WL2 Firewall

®

Utmerket filtrerings- og
rensekapasitet - enkel
betjening og stilrent design
Rent vann på arbeidsplassen
WL2 FW er en vannkjøler som leverer rent og forfriskende kaldt
vann på enhver arbeidsplass. Den kompakte størrelsen gjør at den
passer utmerket overalt. Den er utformet for å tilfredsstille de krav
som markedet etterspør i en vannkjøler. Enkel å betjene, flott
utseende, utmerket ytelse og et tappeområde spesialtilpasset
drikkeflasker/sportsflasker.

Avansert teknologi
WL2 FW inneholder tre kjerneteknologier:
Vannfiltrering av høy kvalitet
Waterlogic sine filter er sertifisert etter
IAPMO R&T sine strengeste standarder. Dette gir
kvalitetsstempelet Water Quality Platinum Seal,
som betyr den beste mulige vannfiltrering
og garanterer at hver eneste dråpe vann,
fra første til siste - vil være like ren.
Maksimal effekt med Firewall®-teknologi
Waterlogics patenterte Firewall-teknologi,
benytter seg av et høyeffektivt UVC-rensesystem.
Den patenterte UV-teknologien garanterer
rent drikkevann.
BioCote® -beskyttelse
De viktigste plastoverflatene, er belagt med BioCote®.
BioCote® er et sølvion-belegg som gir kontinuerlig
antimikrobe-beskyttelse mot et bredt spekter
av bakterier, mugg og sopp.
Dessuten reduseres risikoen for kryss-smitte.

Sertifisert renhet gir trygghet
Firewall-teknologien har blitt sertifisert av IAMPO R&T til NSF/ANSI-55
Class A UV og NSF P231-protokollen. Det er en unik sertifisering på vann.
Ingen annen vannkjøler/vanndispenser på markedet i dag, innehar disse
standardene. Slik sørger Firewall-teknologien for renest og tryggest
mulig drikkevann på arbeidsplassen.

R600a
Kjølemiddelgass
Null miljømessig
påvirkning

Egenskaper

Tekniske spesifikasjoner

Firewall®-patentert UV-teknologi garanterer opptil 6 log.
(99,9999%) reduksjon av alle bakterier, virus og andre
sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Tilgjengelige modeller

Tappehøyde godt tilpasset for sportsflasker og karafler
av standard størrelse.

Gulvmodell: 349 mm (B) x 1024 mm (H) x 363 mm (D)
Bordmodell: 349 mm (B) x 473 mm (H) x 363 mm (D)

Miljøvennlig kjølesystem som benytter seg av R600a.
En naturlig forekommende kjølegass med lavt GWP
(Globalt Oppvarmingspotensial) og null ODP
(Ozon-nedbrytende potensial).

Dispenser-område (høyde)

Stor kapasitet på dryppbrettet som fanger opp vannsøl
uten at det renner over.
LED-UV feilmeldingsindikator, som gjør det enklere
å vite når det er behov for service og gir en trygghet for brukeren.
BioCote®-beskyttet dispenser-område (inkluderer
dryppbrettet, kaldtvannskranen og dispenser-knappene)

Gulv- og bordmodell

Dimensjoner

230 mm

Vekt
Bordmodell: 20 til 24 kg
Gulvmodell: 27 til 29 kg

Standard filtrering (medfølger)
Aktivt karbon

Lagrings-kapasitet
Kaldtvannstank (Gulvmodell): 4 liter
Kaldtvannstank (Bordmodell): 2 liter

Dryppbrett-kapasitet
360 ml

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

Vanntemperaturer (innstillinger)
Kaldt: 3-7°C (forhåndsinnstilt til 5°C)
Varmt: 85-87°C (forhåndsinnstilt til 85°C)

Valgmuligheter
Kaldt

Kullsyreholdig Temperert

Varmt

Ekstra varmt
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Testet og sertiﬁsert

Kaffemann
www.kaffemann.no
+47 99 29 38 99
post@kaffemann.no

Firewall teknologi er
sertiﬁsert av IAMPO R&T til
NSF/ANSI 55 Class A,
NSF P231, US EPA,
NSF/ANSI 372 og CSA B483.1.

*sertiﬁseringer kan variere på ulike produktmodeller
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