
Alle vanndispensere er ikke like! 

WL Max Firewall™ er mer enn en vannkjøler med høy kapasitet. WL Max er basert på unik kunnskap 

og inneholder patenterte teknologier for å gi drikkevann av best mulig kvalitet hele dagen. Drikkevann 

som er fritt for forurensninger og klor og med en stabil mineralsammensetning. Hvis du ønsker å nyte 

en kontinuerlig forsyning av forfriskende kaldt drikkevann, med Firewall™ garanterte og patenterte 

vannrensing, bør du lese videre...

Tre trinn til renhet!
Vannet du drikker og gjør tilgjengelig for dine medarbeidere, elever, 

besøkende og gjester, sier mye om organisasjonen.

Her er tre teknologier som virker sammen for å sørge for bedre vann:

Waterlogic Max Firewall
TM

WL MAX leverer karaffel etter karaffel, flaske etter 
flaske, glass etter glass. 

1. Filtrering: Filtreringsteknologien fj erner de

skadelige stoff ene og beholder de nyttige.

På dette stadiet fj ernes klor og andre vannbårne 

smaker og lukter.

2. Firewall™: Deretter elimineres så godt som alle

urenheter ved at Firewall UV-rensingen utsletter 

opptil 99,9999 prosent av de sykdomsfremkallende 

mikroorganismene i vannet. Som et ekstra lag med 

beskyttelse hindrer UV-lyset at tappekranen blir 

utsatt for ytre forurensing.

3. BioCote®: Det er ikke kun innsiden som blir renset.

Som en ekstra forsvarslinje holder BioCote viktige 

eksterne deler fri for bakterier.



Vannalternativer

Symboler

Kaldt vann

Karaffel med kaldt vann

Tekniske data

Alternativer Enkel eller dobbel tappekran

Dimensjoner 321 mm (W) x 1414 mm (H) x 335 mm (D)

Tappeområdets høyde 330 mm

Vekt 34.5 kg (enkel) / 36 kg (dobbel)

Standard fi ltrering 1 stk. fi lter med aktivt kull (CBC)

Andre funksjoner Firewall™ UV med APMS* alarm

Doble tappeknapper for kontinuerlig (trykk på / 

trykk av) eller kontrollert tapping (trykk på / slipp 

opp for av)

Tappeområde i rustfritt stål

Trygge justerbare ben
* APMS – system for automatisk overvåking av rensing – sikrer at UV-

rensingen alltid fungerer med optimal renseeff ekt

Kapasitet Maksimalt 80 liter/time

Kompressor 220V 50/60Hz

Vanntemperatur Termostatkontrollert, forhåndsinnstilt kaldt 5 °C

Noen tall og fakta

•

Ytelse i særklasse
Firewall™-teknologien vår er enestående av tre 
grunner:

1. Intens UV-renhet

Utformingen tillater høyere UV-eksponering, noe som 

reduserer innholdet av bakterier, virus og parasitter som kan 

være i vannet – det elimineres opptil 99,9999 prosent av de 

sykdomsfremkallende mikroorganismene hver gang.

2. Ingen bakterieforurensning

Rensing ved tappepunktet holder tappedysen fri for ytre 

forurensninger samtidig som vannet renses.

3. Sertifiseringer

Firewall™-teknologien er testet og sertifisert av WQA i 

henhold til NSF/ANSI-55 klasse A UV og NSF

P231-protokollen, noe som er unikt for Waterlogic.

Testet og sertifisert

Waterlogic International Limited reserves the right, in order to refl ect 
continuous research and development, to amend or change specifi cations 
without prior notice. Waterlogic, the Waterlogic logo, Firewall and the 
Firewall logo are registered trademarks in countries where the Group 
operates. Waterlogic International Limited is licensed to use BioCote, 
and BioCote logo which are registered trademarks of BioCote Ltd.

Forfriskende rent 
drikkevann


