
Frissítô víz
 Friss technológia

WL 3000 
Ez a prémium vízadagoló ötvözi a nagyobb irodák és gyárak számára is megfelelő magas 

kapacitást a széleskörű vízadagolási opciókkal. A WL 3000 fejlett technológiáját a tisztaság, 

minőség, és kényelem jellemzi. A vízadagolási opciók széles skálája megfelel minden munkahely 

számára és magas kapacitásával összes felhasználójának friss vizet biztosít. Az UV technológia 

garantálja a víz tisztaságát, és a szénalapú szűrőrendszernek köszönhetően a víz mindig remek ízű. 

1. Szűrés: a mi szűrő technológiánk eltávolítja a káros 
anygokat, ugyanakkor megőrzi azt, ami hasznos.  
Ez a fázis eltávolítja a klórt, valamint egyéb 
a vízben előforduló ízeket és szagokat.

2. Tartályban elhelyezett UV: a következő lépésben 
a tartályban elhelyezett UV lámpa megtisztítja 
a vizet. Az utraviola fény eltávolítja a káros 
baktériumokat, úgy mint az E. Coli-t, szalmonellát, és 
hepatitiszt, így biztonságos és tiszta italt garantálva. 

3. BioCote®: A Waterlogic vízadagolók külső 
és belső védelméről egyaránt gondoskodtunk. 
A harmadik védelmi réteg az úgynevezett BioCote, mely 
baktériummentesen tartja az vízkiadagoló felületet.

A tökélyhez vezetô három lépés
Az Ön Waterlogic vízadagolója háromlépcsős  víztisztító 
technológiával ellátott készülék, melynek köszönhetően a 
gépből nyert víz a csapvíznél jelentősen jobb minőségű: 



Víz Opciók

A vízszûrô elônyei mégegyszer

• UV technológiával ellátott fejlett vízadagoló mely elpusztítja a 
bektériumokat
• Nagyobb irodák számára tervezve
• Magas kapcitás Cold MAX ( jéghideg) opcióval, mert van aki 
jéghidegen szereti
• A legszélesebb körű vízadagolási opciók, köztük meleg és forró
• Szabadon álló és pultra szerelt modellek 
• Digitális kijelző három nyelvi opcióval 
• UV szenzor és csöpögető tálca riasztó, hogy mindig nyugodt 
lehessen
• Beépített pohár adagoló
• Energiatakarékos üzemmód
• Csöpögtető tálca integrált vízelvezetéssel opcióként 

MAX 
(nagy kapacitású csak 
hideg vízes)
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Technikai részletek

Modellek
Szabadonálló
Pultra szerelt

Pultra szerelt méretek 430mm (SZ) x 1270mm (M) x 500mm (M)

Szabadonálló méretek 430mm (SZ) x 460mm (M) x 500mm (M))

Adagoló terület magassága 170mm,

Súly Szabdonálló: 48KG  Pultra szerelt: 33KG

Sztenderd szűrő
(modell függő)

1 x Aktív Szén blokk szűrő (CBC) and
1 x Aktív Szén granulátum szűrő (GAC))

További tulajdonságok

UV szenzor
Csepegés érzékelő
Filter timer
Alvó üzemmód

Kapacitás
Cold Max: 
4 liter

Hideg): 
2 liter

Hideg/
Szóda: 2 
liter hideg, 
2 liter szóda

Forró: 
2 liter

Kompresszor 230V /50Hz (60Hz) 

Víz hőmérsékletek
Hideg: 5°C  Forró: 87°C 
Extra forró: 93°C

Szakmai részletek

Színbólumok

Sima víz

Hrdeg víz

Szóda víz

Forró víz

Extra Forró víz
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Tesztek és igazolások

Waterlogic International Limited fenntartja a jogot hogy a brosúra tartalmát 
bármikor, bármilyen körülmények között megváltoztassa a folyamatos 
kutatások és fejlesztések tükrében. A Waterlogic név és a logó bejegyzett 
védjegy mindazon országokban ahol a Waterlogic Group működik.  A 
Waterlogic International Limited számára engedélyezett a BioCot termék 
felirat és logó használata, mely a BioCot Ltd. bejegyzett védjegye.
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