifikovánoKontaktujte nás ještě dnes
www.waterlogic.cz
+420 607 008 057 
info@waterlogic.cz

*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.

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.

Počet uživatelů 50+




