
WL4 Firewall®
Banebrytende renseteknologi 
som har dokumentert ytelse 
og et stilrent design

Et bredt utvalg av funksjoner og 
valgmuligheter til arbeidsplassen
En mengde funksjoner og en rekke valgmuligheter for vann 
fra en høykvalitets vanndispenser. Dispenseren gir den beste 
filtrering og rensing som er mulig å få på markedet. 
WL4 Firewall tilfredstiller behovene til alle typer virksomheter.

Avansert teknologi
WL4 Firewall (WL4 FW) har tre hovedteknologier:

    

Vannfiltrering av høy kvalitet 
Waterlogic sine filter er sertifisert etter IAPMO R&T
sine strengeste standarder. Dette gir kvalitetsstempelet 
Water Quality Platinum Seal, som betyr den beste 
mulige vannfiltrering og garanterer at hver eneste 
dråpe vann, fra første til siste - vil være like ren.

    
Maksimal effekt med Firewall®-teknologi  
Waterlogics patenterte Firewall-teknologi benytter seg 
av et UVC-rensesystem som renser helt frem til  
dispensområdet. Den patenterte UV-teknologien 
garanterer rent drikkevann.

    
BioCote®-beskyttelse 
De viktigste plastoverflatene, er belagt med BioCote®. 
BioCote® er et sølvion-belegg som gir kontinuerlig 
antimikrobe-beskyttelse mot et bredt spekter 
av bakterier, mugg og sopp. 
Dessuten reduseres risikoen for kryss-smitte.

Utmerket ytelse - med fokus på sikkerhet
Innebygde sikkerhets-funksjoner og høykvalitets filtrerings- og 
rensesystemer sørger for at WL4 FW er designet for den 
moderne arbeidsplassen, hvor helse og sikkerhet står høyt. 

 R600a
Kjølemiddelgass

 Null miljømessig
påvirkning



Egenskaper
Firewall-patentert UV-teknologi garanterer opptil 6 log. 
(99,9999%) reduksjon av alle bakterier, virus og andre 
sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Høykvalitets rensesystem av det kullsyreholdige vannet. 
Rensingen følger NSF-standardene.

Modulbaserte underskap kan omgjøre gulvmodellene 
til bordmodeller. I skapene er det også plass 
til filteringssystemer og CO2--tank. 

Termisk cut-out og lekkasje-forebyggende systemer, 
gir ekstra sikkerhet og reduserer risikoen for uhell.

Energibesparende dvale-modus, for å senke 
energiforbruket når enheten ikke er i bruk.

Intuitivt touch-panel, som innbefatter LED-ikoner, 
funksjons-knapper og stemnings-lys.

Innebygd dryppbrett-sensor som forhindrer lekkasjer og vannsøl.

Integrert kopp-dispenser (kun tilgjengelig for gulv-modeller).

LED UV-feilmeldings-indikator som gir beskjed 
om behov for service og trygghet for brukeren.

BioCote®-beskyttet dispenser-område (inkluderer 
dryppbrettet, kaldtvannskranen og dispenser-knappene) 
BioCote®-beskyttet dispenser-område.

Tekniske spesifikasjoner
Tilgjengelige modeller 
Gulv- og bordmodell

Dimensjoner 
Gulvmodell: 427 mm (W) x 1237 mm (H) x 470 mm (D) 
Bordmodell: 417 mm (W) x 454 mm (H) x 470 mm (D)

Dispenser-område (høyde)  
240 mm

Vekt (modeller for varmt og kaldt vann)  
Gulvmodell: 42 til 53 kg 
Bordmodell: 24 til 35 kg 

Standard filtrering (medfølger) 
Aktivt karbon

Lagringskapasitet (volum) 
Varmtvannstank: 1,2 liter
Kaldtvannstank: 4,5 liter

Kompressor 
(R600a 1/8HP) 220/240v 50Hz

Vanntemperaturer (innstillinger)  
Kaldt: 6° til 9°C (forhåndsinnstilt til 5°C) 
Varmt: 87°C
Ekstra varmt: 93°C

Valgmuligheter
Kaldt Kullsyreholdig Temperert Varmt Ekstra varmt
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For å gjenspeile løpende forskning og utvikling forbeholder Waterlogic International Limited og WLI Trading Limited seg retten til å korrigere eller endre spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Waterlogic og Waterlogic-logoen,  
Firewall og Firewall logoen er registrerte varemerker i landene hvor konsernet har virksomhet. WLI Trading Ltd har lisens til å bruke BioCote og BioCote-logoen, som er registrerte varemerker for BioCote Ltd.

Testet og sertifisertKontakt oss i dag
Waterlogic Norge AS
www.waterlogic.no
+47 23 34 40 00
kundeservice@waterlogic.no

Firewall teknologi er
sertifisert av IAPMO R&T til 
NSF/ANSI 55 Class A, 
NSF P231, US EPA, 
NSF/ANSI 372 og CSA B483.1.

*sertifiseringer kan variere på ulike produktmodeller
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