
WL100
En økonomisk og driftsikker 
model

Økonomisk drikkevandskøler som leverer 
koldt vand
WL100 er en økonomisk og effektiv vandkøler, som leverer filltreret 
drikkevand af høj kvalitet på arbejdspladsen. Den passer perfekt til 
mindre kontorer og arbejdsgrupper på op til 20 brugere. 

Waterlogic garanterer
At denne drikkevandskøler bruger den sidste nye teknologi og 
forskning for, at få smagfuldt, koldt vand og samtidig bidrager den til 
virksomhedens sunde livstil.

Advanceret teknologi
WL100 gør brug af to kerneteknologier:

    Vandfiltrering af høj kvalitet 
Waterlogics filtre er certificeret efter IAPMO R&T’s 
strengeste standarder. Dette giver kvalitetsstemplet 
Water Quality Platinum Seal, som betyder den bedst 
mulige vandfiltrering og garanterer, at hver eneste 
dråbe vand, fra første til sidste, har samme renhed.

BioCote® -beskyttelse  
De vigtigste plastoverflader er belagt med BioCote®. 
BioCote® er en sølvion-belægning, som yder konstant 
antimikrobe-beskyttelse mod et bredt spektrum af 
bakterier, mug og svamp.
Desuden mindskes risikoen for krydskontaminering.

 R600a
Kølemiddel

 Ingen miljømæssig
påvirkning



Egenskaber

Enkelt design med enkle ikoner og knapper der gør maskinen 
brugervenlig.

R600a gas er et naturligt opstående kølemiddel med lavt GWP 
(Global Warming Potential) og 0 ODP som hjælper med at 
reducere din virksomheds carbon fodaftryk. At tænke grønt er 
vigtigt for Waterlogic.

Aftagelig spildbakke, med mulighed for afløb.

BioCote® beskytter dispenser området (inkl. spildbakken og 
dispenserknapperne).

Nem at installere på din nuværende vandtilslutning.

Tekniske specifikationer

Tilgængelige modeller 
Gulv- og bordmodel

Mål 
Gulvmodel: 345mm (W) x 1030mm (H) x 367mm (D) 
Bordmodel: 345mm (W) x 457mm (H) x 367mm (D) 

Doseringsområde 
(højde) 
220 mm

Vægt
Gulvmodel: 28 kg/~61.7 lbs 
Bordmodel:  23 kg/~50.7 lbs

Standard filtrering (medfølger)
Aktivt karbon

Storage capacity
Koldtvandstank (bordmodel): 2 liter

Kompressor 
220/240v 50Hz (R600a) or 110/120v 60Hz (R143a)

Vandtemperaturer (indstillinger)
Koldt: 3-7 °C (forhåndsindstillet til 5 °C) 

Valgmuligheder
Koldt Kulsyreholdigt Tempereret Varmt Ekstra varmt
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Testet og certificeretKontakt os i dag
Waterlogic Danmark

Få flere informationer her: www.waterlogic.dk

+45 70 23 80 55
post@waterlogic.dk

Firewall teknologi er
certificeret af IAPMO R&T til 
NSF/ANSI 55 Class A, 
NSF P231, US EPA, 
NSF/ANSI 372 og CSA B483.1.

Af hensyn til løbende forskning og udvikling forbeholder Waterlogic International Limited sig retten til at rette eller ændre specifikationer 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-logoerne, som er registrerede varemærker, der tilhører BioCote Ltd..

*certificate may vary depending on di�erent models or products


