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WL7 Firewall®

Modern design, avancerade tekniska 
funktioner och en källa till stora 
mängder iskallt, rent dricksvatten.

Exceptionell prestanda
Detta avancerade vattenreningssystem kombinerar innovation
med raffinerad konstruktion och högteknologiska egenskaper
i en robust och pålitlig maskin. WL7 Firewall (WL7 FW) kan
leverera stora mängder iskallt dricksvatten med eller utan bubblor.
Den perfekta vattenautomaten på alla arbetsplatser.

Avancerad teknik
WL7 FW har fyra kärntekniker:

    
Vattenfiltrering av hög kvalitet
Waterlogic levererar en markedsledende filterteknik, som 
garanterar premiumkvalitet i varenda droppe av vattnet.

    

Maximal effekt med Firewall®-teknik
Waterlogics patenterade Firewall-teknik använder sig 
av ett UVC-reningssystem som renar hela vägen fram till 
kranen. Den patenterade UV-tekniken garanterar rent 
dricksvatten.

    

BioCote®-skydd
De viktigaste plastytorna, är täckta med BioCote®. 
BioCote® är en silverjonbeläggning som ger ett 
kontinuerligt antimikrobiellt skydd mot ett brett spektrum 
av bakterier, mögel och svamp. Dessutom reduceras 
risken för korskontaminering.

    

Ice Bath-kylteknik
Den nye Ice Bath-kyltekniken gör det möjligt att leverera 
iskallt vatten i stora mängder.

Suverän användarupplevelse
WL7 FW är utformad för att erbjuda den allra bästa användarupplevelsen. 
En stor tappyta och en visuellt inbjudande och engagerande skärm, 
tillsammans med en intuitiv knappsats för olika val, gör det enkelt för 
användaren att välja mellan fem olika vattentemperaturer.
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För pågående forskning och utveckling förbehåller Waterlogic International Limited sig rätten att korrigera eller ändra specifikationer utan att meddela. Waterlogic och Waterlogic -logotypen är registrerade varumärken i länderna
där koncernen bedriver verksamhet. Waterlogic International Limited har licens att använda BioCote och BioCote-logotyperna, som är registrerade varumärken som tillhör BioCote Ltd.

Testad och certifierad
Firewall-tekniken är
certifierad av IAPMO R&T för 
NSF/ANSI 55 Class A, 
NSF P231, US EPA, 
NSF/ANSI 372 och CSA B483.1.

*certifieringar kan variera på olika produktmodeller

Egenskaper

Firewall®-patenterad UV-teknik minskar risken för tillväxt av 
bakterier, virus och andra patogener. Firewall®-patenterad 
UV-teknik garanterar upp till 6 log. (99,9999 %) reduktion 
av alla bakterier, virus och andra sjukdomsframkallande 
mikroorganismer.

Ny Ice Bath-kylteknik som levererar en stor mängd iskallt 
dricksvatten av hög kvalitet.

Kolsyresystemet är konstruerat för att leverera den högsta 
kvaliteten av iskallt, kolsyrat vatten.

Användargränssnitt med 5” LED-färgskärm med maskinstatus 
och val.

Den ergonomiska tappytan är designad för god plats åt muggar, 
sportflaskor eller karaffer.

Maximal serviceffektivitet. Ett system som självdiagnosticerar 
och QR-kod för omedelbar tillgång till servicehandbok via 
smartphone.

Ett allsidigt underskåp konverterar enheten från bänkmodell till 
golvmodell, och ger en lagringsplats för kolsyrepatronen.

Sensor för både filtertekniken och UV-tekniken, samt 
systemdiagnos som extra trygghet för att undgå driftstopp.

Läckageförebyggande system som minskar risken för läckage.

Programmerbart viloläge för att minska strömförbrukningen när 
automaten inte används.

Tekniska specifikationer
Tillgängliga modeller
Golv- eller bänkmodell

Vattenval
Kylt, okylt, kolsyrat, hett och extra hett vatten

Mått (BxHxD)
Bänkmodell: 381x427x519 mm
Golvmodell: 399x1269x519 mm

Tapphöjd
273 mm

Vikt
Bänkmodell: 30 kg
Golvmodell: 47 kg

Kylkapacitet
Kallt vatten: Upp till 17 liter/timma
Kolsyrat vatten: Upp till 14 liter/timma
Kallt kolsyrat vatten: Upp till 15 liter/timma


