
Alternativ Kaldt Kullsyreholdig Romtemperert Kokende

Quadra

Billi Quadra

Avansert teknologi
Sikkerhet først 
Billis antisprut-funksjon for kokende vann, 
sørger for at hastigheten på det varme vannet 
reduseres i det du skrur på kranen. Det 
forhindrer varmtvannsøl og forbrenninger når 
vannet renner ned i koppen.  
Alle Billi X-dispensere har også en 
sikkerhetsbryter som standard, slik at 
varmtvanns-uttaket kan stoppes ved behov.

Førsteklasses filtrerinn 
Billis utvalg av premium filtre har en flertrinns-
struktur, som sørger for førsteklasses vann-
kvalitet. Billi Quadra-serien er kompatibel 
med alle Billi-vannfiltre. 

Varmevekslings-teknologi 
Billis unike varmevekslings-teknologi, 
høster spillvarmen som produseres under 
kjøleprosessen, til å forvarme det varme 
vannet. Dette gjør at varmtvannet kan oppnå 
optimal temperatur mer effektivt. Samtidig 
sørger dispenseren for betydelige energi-
besparelser.

Justerbar temperatur på kaldtvann 
Et enkelt og justerbart kontrollsystem sørger 
for at temperaturen på kaldtvannet kan økes 
helt opp til 15°C, og senkes helt ned til 6°C. 
Slik kan du lage perfekte, kalde drikker med 
din foretrukne temperatur - raskt og effektivt.

Vårt utvalg av integrerte vanndispensere med varmt 
og kaldt vann, er  designet og produsert for å være 
energieffektive. Våre løsninger for filtrert vann  
har overlegen ytelse og pålitelighet, men også  
innovativ produktdesign. 

XL -dispenser med kran

Elegant styling og
plassbesparende design

Kompatible dispensere

Oppsett
Billis vanndispensere har vannkjølings-
systemer som ikke krever ventilasjon. 
Det er derfor ikke nødvendig å skjære til 
åpning for ventilasjon under installasjon.

Valgmuligheter



Installasjon
Vi har plassbesparende løsninger: Billi-
vanndispenser-enheter er ofte halve størrelsen 
av sammenlignbare produkter. Det sørger for god 
plassutnyttelse av skapplass.

Eksempel på installsjon og oppsett ( bildet er kun ment som en illustrasjon).
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XL -dispenser med kranQuadra (innebygd modell)
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Testet og sertifisertRing oss i dag

Tekniske spesifikasjoner

Modell Foreslått 
antall brukere/
personer

Antall kopper 
varmtvann i 
timen

Antall kopper 
romtemperert vann 
i timen

Høyde 
(mm)

Bredde 
(mm)

Dybde 
(mm)

Quadra 440 Opptil 40 150 175 340 315 465

Quadra 460 Opptil 60 180 175 340 315 465

Quadra 460 Kullsyreholdig Opptil 60 180 200 Kaldt, 
kullsyreholdig 
og kokende

420 180 460

340 180 460

1 kopp = 170 ml.


