
WL Klara I

Høykapasitets gulvmodell 
med enkel tappekran

B 44 cm
H 141 cm
T 50 cm

  Gulvmodell
 Enkel tappekran
  Avkjølt vann med og uten kullsyre
  Egnet for sykehus, kontorer, bedrifter, skoler osv.
  Clarius®-vanninngangsfilter
  Elektromagnetiske, berøringsfrie tappeventiler
  Mekanisk Aquastop inkl. tilbakeslagssikring i samsvar med NS-EN 1717
  Dryppskåler med utløp
  Hele maskinen er i rustfritt stål av svært høy kvalitet



WL KLARA I - TEKNISK DATA

Vannautomatene våre er klinisk og 
arbeidsmedisinsk testet, oppfyller forskriftene 

i drikkevannsforskriften og er i tråd med 
anbefalingene fra DKGH (Deutsche 

Gesellschaft für Krankenhaushygiene) for 
drikkefontener. Systemene våre fungerer 
godt til alle bruksområder – innbefattet i 

onkologiske klinikker og andre miljøer der det 
stilles svært høye krav til hygiene. Delene 

som er brukt, er VDE-godkjent og CE-merket, 
og innfrir DIN-standardene og 

hygieneforordningene.

Felles for samtlige automater er høy 
produktkvalitet, avansert teknologi og 

lave vedlikeholdskostnader.

 1. + 2. trinn

Drikkevannet innføres via et spesialdesignet 
Clarius®-premiumfilter, og blir deretter 
(steril)mikrofiltrert gjennom en nedstrøms 
kapillarmembran med en absolutt porestørrelse 
på 0,15 μ.

 3. trinn

I samsvar med anbefalingene fra DGKH kan det på 
CO2-vannsiden eventuelt settes inn et sluttfilter 
bestående av en hullfibermembran med en absolutt 
porestørrelse på 0,15 μ hvis maskinen skal brukes i 
kliniske miljøer. Denne sterilfiltreringen rett før 
tappeventilen hindrer at det overføres bakterier 
f.eks. ved bytte av CO2-flaske (det ellers lukkede
systemet blir da åpnet).

 5. trinn

Utløpsrøret i rustfritt stål er overflatebehandlet ved hjelp 
av spesialteknologi. Den ikke-strømførende overflaten 
er hydrofob (sikrer tørr tappekran), antimikrobiell 
(hindrer retrograd bakteriedannelse) og motvirker 
kalkdannelse.

Vanntyper

Kaldt 

Romtemperert -

Kullsyreholdig 

Varmt -

Regulerbar vanntemperatur 

Kaldt 4-15 ˚C

Kullsyreholdig 4-15 ˚C

Varmt -

Spesifikasjoner

Tappesteder 1

Hygienesystem Standard

Vedlikeholdsintervall 6 mnd.

Nødvendige tilkoblinger på stedet

Strømtilkobling
230 V 

50 Hz 16A

Drikkevannstilkobling
¾ tomme 
utvendig

Maskindimensjoner i cm (bordmodell)

Høyde -

Bredde -

Dybde -

Pluss nødvendig veggavstand -

Vekt i kg -

Maskindimensjoner i cm (gulvmodell)

Høyde 141

Bredde 44

Dybde 50

Pluss nødvendig veggavstand 15

Vekt i kg 70

Maskinoverflate

Rustfritt stål 

Plast/metallpulverlakk -

Sikkerhet/godkjenninger

Indikator for tom CO2-beholdning 

Tilbakeslagssikring i samsvar 
med NS-EN 1717 



Merking CE

Ytelse per time

Kaldt (Delta-T 6) L/h 60

Maks. tappeytelse L/h 180

Waterlogic Norge AS

Telefon: +47 815 51 960   E-Mail:  kundeservice@waterlogic.no 

Telefax: +47 23 34 40 01

Internett: www.waterlogic.no

Nettbutikk: www.wlshop.no

Utløpet av de elektromagnetiske tappeventilene har 
en berøringsfri plassering.

 4 trinn




