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WL2 Firewall

Uitstekende zuiverende prestaties,
eenvoudige bediening en stijlvol ontwerp
Gewoon puur water voor op de werkplek
Met een keuze uit warm water, koud water en water op kamertemperatuur, is de WL2 Firewall (WL2 FW) de meest ideale oplossing voor ieder
klein tot middelgroot bedrijf dat op zoek is naar lekker water, betrouwbaarheid en gegarandeerde kwaliteit.

Geavanceerde technologie
De WL2 FW kenmerkt zich met name door deze drie technologieën:
Hoogwaardig presterende filter
De filters van Waterlogic zijn gecertificeerd volgens zeer
strenge standaarden, dragen het ‘Gold Seal’ keurmerk van de
Amerikaanse Water Quality Association, wat inhoudt dat ze de
best denkbare filtratie bieden. De betekent kwaliteit tot op de
laatste druppel.
Firewall Purificatie
De gepatenteerde Firewall-technologie van Waterlogic maakt
gebruik van een zeer effectieve en kwalitatief hoogwaardig
UVC-zuiveringssysteem bij het afgiftepunt. Firewall garandeert
99,9999% gezuiverd water. Glas na glas.
BioCote®-bescherming
De voornaamste plastic oppervlakken rondom de
dispenser zijn afgewerkt met een laag BioCote,
een toevoeging met zilverionen dat voortdurende
antimicrobiële bescherming beidt tegen
een breed scala aan bacteriën en schimmels en
het risico op verspreiding vermindert.

Gecertificeerde kwaliteit gezuiverd water
dat u met een gerust hart kunt drinken
De Firewall-technologie is getest en gecertificeerd door de WQA
op basis van het NSF / ANSI-55 Class A UV- en NSF P231-protocol, wat
uniek is- geen enkele andere waterkoeler biedt u al deze certificeringen.
Dit houdt in dat Firewall-technologie het veiligst mogelijke water levert
voor het bedrijfsleven.

Kenmerken

Technische specificaties

Firewall gepatenteerde UV-technologie vermindert
de risico’s van bacteriën, virussen en andere
verontreinigingen en zuivert uw water tot wel
99,9999%, 100% van de tijd
Dispenser geschikt voor bidons
Milieuvriendelijke koeling met R600a:
natuurlijk voorkomend koelgas met een lage GWP
(Global Warming Potential) en nul ozonafbrekend
vermogen (OZP)
Royale lekbak voor het opvangen van per ongeluk
gemorste dranken
LED UV foutindicator voor eenvoudiger onderhoud
zonder zorgen
BioCote beschermd dispenseroppervlak (inclusief de
gehele lekbak, de koude tapkraan en drukknoppen)

Beschikbaar in

Staand- en tafel model

Afmetingen

Staand model: 1024 mm (H) x 349 mm (B) x 363 mm (D)
Tafel model: 473 mm (H) x 349 mm (B) x 363 mm (D)

Hoogte uitgiftepunt
230 mm

Gewicht (Heet en koud water modellen)
Staand model: 27-29 kg
Tafel model: 20-24 kg

Standaard filtratie inbegrepen
Carbon

Capaciteit tank

Koud tank (staand model): 4 liter
Koud tank (tafel model): 2 liter

Capaciteit lekbak
360 ml

Compressor

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

Instellingen water temperatuur
Koud: 5-8 °C
*Heet: 85-87 °C
*Extra heet: 93-95 °C

Water opties
koud

bruisend

ongekoeld

heet

extra heet

1
2*
*Water optie 2 is alleen beschikbaar in de IT versie (UV In Tank)

Aantal gebruikers
10 - 30

Bel ons vandaag
Waterlogic Belgium
Tel: +32 (0)16 85 70 07

*certificate may vary depending on different models or products

Waterlogic International Limited and WLI Trading Limited reserve the right, in order
to reflect continuous research and development, to amend or change specifications
without prior notice. Waterlogic and the Waterlogic logo, Firewall and the Firewall
logo are trademarks in countries where the Group operates. WLI Trading Ltd licensed
to use BioCote, and BioCote logo which are registered trademarks of BioCote Ltd.

Engels Plein 35 Bus 01.01
3000 Leuven

info@waterlogic.be

Voor meer informatie, bezoek www.waterlogic.be
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