
WL Tap Firewall® 3.0
Integrovaný vysokokapacitní systém 
pro dokonale čistou vodu

Elegantní výdejník pro moderní prostory
WL Tap Firewall® 3.0 (WL Tap FW 3.0) je dokonalým systémem pro 
prostory, kde je preferováno řešení pitného režimu pomocí vestavěného 
kohoutku, aniž by bylo třeba kompromisů ohledně kvality vody. Vysoce 
výkonné podpultové chlazení se vejde do prostoru kuchyňské skříňky a 
nezabírá tak místo na desce.

Pokročilá technologie
Dokonalé řešení pitného režimu díky výdejníku WL Tap FW 3.0:

Vysoce výkonná filtrace 
Kvalitní blokové filtry z aktivního uhlíku testované 
podle nejpřísnějších zdravotních norem zaručují 
vynikající filtraci pro lahodnou chuť.

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 plastové povrchy kolem výdejního prostoru 
jsou napuštěny BioCote®, přísadou iontů stříbra, která 
poskytuje nepřetržitou antimikrobiální ochranu proti 
širokému spektru bakterií, plísní a hub a snižuje 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.



Testováno a certifikováno

*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.

Druhy vody
Chlazená Perlivá Pokojová
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Vlastnosti

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

Vhodné pro plnění karaf a opakovaně použitelných lahví.

Odkapávací miska pro zachycení náhodně rozlitých tekutin.

LED indikátor kontroly výkonu UV pro lepší servis a váš klid.

Povrchy výdejního prostoru a ovládání přístroje, včetně 
kohoutku,  jsou díky vestavěné technologii BioCote® stále 
hygienicky čisté.

Technická specifikace
Varianty k dispozici 
Kohoutek a podpultové chlazení

Rozměry
Kohoutek: 106 mm (Šířka) x 400 mm (Výška) x 175 mm  (Hloubka 
bez odkapové misky)/ 232 mm (Hloubka s odkapovou miskou) 
Podpultové chlazení: 255 mm (Š) x 404 mm* (V) x 394 mm* (H) 
* [včetně nožiček]

Výška výdejního prostoru
274 mm (s odkapovou miskou) 
265 mm (bez odkapové misky)

Hmotnost
Kohoutek: 5 kg 
Podpultové chlazení: 33 kg

Standardní druh filtrace 
Aktivní uhlík

Kapacita chlazení (Delta-T 6): 
60 litrů/hodina
Nastavitelná teplota: 5-12 °C 

Kapacita odkapové misky 
360 ml

Kompresor 
AC 220-240V / 50 Hz

Teplota vody
Chlazená: 5-12 °C 

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




