®

WL4 Firewall

Áttörés a víztisztításban! Igazoltan jó
‘‘
muködés,
megnyero‘‘ design
Kiváló tulajdonságokkal rendelkezo‘‘
nagykapacitású berendezés
munkahelyek számára
Mindenféle munkahelyre alkalmas, széleskörű funkciókkal rendelkező
gép, amely kiváló tisztaságú ivóvizet biztosít.

Egyedülálló technológia
A WL4 Frirewall (WL4 FW) három tisztítási technológiát alkalmaz:
Nagy hatékonyságú szűrés
A Waterlogic berendezések szűrői megfelelnek a
legmagasabb fokú nemzetközi előírásoknak. A szűrők arany
fokozatú minősítése garancia a legjobb minőségre.
Firewall tisztítás
A Firewall UVC technológia a Waterlogic szabadalmazott
fejlesztése. A víz kifolyási pontján történik a baktérium
mentesítés, ami garantálja a 99,9999%-os tisztaságot.
BioCote® védelem
A WL4 FW vízkifolyó cső környezete BioCote® védelemmel
van ellátva. Ez egy olyan ezüstion kezelést jelent,
amely meggátolja a mikroorganizmusok letapadását és
elszaporodását a berendezés ezen felületén.

Kiváló kapacitás biztonsággal
egybekötve
Különböző biztonsági funkciók mellett a WL4 FW nagy kapacitásának
köszönhetően, azon munkahelyek nélkülözhetetlen víz állomása, ahol az
egészség és a folyamatos megbízhatóan tiszta víz fontos.

Tulajdonságok

Technikai adatok

A szabadalmaztatott Firewall UV technológia minden
esetben 99,9999%-ban csökkenti a baktériumok,
vírusok vízben történő előfordulását.

Elérhető változat

Pultra helyezhető és szabadon álló

Méretek

Szabadon álló gép:
418 mm (Sz.) x 1238 mm (Ma.) x 470 mm (Mé.)
Pultra helyezhető gép:
418 mm (Sz.) x 439 mm (Ma.) x 470 mm (Mé.)

NSF követelményeknek megfelelő színvonal.
A modul összeállításnak köszönhetően a gépet
lehet asztali és álló verzióban is használni. Az álló
verzióban elfér a Co2 palack.

Pohártartó rész magassága

A beépített hőkapcsoló és vízszivárgás elleni
védelem extra biztonságot jelent a felhasználóknak.
Ha a berendezés használaton kívül van,
“alvó üzemmódra” vált, ami lényeges energia
megtakarítást eredményez.

240 mm

Súly

Pultra helyezhető gép: 24-35 kg
Szabadon álló gép: 42-53 kg

Standard szűrőkészlet
Szénszűrő

Beépített felhasználóbarát LED panel, könnyen
kezelhető nyomógombok, vízfunkciókhoz illő
világítás.

Kapacitás

Forró tartály: 1,2 l
Hideg tartály: 4,5 l

Amikor a csepptálca megtelik, a beépített
vízérzékelő jelez.

Kompresszor

A szabadon álló modell beépített poháradagolóval
rendelkezik.

Vízhőmérséklet beállítások

(R600a 1/8HP) 220/240v 50Hz

LED UV kijelzővel szerelt berendezés, jelzi a szerviz
igényt.

Hideg: 6°- 9°C (alapértelmezett 5°C)
Forró: 87°C
Extra forró: 93°C

BioCote® külső védelem.

Típusok
hideg

szénsavas szobahőmérsékletű

forró

extra forró

1
2

Felhasználók száma
30 - 50

*különböző modellek szerint változhatnak a tanúsítványok

Waterlogic International és a WLI Trading fenntartja magának a jogot, hogy
a folyamatos kutatási és fejlesztési eredmények miatt, előzetes bejelentés
nélkül módosítsa vagy változtassa a berendezés műszaki adatait. Azon
országokban, ahol a cég saját vállalattal van jelen, a Waterlogic név és a
Waterlogic logó/névjegy, a Firewall név és Firewall logó/névjegy védjegyet
képeznek. WLI Trading jogosult a BioCote név használatára, valamint a BioCote
logó/névjegyet védjegyként regisztrálta a BioCote Limited társaságnál.

Lépjen velünk kapcsolatba!
Waterlogic Magyarország Kft.
+ 36 (1) 883 21 37
info@waterlogic.hu
További információkért látogassa meg
www.waterlogic.hu oldalunkat!
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Bevizsgálva és tanúsítva

