BILLI SAHARA
Vår dricksvattenlösning för filtrerat het- och rumstempererat vatten är designad och tillverkad med syftet att kunna
leverera ett energieffektivt vattenfiltreringssystem, som erbjuder kunden den mest innovativa, högpresterande och
pålitliga lösningen.

Vattenval
Hetvatten

Säkerheten i första rummet
Billi’s stänkfria hetvattenlösning justerar vattenflödet på
elektronisk väg, för att undvika att vattnet stänker
när du häller upp det i en kopp. Alla Billi vattenlösningar
är som standard utrustade med en säkerhetsfunktion som
förhindrar upphällning av hetvatten där behov finns av en
extra säkerhetsmarginal.

Rumstempererat vatten

Montering
Billi Sahara inbyggnadsenhet
tar minsta möjliga plats i
underskåpet, utan att du
behöva göra några ingrepp
i skåpet, vilket ger dig
möjlighet att utnyttja mesta
möjliga utrymme.

Kompatibla kranar

Kvalitetsfilter
Billis urval av premiumfilter är utrustade med en
unik flerlagerstruktur vilket ger en överlägsen
filtreringsmetod. Billi Sahara vattenlösning är kompatibel
med alla filter i Billi-serien.
Miljösmart teknologi
Billi Sahara kombinerar miljösmart teknologi (EcoIntelligence) med en självlärande timer, vilken över tid lär
sig att hålla maskinen aktiv under kontorets bemannade
timmar. Timern bevakar dagligt bruk och uppfattar
rutinändringar under kvällar och helger för att effektivt
minimera energiförbrukningen.

Modell

Rekommenderat Kapacitet
Kapacitet
Height
antal
hetvatten per naturellt vatten (mm)
användare
timme
per timme

Höjd
(mm)

Djup
(mm)

Sahara 360

Max 60

340

460

180

Obegränsat

180

1 kopp = 170 ml

Obegränsat med filtrerat vatten
Billi Sahara erbjuder tillgång till obegränsat med hett och
rumstempererat naturellt vatten.

Sahara inbyggnadsaggregat

XL tappkran med tryckvred

Bilden visar ett exempel på en typisk installation i demonstrationssyfte.

Tester och certifikat

Waterlogic International Limited och WLI Trading Limited
förbehåller sig rätten att genom löpande utveckling göra
ändringar utan att vidare underrätta användaren. Waterlogic
och Waterlogics logotyp, Firewall och Firewall logotypen är
registrerade varumärken i samtliga länder där Waterlogic är
verksamma. WLI Trading Ltd har rättigheten att använda BioCote
and BioCote logotypen vilka annars är registrerade av BioCote Ltd.
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