
Ingen miljömässig
påverkan

R600a
Köldmedium

WL2 Firewall®

Utmärkt filtrerings- och 
reningskapacitet. Enkel 
användning och stilren design.

Rent vatten på arbetsplatsen
WL2 FW är en vattenkylare som ger dig rent och uppfriskande kallt 
vatten på jobbet. Dess kompakta storlek gör att den passar utmärkt 
överallt. Den är utformad för att uppfylla de krav för vattenkylare 
som marknaden efterfrågar. Enkel att använda, snyggt utseende, 
utmärkt prestanda och en tappyta anpassad för flaskor. 

Avancerad teknologi
WL7 FW har tre kärnteknologier:

    Vattenfiltrering av hög kvalitet
Waterlogics filter är certifierade enligt IAPMO R&T:s 
hårdaste standarder. Detta ger kvalitetsstämpeln Water 
Quality Platinum Seal, som betyder den bästa möjliga 
vattenfiltreringen och garanterar att vattnet är lika rent 
från första till sista droppen.

    

Maximal effekt med Firewall®-teknologi
Waterlogics patenterade Firewall-teknologi använder sig 
av ett högeffektivt UVC-reningssystem. Den patenterade 
UV-teknologin 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.

Certifierad renhet ger trygghet
Firewall-teknologin har certifierats av IAPMO R&T för NSF/ANSI-55 
klass A UV- och NSF P231-protokoll. Det är en unik certifiering på vatten. 
Ingen annan vattenkylare/vattenautomat på marknaden idag har dessa 
standarder. I och med det säkerställer Firewall-teknologin det renaste och 
säkrast möjliga dricksvattnet på arbetsplatsen.



Kontakta oss idag
Waterlogic Sverige

Läs mer på: www.waterlogic.se

+46 771 348 348
info@waterlogic.se

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-teknologin 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-teknologi garanterar upp till 6 
log. (99,9999 %) reduktion av alla bakterier, virus och andra 
sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Tapphöjden är väl anpassad för sportflaskor och karaffer av 
standardstorlek.

Miljövänligt kylsystem som använder sig av R600a – ett 
naturligt förekommande köldmedium med låg GWP (global 
uppvärmningspotential) och noll ODP (ozonnedbrytande 
potential).

Hög kapacitet på spillbrickan som fångar upp spill utan att det 
rinner över.

LED-UV-felmeddelandeindikator som gör det enklare att veta 
när det behövs service, vilket ger en bra användartrygghet.

BioCote®-skyddad tappyta (inkluderar spillbrickan, 
kallvattenkranen och tappknapparna).

Tekniska specifikationer
Tillgängliga modeller
Golv- eller bänkmodell

Mått (BxHxD)
Golvmodell: 349x1024x363 mm
Golvmodell hög: 349x11176x363 mm
Bänkmodell: 349x473x363 mm

Tapphöjd
230 mm

Vikt
Bänkmodell: 20–24 kg
Golvmodell: 27–29 kg

Standardfiltrering (medföljer)
Aktivt kol

Lagringskapacitet
Kallvattentank (golvmodell): 4 liter
Kallvattentank (bänkmodell): 2 liter

Kapacitet spillbricka
360 ml

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

Vattentemperaturer (inställningar)
Kallt: 3–7°C (förinställt till 5°C)
Varmt: 85–87°C (förinställt till 85°C)

Valmöjligheter
Kallt Kolsyrat Okylt Varmt Extra varmt
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