
Ny banebrytende teknologi gir deg
forfriskende kaldt og rent vann

WL Cube Firewall™ er en vannautomat (bordmodell) som passer perfekt for de aller minste arbeidsplasser

eller for privat husholdning. Bordmodellen renser med den aller ypperste teknologi glass etter glass med

krystallklart rent vann.

WL Cube Firewall™ bruker den unike Firewall™ UV tappepunkt-teknologien for å eliminere 99,9999 % av

bakteriene, og gi deg det reneste vannet hver dag. Vårt kullfi ltreringssystem stopper alt det du ikke ønsker 

å drikke og etterlater det du skal drikke. Fjerner eventuell lukt, smak og missfarge på ditt drikkevann.

1. Filtrering: Filtreringsteknologien fj erner de 

skadelige stoff ene og beholder de nyttige. På dette 

stadiet fj ernes klor og andre vannbårne uønskede 

smaker og lukter.

2. Firewall™: Deretter elimineres så godt som alle 

urenheter ved at Firewall UV-rensingen utsletter 

opptil 99,9999 prosent av alle patogener i vannet. 

UV-lyset sørger også for ekstra beskyttelse ved å 

hindre at dispenserdysen

3. BioCote®: Vi nøyer oss ikke bare med å rense

det som er på innsiden. BioCote bidrar til å holde

det utvendige tappeområdet fritt for bakterier i

tillegg.

Tre trinn til renhet
Waterlogic-dispenseren har tre kjerneteknologier, som sammen

sørger for optimalt rent drikkevann:

Waterlogic Cube Firewall  
TM



Alternativer

Symbols

Temperert

Kaldt

Varmt

•

Teknisk data

Utvendige mål   296 mm W x 375mm H x 425mm D

Tappeområdets høyde  155 mm (247 mm uten spillbrett)

Vekt   18 KG

Medfølgende 

standardfi ltrering
  1 x aktivert kullblokkfi lter (CBC)

Andre funksjoner

  UV sensor

  Lekasjedetektor

  Filter timer

Kapasitet
  Cold: 1.4 liter tank

  Hot: 1.3 liter tank

Vanntemperaturer
  Cold: 5°C - 16°C, set at 5°C

  Hot: 70°C - 95°C, set at 87°C

Kompressor   230V/50Hz

Fakta

Ytelse i særklasse
Firewall™-teknologien vår er både unik og 
enestående:

1.Intens UV-renhet

Utformingen tillater høyere UV-eksponering, noe som

reduserer innholdet av bakterier, virus og parasitter som

kan være i vannet – faktisk elimineres opptil 99,9999

prosent av de sykdomsfremkallende mikroorganismene

hver gang.

2. Ingen bakterieforurensning

Rensing ved tappepunktet holder tappedysen fri for ytre

forurensning samtidig som vannet renses når begeret

ditt fylles, og blir så rent som overhodet mulig.

3. Sertifisert for din trygghet

WQA (Water Quality Association) har testet og

sertifisert Firewall™-teknologien i forhold til

standardene NSF/ANSI-55 Class A UV og NSF P23, noe

som er unikt for vanndispensere som renser vannet på

bruksstedet. Med Firewall blir vannet med andre ord så

rent og klart som overhodet mulig.

Extra varmt
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