WL2 Firewall

®

Kiváló szűrőképesség, könnyű
használat, stílusos design
Tisztított víz a munkahelyeken
A WL2 Firewall® ideális megoldás azokra a munkahelyekre,
ahol kimagasló minőségben tisztított hideg, normál vagy forró
hőmérsékletű vizet szeretnének.

Egyedülálló technológia
A WL2 Frirewall® három tisztítási technológiát alkalmaz:

Nagy teljesítményű szűrés
A Waterlogic szűrőit az IAPMO K+F szigorú szabványai
által hitelesítettek és viselik a Water Quality Platinum
pecsétet, ami azt jelenti, hogy a lehető legjobb szűrést
nyújtják. Mindezen túl a típus rendelkezik a hazai
felügyelet, az NNK, laborvizsgálatokkal alátámasztott
ivóvízbiztonsági engedélyével is. Ez garantálja, hogy
minden egyes csepp olyan jó, mint az előző.
Firewall® tisztítás
A Waterlogic szabadalmaztatott és tanúsított
Firewall® UVC tisztítórendszere alaposan megtisztítja
a vizet egészen a kifolyáspontig így mikrobiológiailag
biztonságos vizet biztosít. Garantáltan mentes: 9,9999%ban baktériumoktól, 99,99%-ban vírusoktól és 99,9%-ban
cisztáktól.
BioCote® antimikrobiális védelem
Az adagolási területet körülvevő kulcsfontosságú
műanyag felületeket BioCote® ezüstion-bevonattal
látják el, amely folyamatos védelmet biztosít a
baktériumok, penészgombák és gombák széles
spektruma ellen, és csökkenti a keresztszennyeződés
kockázatát.

Tanúsított tisztaság
A Firewall® technológia olyan teszt kritériumoknak is megfelelt, mint az
NSF/ANSI-55A minősítésű UV, NSF P231 szabályok. Ezzel egyedülálló
a víztisztítók piacán. A Firewall® technológia a legbiztonságosabb vizet
biztosítja a munkahelyeken.

Érintésmentes adagolás
opcionálisan elérhető.

R600a gas
Zero environmental
impact

Tulajdonságok

Technikai adatok

A szabadalmaztatott Firewall® UV technológia, 99,9999%-al
csökkenti a baktériumok, vírusok vízben történő előfordulását.

Elérhető változat
Szabadon álló és Pultra helyezhető
[Kérésre rendelhető érintésmentes, pedálos vagy infravörös működtetéssel.]

Átlagos méretű, kulacsok vagy palackok befogadására
alkalmas adagolófelület.
Hűtőgázként, a természetben is előforduló R600a gázt használ,
ami nem rongálja az ózonréteget.
Nagyméretű csepptálcával rendelkezik.

Méretek
Szabadon álló:
349 mm (Sz.) x 1024 mm (Ma.) x 363 mm (Mé.)
Pultra helyezhető:
349 mm (Sz.) x 473 mm (Ma.) x 363 mm (Mé.)

LED UV hibajelző a könnyebb szervizelés érdekében.

Pohártartó rész magassága

BioCote® védett adagolófelület (beleértve a csepegtető tálcát, a
hideg csapot és az adagoló gombokat).

Tömeg (Hideg-Meleg vizet adó típus)

230 mm

Érintésmentes adagolás az infravörös (IR) modul vagy pedálok
segítségével a nagyobb higiéniáért és biztonságért (opcionális).

Szabadon álló: 27-29 kg
Pultra helyezhető: 20-24 kg

Szűrő típusa
Szénszűrő
*A szűrő típusa a helyi vízviszonyoktól függ

Típusok
hideg

Kapacitás
szénsavas

mentes

forró

CA

HC

extra forró

Forró tartály: 1,5 liter
Hideg tartály (Szabadon álló): 4 liter
Hideg tartály (Pultra helyezhető): 2 liter

Csepptálca kapacitás
360 ml

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

Vízhőmérséklet beállítások
Hideg: 3°/ 5°/ 7°C (alapértelmezett 5°C)
Forró: 85-87°C (alapértelmezett 85°C)
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Tesztelt és tanúsított
Firewall technológia a
IAPMO R&T által hitelesítve
NSF/ANSI 55 Class A, NSF
P231, US EPA Microbiological
Guide Standard, NSF/ANSI
372 and CSA B483.1.

*a tanúsítvány a különböző modellektől vagy termékektől függően

A Waterlogic International Limited és a WLI Trading Limited fenntartja a jogot, hogy a folyamatos kutatás és fejlesztés érdekében előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy megváltoztassa a specifikációkat. A Waterlogic és a
Waterlogic logó, a Firewall és a Firewall logó védjegyek azokban az országokban, ahol a csoport működik. A WLI Trading Ltd. engedélyezte a BioCote és a BioCote logó használatát, amelyek a BioCote Ltd. bejegyzett védjegyei.

HUN2413-21/11/03

Lépjen velünk kapcsolatba

