WL3 Firewall

®

Overlegent rense- og filtreringssystem,
dokumentert ytelse og elegant design
En vannautomat skreddersydd for
den moderne arbeidsplassen
En vannautomat skreddersydd for den moderne arbeidsplassen
følgende valgmuligheter: Kaldt og kaldt med kullsyre. Vannet blir
renset med UV-lys av Waterlogics avanserte rensesystem; Firewall.

Avansert teknologi
WL3 FW inneholder tre kjerneteknologier:
Høyeffektiv filtrering
Waterlogics vannfiltre er fullsertifiserte, og har også
fått Water Quality Associations Gold Seal of approval.
Denne sertifiseringen er et kvalitetsstempel, og viser at
filtreringen alltid vil gi det reneste vannet som er mulig å
få. Hver eneste dråpe vann: Fra første til siste dråpe - vil
være like ren.
Firewall
Waterlogics patenterte Firewall-teknologi benytter seg
av et effektivt UVC-rensesystem ved dispensområdet.
Firewall garanterer at vannet blir 99,9999 % rent: For
hvert eneste vannglass.
BioCote®-beskyttelse
Alle de viktigste overflatene på WL3 FW er dekket
med BioCote. Det er et sølv-ion-belegg som forhindrer
mikrobiell vekst på overflatene til produktet. Med
BioCote forhindrer man ubehagelig lukt, bakterivekst
og potensiell kryss-kontaminering.

Et høykvalitets system for
kullsyreholdig vann
WL3 FW er designet med en unik teknologi som sikrer førsteklasses,
kullsyreholdig vann. Systemet er designet slik at alle mulige rester av
boblende vann i rørene fjernes. Det forhindrer at kullsyreholdig vann
går tilbake i kullsyretanken, og gjør vannet flatt.

Egenskaper

Tekniske spesifikasjoner

Firewall-patentert UV-teknologi reduserer risikoen
for fremvekst av bakterier, virus og andre patogener.
UV-lyset renser vannet så rent som 99,9999 %: 100
% av tiden.
Høykvalitets, kullsyreholdig vann: Filtrert etter NSF
sine standarder
Berørings-sensitivt kontrollpanel sikrer enkel bruk.

Tilgjengelige modeller
Gulv- og bordmodell

Dimensjoner

Gulvmodell:
385 mm (W) x 1150 mm (H) x 460 mm (D)
Bordmodell:
385 mm (W) x 490 mm (H) x 460 mm (D)

Dispenser-område (høyde)

Miljøvennlig kjølesystem som benytter seg av
R600a*: En naturlig forekommende kjølegass med
lavt GWP (Globalt Oppvarmingspotensial) og null
ODP (Ozon-nedbrytende potensial)

220 mm

Stort drypp-brett som fanger opp vannsøl.

Standard filtrering (medfølger)

Vekt

Bordmodell: 22 til 27 kg
Gulvmodell: 30 til 34 kg

LED-UV-feilmeldings-indikator, som gjør det enklere
å vite når det er behov for service og gir trygghet for
brukeren.
BioCote-beskyttet dispenser-område

Karbon

Lagringskapasitet for vanntank (volum)
Kaldtvannstank (Gulvmodell): 4 liter
Kaldtvannstank (Bordmodell): 2 liter
Tank for kullsyreholdig vann: 1, 8 liter

Kompressor

220/240v 50Hz eller 110/120v 60Hz

Vanntemperaturer (innstillinger)

Valgmuligheter
Kaldt

Kullsyreholdig Temperert

Kaldt: 5°C
Varmt

Ekstra varmt

1
2
3
4

Antall brukere
15 - 30

*sertifiseringene kan variere mellom forskjellige modeller og produkter.

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
Waterlogic Norge AS
Telefon 815 51 960
kundeservice@waterlogic.no

Resten av verden
www.waterlogic.com
exportsales@waterlogic.com

For mer informasjon besøk vår nettside www.waterlogic.no
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