
WL7 Firewall®

Elegáns formatervezés, high-tech 
funkciók és bőséges jéghideg  
tisztított víz forrása

Vezető technológia
A WL7 FW négy alapvető technológiát alkalmaz:
    Nagy teljesítményű szűrés 

A Waterlogic szűrőit az IAPMO K+F szigorú szabványai által 
hitelesítettek és viselik a Water Quality Platinum pecsétet, 
ami azt jelenti, hogy a lehető legjobb szűrést nyújtják. 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 
Az adagolási területet körülvevő kulcsfontosságú műanyag 
felületeket BioCote® ezüstion-bevonattal látják el, amely 
folyamatos védelmet biztosít a baktériumok, penészgombák 
és gombák széles spektruma ellen, és csökkenti a 
keresztszennyeződés kockázatát. 

    Ice Bath technológia 
Az Ice Bath vízhűtőrendszer nagy mennyiségű jéghideg vizet 
szolgáltat, és a Waterlogic termékcsalád legegyenletesebb 
hideg vízkibocsátását biztosítja.

Páratlan teljesítmény a világszínvonalú 
hálózati vízautomata (POU) rendszertől
Ez a fejlett POU víztisztító rendszer egyesíti a kifinomult mérnöki 
munkát és a csúcstechnológiát egy robusztus és megbízható 
gépben. A WL7 Firewall® (WL7 FW) akár ötféle vízfajtát is képes 
adagolni, köztük nagy mennyiségű frissítő, jéghideg szénsavas 
vizet. Ideális a legforgalmasabb munkahelyek minden hidratálási 
igényének kielégítésére is.

Az iparág vezető felhasználói élménye 
Kategóriájában a legjobb felhasználói élményt nyújtó WL7 FW nagyméretű 
adagoló területtel rendelkezik. A felhasználóbarát képernyő felület és a víz 
kiválasztó gomb, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ötféle víz közül 
választhassanak.

 
R600a gas

Zero environmental   
impact

Érintésmentes adagolás 
opcionálisan elérhető.



Típusok
hideg szénsavas mentes forró extra forró

HCAS 

CAS 

Tulajdonságok

NSF 55 Class A és NSF P231 tanúsítvánnyal és hazai 
NNK ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező Firewall®, 
szabadalmaztatott UVC technológia, amely csökkenti a 
vírusok és patogén baktériumok kockázatát, és 99,9999%-ig 
tisztítja a vizet.

Kiváló minőségű jéghideg szénsavas víz, amely felveszi a 
versenyt a legfinomabb palackozott vízzel is.

Felhasználói felület 5”-os színes LED kijelzővel, amely a gép 
állapotjelző sávját és a vízadagolási lehetőségeket mutatja.

Az ergonomikus adagolási terület magas üvegek és 
sportpalackok megtöltésére is  alkalmas.

Maximális szervizhatékonyság, amelyet az öndiagnosztikai 
rendszer tesz lehetővé. Intelligens eszközön keresztül 
azonnali hozzáférést biztosít a szervizkönyvhöz egy QR-kód 
segítségével.

A sokoldalú alapszekrény a készüléket pultról szabadon állóvá 
alakítja, valamint szűrő- és CO2-tárolóhely.

Szűrő és UV hibajelzők, valamint egyéb rendszerdiagnosztika 
a biztonság érdekében.

A szivárgásgátló rendszer extra védelmet nyújt és csökkenti a 
balesetveszélyt.

Programozható energiatakarékos alvó üzemmód a 
készülék használaton kívüli energiafogyasztásának jelentős 
csökkentéséhez.

Technikai adatok

Elérhető változat 
Szabadon álló (alsó szekrénnyel) és pultra helyezhető

[Kérésre rendelhető érintésmentes, pedálos vagy infravörös működtetéssel.]

Méretek 
Szabadon álló 
399 mm (Sz.) x 1269 mm (Ma.) x 519 mm (Mé.) 

Pultra helyezhető 
381 mm (Sz.) x 427 mm (Ma.) x 519 mm(Mé.) 

Pohártartó rész  
magassága  
 273 mm

Tömeg
47 kg szabadon álló 
30 kg pultra helyezhető

Szűrő típusa* 
1x szénblokk (CBC), NSF / ANSI-53 tanúsítvánnyal kórokozók és 
azbeszt csökkentésére; (CBC azbeszthez és ólomcsökkentéshez is elérhető)

1 x szemcsés aktív szén (GAC), NSF / ANSI-42 tanúsítvánnyal 

*függ a helyi vízviszonyoktól

Kapacitás  
Hideg tartály: 4,5 liter 
Forró tartály:  1,5 liter

Kapacitás
Szénsavas hideg tartály : 3,8 liter

Adagolási kapacitás
(hideg víz)    
Akár 17 liter/óra 8°C alatt

Adagolási kapacitás
(hideg és szénsavas víz) 
Szénsavas víz: akár 14 liter/óra 
8°C alatt
Hideg víz: akár 15 liter/óra

Kompresszor  
Kompresszor (R600a): 100W

  

Vízhőmérséklet beállítások 
Hideg: 5°C
Forró: 75°C - 93°C 
Extra forró: 80°C- 95°C
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Lépjen velünk kapcsolatba Tesztelt és tanúsított

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

Felhasználók száma 50+

Fővárosi Vízművek Zrt.
www.vizmuvek.hu

kereskedelem@vizmuvek.hu

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.
Postacím: 1397 Budapest, Pf.: 512
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