
Ny banebrydende teknologi 
giver dig forfriskende koldt og rent vand

WL Cube Firewall™ er en vandautomat (bordmodel), som passer perfekt til små arbejdspladser eller private 

hjem. Bordmodellen benytter den absolut bedste teknologi til at levere glas efter glas med krystalklart rent 

vand.

WL Cube Firewall™ anvender den unikke Firewall™ UV-tappepunktsteknologi til at eliminere 99,9999% 

af bakterierne og giver dig det reneste vand hver dag. Vores kulfi ltreringssystem stopper alt det, du 

ikke ønsker at drikke, og bibeholder det, du gerne vil have i vandet. Fjerner eventuel lugt, bismag og 

misfarvning fra dit drikkevand.

1.Filtrering: Filtreringsteknikken fj erner de skadelige 

stoff er og bibeholder de nyttige. På dette stadium 

fj ernes klor og andre vandbårne, uønskede smag og 

lugte.

2. Firewall™: Derefter elimineres så godt som alle 

urenheder ved, at Firewall UV-rensningen fj erner op 

til 99,9999 % af alle patogener fra vandet. UV-lyset 

sørger også for ekstra beskyttelse ved at forhindre, 

at dispenserdysen bliver udsat for forurening og 

urenheder.

3. BioCote®: Vi nøjes ikke med kun at rense den 

indvendige del. BioCote bidrager til også at holde det 

udvendige tappeområde fri for bakterier.

Tre trin til renhed
Waterlogic-dispenseren benytter tre kerneteknologier, som 

tilsammen sørger for optimalt rent drikkevand:

Waterlogic Cube Firewall  
TM



Alternativer

Symbols

Tempereret

Koldt

Varmt

•

Tekniske data

Udvendige mål   296 mm W x 375mm H x 425mm D

Tappeområdets højde  155 mm

Vægt   18 KG

Standardfi ltrering medfølger   1 fi lter med aktivt kul (CBC)

Andre funktioner

  UV-sensor 

  Lækagesensor 

  Filter-timer

Kapacitet

  Koldt: 1,4 liters tank 

  Varmt: 1,3 liters tank

Vandtemperaturer
  Koldt: 5-16 °C, sat til 5 °C 

  Varmt: 70-95 °C, sat til 87 °C

Kompressor   230V/50Hz

Fakta

Suveræn effekt
Vores Firewall™-teknologi er både unik og 
enestående:

1. Intens UV-renhed

Udformningen tillader højere UV-eksponering, dette 

reducerer indholdet af bakterier, virus og parrasitter som 

kan være i vandet-faktisk elimineres op til 99.9999% af 

alle sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

2. Ingen bakterieforurening

Rensning ved tappepunktet holder tappedysen fri for 

forurening udefra, samtidig med at vandet renses, når du 

fylder dit bæger, så det bliver så rent som overhovedet 

muligt.

3. Waterlogic-certificeringer

WQA (Water Quality Association) har testet og certificeret 

Firewall™-teknologien ud fra standarderne NSF/

ANSI-55 Class A UV og NSF P23, hvilket er unikt for 

vanddispensere, som renser vandet på brugsstedet. 

Firewall gør med andre ord vandet så rent og klart som 

overhovedet muligt.

Ekstra varmt

Tal med en vandekspert

Waterlogic Danmark

www.waterlogic.dk

www.wlshop.dk

post@waterlogic.dk 

+45 70 23 80 55

Testet og certificeret

For at kunne afspejle den løbende og udvikling forbeholder Waterlogic 
International Limited sig retten til at korrigere eller ændre specifi kationer 
uden forudgående varsel. Waterlogic og Waterlogic-logoet er registrerede 
varemærker i de lande, hvor koncernen driver virksomhed. Waterlogic 
International Limited har licens til at anvende BioCote og BioCote-
logoet, der er registrerede varemærker, som tilhører BioCote Ltd.


