
WL2500
Elegant med et funksjonelt design
og god ytelse

Trygt, rent og forfriskende vann til 
enhver arbeidsplass
WL2500 er et populært valg for arbeidplasser som setter krav til kvalitet, 
samtidig som de ønsker både varmt og kaldt vann tilgjengelig for sine 
ansatte.

Avansert teknologi
WL2500 har tre kjerneteknologier:

Garantert rent vann 
UV-lys renser drikkevann, ødelegge bakterier som E. Coli, Salmonella og 
hepatitt, for å nevne noen. UV-teknologi renser vann uten bruk av giftige 
kjemikalier, slik at du kan nyte forfriskende rent vann i hvert eneste glass.

Vannfiltrering av høy kvalitet
Waterlogic sine filtre er sertifiserte i henhold til strenge 
standarder og er Water Quality Association’s Gold Seal 
godkjente. Dette er en sertifisering som garanterer den aller 
beste filtrering og gir en trygghet til våre kunder om at den 
første dråpen er like bra som den siste

BioCote® beskyttelse
De viktigste plastflatene som omgir dispensområdet er 
utstyrt med BioCote®, et mikrobiologisk sølvbelegg som 
gir en kontinuerlig antimikrobiell beskyttelse og hemmer 
veksten av bakterier. Dette gir et permanent lag av hygienisk 
forsvar mot et bredt spekter av bakterier, mugg og sopp 

In-tank UV
Waterlogic sin in-tank UV-teknologi fungerer mot 
vannbårne mikroorganismer og bakterier. Denne 
beskyttelsen gir deg rent kvalitetsvann, glass etter glass
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Tekniske spesifikasjoner
Tilgjenglige typer
Gulvmodell og bordmodell

Dimensjoner
Gulvmodell: 345 mm (W) x 1030 mm (H) x 367 mm (D) 
Bordmodell: 345 mm (W) x 480 mm (H) x 367 mm (D)

Tappehøyde
215 mm

Vekt (varm/kald)
Gulvmodell: 27-29 Kg 
Bordmodell: 22-23 Kg

Standardfiltrering medfølger
Karbon

Kapasitet
Varmtvannstank: 1.5 liter
Kaldtvannstank (gulvmodell): 4 liter
Kaldtvannstank (bordmodell): 2 liter

Kapasitet spillbrett
1.5 liter

Kompressor
Kompressor (R600a 1/8HP) 230V/50Hz 

Temperatur
Kaldt: 5-8°C
Hot: 85-87°C

Egenskaper
UV-teknologi er svært effektiv mot vannbårene 
mikroorganismer. En UV-lampe behandler vannet
i vanntanken med doser av UV-energi for
rask, pålitelig og enkel vannrensing

Miljøvennlig kjøling med R600a: R600a gass er 
en naturlig forekommende kjølemiddelgass med 
svært lav GWP (Global Warming Potential) og null 
ODP (ozonnedbrytende potensiale) som bidrar 
til å redusere karbonavtrykket til firmaet ditt. 
Kjølemiddelgassen er også kjent som CARE® 10 

Stor sølekoppkapasitet

LED UV-lampe og feilindikatorer for både varmt- og 
kaldtvannet for enklere service

BioCote® beskyttet dispenseringsområde inkluderer 
spillbrett, kran og dispenseringsknapper

Energisparende dvalemodus, tilgjengelig på 
modeller med varmtvann 

Testet og sertifisert
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Antall brukere

          10 - 30

Utvalg

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.

Ta gjerne kontakt med oss

For mer informasjon besøk vår nettside www.waterlogic.no

Waterlogic Norge AS 
Telefon 815 51 960
 

Resten av verden  
Telefon (+47) 815 51 960

www.waterlogic.com
exportsales@waterlogic.com

kundeservice@waterlogic.no


