
WL1 Firewall®

Tökéletes víztisztítás kompakt
asztali géppel  
Kiváló frissen szűrt ivóvíz kisebb  
munkahelyek számára
Kifinomult és prémium megjelenésével a WL1 Firewall® (WL1 FW)  
ideális megoldás kis munkakörnyezetek, tárgyalók, konyhasarkok és  
pihenőhelyek számára.

Egyedülálló technológia
A WL1 Firewall® három tisztítási technológiát alkalmaz:

    

Nagy teljesítményű szűrés 
A Waterlogic szűrői az IAPMO K+F szigorú szabványai 
által hitelesítettek és a Water Quality Platinum Seal 
vízminőség pecsétet viselik, ami azt jelenti, hogy a lehető 
legjobb szűrést nyújtják. Mindezen túl a típus rendelkezik 
a hazai felügyelet, az NNK, laborvizsgálatokkal 
alátámasztott ivóvízbiztonsági engedélyével is. Ez 
garantálja, hogy minden egyes csepp olyan jó, mint az 
előző.

    
Firewall tisztítás 
A Waterlogic szabadalmaztatott és tanúsított 
Firewall® UVC tisztítórendszere alaposan megtisztítja 
a vizet egészen a kifolyáspontig így mikrobiológiailag 
biztonságos vizet biztosít. Garantáltan mentes: 
99,9999%- ban baktériumoktól, 99,99%-ban vírusoktól és 
99,9%-ban cisztáktól.

    
BioCote® antimikrobiális védelem  
A WL1 FW gépet a kulcsfontosságú helyeken BioCote® 
ezüstion-bevonattal látják el, amely meggátolja a 
mikroorganizmusok letapadását és elszaporodását a 
berendezés ezen felületén.

Szakszerű víztisztítás
Firewall® funkcióval alaposan megtisztítja a vizet adagolás közben
mely egyúttal gátként is működik, megakadályozva a kívülről érkező 
visszaszennyeződést. A WL1 FW az egyetlen kompakt adagoló a 
piacon, amely teljesen biztonságos, kórokozóktól megtisztított hideg, 
szobahőmérsékletű és szénsavas vizet biztosít Önnek
akár 99,9999%-os vírus- és baktériummentesen.

 
R600a gas

Zero environmental   
impact



Tulajdonságok
A Firewall® , szabadalmaztatott UV technológia drasztikusan 
csökkenti a baktériumok, vírusok, ciszták kockázatát,  99,9999%-
ban megtisztítva a vizet.

A kivehető csepptálcának köszönhetően alkalmas nagyobb 
méretű palackok megtöltésére is.

Elegáns, érintőpaneles kezelőfelület a könnyű használatért.

Energiatakarékos alvó üzemmód az energiafogyasztás 
csökkentésért, amikor a készülék nincs használatban.

LED UV hibajelző a könnyebb szervizelés érdekében.

BioCote® védett érintőpanel és adagolási terület.

Technikai adatok
Elérhető változat 
Pultra helyezhető

Méretek 
Standard modell (HCA): 
296mm (Sz.) x 375mm (Ma.) x 425mm (Mé.)

Szénsavas modell (CAS): 
296mm (Sz.) x 376mm (Ma.) x 527mm (Mé.)

Pohártartó rész magassága  
155 mm (csepptálcával)
247 mm ( csepptálca nélkül)

Tömeg  
Standard modell (HCA): 18 kg 
Szénsavas modell (CAS): 19 kg

Szűrő típusa 
Szénszűrő 
*A szűrő típusa a helyi vízviszonyoktól függ

Kapacitás 
Standard modell (HCA):
Hideg tartály : 1,4 liter, Forró tartály: 1,3 liter

Szénsavas modell (CAS):
Hideg tartály: 1,3 liter, Szénsavas tartály: 0,5 liter

Vízhőmérséklet beállítások 
Hideg: 5-15°C 
Forró: 87-95°C
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Lépjen velünk kapcsolatba Tesztelt és tanúsított

Fővárosi Vízművek Zrt.
www.vizmuvek.hu

kereskedelem@vizmuvek.hu

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.
Postacím: 1397 Budapest, Pf.: 512 *a tanúsítvány a különböző modellektől vagy termékektől függően

A Waterlogic International Limited és a WLI Trading Limited fenntartja a jogot, hogy a folyamatos kutatás és fejlesztés érdekében előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy megváltoztassa a specifikációkat. A Waterlogic és a  
Waterlogic logó, a Firewall és a Firewall logó védjegyek azokban az országokban, ahol a csoport működik. A WLI Trading Ltd. engedélyezte a BioCote és a BioCote logó használatát, amelyek a BioCote Ltd. bejegyzett védjegyei. 

Firewall® technológia az 
 IAPMO R&T által hitelesítve 
NSF/ANSI 55 Class A, NSF 
P231, US EPA Microbiological 
Guide Standard, NSF/ANSI 
372 and CSA B483.1.

Típusok
hideg szénsavas mentes forró extra forró 

HCA

CAS
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