
 

 

 
 

 
 

WL7 Firewall®
 

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

 
 

 

Páratlan teljesítmény a világszínvonalú 
hálózati vízautomata (POU) rendszerto’ ’ l 
Ez a fejlett hálózati vízadagoló rendszer ötvözi a kifinomult mérnöki és 
a csúcstechnológiai funkciókat egy robosztus és megbízható gépben. 
A WL7 Firewall® (WL7 FW) akár ötféle vizet is képes adagolni, beleértve a nagy 
mennyiségű jéghideg és szénsavas vizet. Ideális a forgalmas munkahelyek 
víz igényeinek kielégítésére. 

 

Fejlett technológia 
A WL7 FW négy vezető technológiával rendelkezik: 

 

Nagy teljesítményű szűrés 
   A Waterlogic szűrők a legjobb kategóriájú szűrést biztosítják, ezzel 

garantálva minden csepp víz prémium tisztaságát. 

 
Firewall tisztítás 
A Waterlogic szabadalmaztatott Firewall technológiája rendkívül hatékony 
UVC-tisztító rendszert használ, amely az adagolás helyén működik. A 
Firewall garantálja a 99,9999% -os tisztaságú vizet. Pohárról pohárra. 

 

BioCote® védelem 
A WL7 FW kulcsfontosságú felületei BioCote®-tal kezeltek; egy  
olyan ezüst-ionnal vannak bevonva, mely képes meggátolni a 
mikrobák növekedését a kulcs felületeken, csökkenti a kellemetlen 
szagokat és a keresztfertőzés lehetőségét. 

Jégbank technológia 
A jégbank vízhűtési rendszer nagy mennyiségű jéghideg vizet szállít, 
ezáltal a Waterlogic gépek a legmegfelelőbb hideg vizet kínálják. 

 

 

Az iparág vezeto’ ’ felhasználói élménye 

R600a gas 

Zero 
environmental 
impact 

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. 



 

Tulajdonságok 
Az NSF 55 A osztály és NSF P231 tanúsítvánnyal 
rendelkező Firewall, szabadalmaztatott UVC 
technológia, amely csökkenti a vírusok és 
kórokozó baktériumok kockázatát, és 99,9999%*- 
os hatékonysággal tisztítja mega a vizet. 

Új jégbank hűtési technológia a bőséges jéghideg 
tisztított vízért. 

A szénsavas rendszert  úgy  tervezték,  hogy 
a jéghideg szénsavas víz kiváló minősége, 
hasonlít a legfinomabb palackozott vizekhez. 

Felhasználói kezelőfelület  5" színes LED 
kijelzővel, gép állapot kijelzéssel és vízadagolási 
lehetőséggel. 

Az ergonomikus adagolási területnek 
köszönhetően elférnek a magasabb és a sport 
palackok is. 

Az öndiagnosztika maximális hatékonysága 
érdekében, a öndiagnosztikai rendszer és a QR- 
kód azonnali hozzáférést biztosít a szervizelési 
útmutatóhoz intelligens eszközön keresztül. 

A variálható kialakítás miatt pultra helyezhető és 
szabadon álló egységként is használható, ezzel 
szűrő és CO

2 
tároló helyet kínálva. 

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

A szivárgásgátló rendszer extra védelmet nyújt és 
csökkenti a balesetek kockázatát. 

A programozható energiatakarékos alvó üzemmód 
jelentősen csökkenti  az  energiafogyasztást, 
amikor a gépet nem használják. 

 
Víz lehetőségek  

hideg szénsavas szobahőmérsékletű forró extra forró 
 

 
 
 

Felhasználók száma 

 
 
 

 
Bevizsgálva és tanúsítva 

 

*különböző  modellek  szerint  változhatnak  a tanúsítványok 
 

. 

Technikai adatok  

Elérhető változat 
Pultra helyezhető és szabadon álló 

 

Méretek 
399 mm (Sz.) x 1269 mm (Ma.) x 519 mm (Mé.) (szabadon álló gép)  
381 mm (Sz.) x 427 mm (Ma.) x 519 mm (Mé.) (pultra helyezhető gép) 

 

Szűrési lehetőségek* 
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; 
Opcionális fordított ozmózis (RO) rendszer (csak szabadon álló változathoz)  

*függ a helyi vízviszonyoktól 
 

Kapacitás 
Hidegvíz tartály: 4,5 liter 
Hideg és szénsavas tartály: 3,8 liter 

Kapacitás 

Forró tartály: 1,5 liter 

Adagolási 
kapacitás 
(hideg víz) 
akár 17 l/h 8°C alatt 

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

Kompresszor 
Kompresszor (R600a): 100W 

 

Kifolyó vízhőmérséklet 
Hideg: 5°C 
Forró: 75°C - 93°C 
Extra forró: 80°C- 95°C 

 

 
 
 
 

 
 

 

 


