
WL5 Firewall®

Enestående rense- og 
filtreringssystem med dokumenteret 
ydelse og elegant design 
En vandautomat, der er skræddersyet til 
den moderne arbejdsplads
En vandautomat, der er skræddersyet til den moderne arbejdsplads 
med følgende valgmuligheder: koldt vand og koldt vand med kulsyre. 
Vandet bliver renset med Waterlogics avancerede rensningssystem, 
Firewall.

Avanceret teknologi

    

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.

    
Maksimal effekt med Firewall®-teknologi  
Waterlogics patenterede Firewall-teknologi bruger et 
meget effektivt UVC-rensesystem. Den patenterede UV-
teknologi garanterer rent drikkevand.

Overflade i rustfrit stål 
Den robuste og rengøringsvenlige overflade
lavet af rustfrit stål sikrer optimal hygiejne.

Certificeret renhed giver tryghed
Firewall-teknologien er certificeret af IAPMO R&T efter NSF/ANSI-55
Class A UV og NSF P231-protokollen. Det er en unik certificering inden for 
vand. Ingen anden vandkøler/vandautomat på markedet i dag overholder
disse standarder. Firewall-teknologien sikrer det reneste og sikreste
drikkevand på arbejdspladsen.
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Egenskaber
Firewall®-patenteret UV-teknologi reducerer risikoen
for dannelse af bakterier, virus og andre patogener.
Firewall®-patenteret UV-teknologi garanterer op til
6 log. (99,9999 %) reduktion af alle bakterier,
virus og andre sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Kulsyreholdigt vand af høj kvalitet: Filtreret efter NSF-
standarder.

Højt doseringsområde til påfyldning af flasker

Intuitivt betjeningspanel til let brug

Valgfri justerbar portionering til nem påfyldning af flasker

Valgfri vægbeslag-fastgørelse for at beskytte mod mulige 
skader og hændelser i områder med højt fodfald

Kulsyreindikator for at signalere, når CO2 -cylinder udskiftning 
er nødvendig

Låsbart underskab konverterer enheden fra bordplade til 
fritstående og tilbyder ekstra opbevaringsplads til CO2 -cylindre

Drypbakkeoverløbssensor for at forhindre risiko for uheld fra 
vandspild

Tekniske specifikationer
Tilgængelige modeller 
Gulv- og bordmodel

Mål 
Gulvmodel: 35,5 cm (B) x 137,5 cm (H) x 50,01 cm (T) 
Bordmodel: 35,5 cm (B) x 46,8 cm (H) x 50,01 cm (T)

Doseringsområde (højde) 
26 cm

Vægt 
Gulvmodel: 61 kg 
Bordmodel: 40 kg

Standard filtrering  
Aktivt karbon

UV
Firewall®-patenteret UV-
teknologi

Kapacitet 
Op til 70 liter pr. time 

Kompressor 
Kompressor (R290) 230V/50Hz

Vandtemperaturer (indstillinger) 
Koldt: 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 IAMPO 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


