Waterlogic 3 Firewall
Den elegante nye WL3-modellen benytter Firewall™ UV-rensing for å eliminere urenheter og sikre
optimal vannkvalitet hver gang du bruker vannkjøleren.
Den nyskapende Firewall-teknologien er utformet for å rense drikkevann enda bedre –
bakterieforurensning reduseres med opptil 99,9999 prosent – og er en barriere som holder
dispenseren hygienisk. Det unike designet gir deg tilgang til varmt, kaldt, romtemperert eller
kullsyreholdig vann.

Ny banebrytende teknologi gir deg
forfriskende kaldt og rent vann
Tre trinn til renhet
Waterlogic-dispenseren har tre kjerneteknologier, som sammen
sørger for optimalt rent drikkevann:
1. Filtrering: Filtreringsteknologien fjerner de skadelige
stoffene og beholder de nyttige. På dette stadiet fjernes klor
og andre vannbårne uønskede smaker og lukter.

2. Firewall™: Deretter elimineres så godt som alle urenheter
ved at Firewall UV-rensingen utsletter opptil 99,9999
prosent av alle patogener i vannet. UV-lyset sørger også for
ekstra beskyttelse ved å hindre at dispenserdysen blir utsatt
for forurensning og urenheter.
3. BioCote®: Vi nøyer oss ikke bare med å rense det som
er på innsiden. BioCote bidrar til å holde det utvendige
tappeområdet fritt for bakterier i tillegg.
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Ytelse i særklasse
Firewall™-teknologien er både unik og
enestående:
1. Intens UV-renhet
Utformingen tillater høyere UV-eksponering, noe som
reduserer innholdet av bakterier, virus og parasitter som
kan være i vannet – faktisk elimineres opptil 99,9999
prosent av de sykdomsfremkallende mikroorganismene
hver gang.
2. Ingen bakterieforurensning
Rensing ved tappepunktet holder tappedysen fri for ytre
forurensning samtidig som vannet renses når begeret ditt
fylles, og blir så rent som overhodet mulig.
3. Waterlogic sertifiseringer
WQA (Water Quality Association) har testet og sertifisert
Firewall™-teknologien i forhold til standardene NSF/
ANSI-55 Class A UV og NSF P23, noe som er unikt for
vanndispensere som renser vannet på bruksstedet. Med
Firewall blir vannet med andre ord så rent og klart som
overhodet mulig.

Noen tall og fakta
Alternativer

•

Symboler

Teknisk data
Tilgjengelige typer

Gulvmodell

Utvendige mål gulvmodell
Utvendige mål bordmodell

385 mm (B) x 1140 mm (H) x 365 mm (D)
385mm (B) x 470 mm (H) x 465mm (D)

Tappeområdets høyde

210 mm

Vekt

ca. 39 kg

Standardﬁltrering medfølger

1 x 1 mikron aktivert kullblokkﬁlter (CBC)

Temperert
Kaldt

Avansert Firewall-vannrensing med
13 Watt UV-lampe

Kullsyreholdig
Varmt

Andre funksjoner

Ekstra varmt

Filterindikator
Berøringskontroll
SB-teknologi for kullsyreholdig vann

Kapasitet

Kaldt:
2 liter

Kompressor

230 V (eller 110 V) / 50 Hz (60 Hz) kompressor

Vanntemperaturer

Kaldt: 5 °C Varmt: 87 °C

For å gjenspeile løpende forskning og utvikling forbeholder Waterlogic International
Limited seg retten til å korrigere eller endre spesiﬁkasjoner uten forhåndsvarsel.
Waterlogic og Waterlogic-logoen er registrerte varemerker i landene hvor
konsernet har virksomhet. Waterlogic International Limited har lisens til å bruke
BioCote og BioCote-logoen, som er registrerte varemerker for BioCote Ltd.

Kullsyre:
1.6 liter

Varmt:
1.4 liter

