WL2 Firewall

®

Erinomainen suodatus- ja
puhdistuskapasiteetti. Helppo
käyttää ja tyylikäs muotoilu.
Puhdasta vettä työpaikalle
WL2 FW on vesiannostelija, joka tarjoaa puhdasta ja virkistävän
kylmää vettä työpaikalle. Kompaktin koon ansiosta se sopii
erinomaisesti kaikkialle. Se on suunniteltu täyttämään keskeiset
vesiannostelijoita koskevat markkinavaatimukset.
Helppokäyttöinen, tyylikäs ulkonäkö, erinomainen suorituskyky
ja pulloille sopiva hana-alue.

Edistynyt tekniikka
WL7 FW mallissa on kolme päätekniikkaa:
Laadukas veden suodatus
Waterlogicin suodatin on sertifioitu IAPMO R&T:n
tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Sillä on Water Quality
Platinum Seal laatumerkintä, mikä tarkoittaa, että
suodatuskyky on mahdollisimman hyvä ja takaa, että vesi
on yhtä puhdasta aina viimeiseen pisaraan saakka.
Maksimaalista tehoa Firewall®-tekniikalla
Waterlogicin patentoitu Firewall-tekniikka käyttää erittäin
tehokasta UVC-puhdistusjärjestelmää. Patentoitu UVtekniikka takaa juomaveden puhtauden.
BioCote®-suojaus
Tärkeimmät muovipinnat on käsitelty BioCote®pinnoitteella. BioCote® on hopeaionipinnoite,
joka antaa yhtenäisen antimikrobisen suojan monia
bakteereja, hometta ja sieniä vastaan. Lisäksi se vähentää
ristikontaminaatioriskiä.

Sertifioitu puhtaus tuo varmuutta
Firewall-tekniikka on IAPMO R&T:n sertifioima standardin NSF/ANSI-55
luokan A UV- ja NSF P231-protokollan mukaisesti. Se on ainutlaatuinen vettä
koskeva sertifiointi.
Mikään muu markkinoilla oleva vedenjäähdytin tai vesiautomaatti ei
tällä hetkellä täytä näitä standardeja. Firewall-tekniikka varmistaa lisäksi
puhtaimman ja turvallisimman mahdollisen juomaveden
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Ominaisuudet

Tekniset tiedot

Firewall®-patentoitu UV-tekniikkaa takaa, että se vähentää
jopa 6 log (99,9999 %) kaikkia bakteereita, viruksia ja muita
taudinaiheuttajiksi luokiteltuja mikro-organismeja.

Saatavana olevat mallit

Hanan korkeus sopii hyvin juomapulloille ja vakiokokoisille
kannuille.

Lattiamalli: 349 x 1 024 x 363 mm

Ympäristöystävällinen jäähdytysjärjestelmä, jossa käytetty
kylmäaine on R600a – luonnossa esiintyvä kylmäaine, jonka
lämmityspotentiaali on alhainen ja otsonituhopotentiaali on nolla.

Hanan korkeus

Suuri tippa-astia kokoaa roiskeet, eivätkä ne valu yli.

Lattia- tai työtasomalli

Mitat (L x K x S)
Työtasomalli: 349 x 473 x 363 mm
230 mm

Paino
Työtasomalli: 20–24 kg
Lattiamalli: 27–29 kg

UV-vian LED-merkkivalo helpottaa huoltoa ja parantaa
käyttövarmuutta.

Vakiosuodatin (mukana)

BioCote®-suojattu annostelualue (sis. tippa-astia,
kylmävesihana ja hanapainikkeet).

Kapasiteetti

Aktiivihiili

Kylmävesisäiliö (lattiamalli): 4 litraa
Kylmävesisäiliö (työtasomalli): 2 litraa

Tippa-astian kapasiteetti
360 ml

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

Veden lämpötilat (asetukset)
Kylmä: 3–7 °C (esiasetuksena 5 °C)
Lämmin: 85–87 °C (esiasetuksena 85 °C)

Vaihtoehdot
Kylmä

Hiilihapotettu

Huoneenlämpöinen

Kuuma Erittäin kuuma
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Testattu ja sertiﬁoitu

Waterlogic Finland Oy
www.waterlogic.ﬁ
+358 20 1102 800
info@waterlogic.ﬁ

Firewall-tekniikka on
IAPMO R&T:n sertiﬁoima
NSF/ANSI 55 Class A,
NSF P231, US EPA,
NSF/ANSI 372 og CSA B483.1.

* Sertiﬁkaatit voivat vaihdella tuotemallista riippuen
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