
WL 2500

DOSTUPNÉ VERZIE

VYSOKÁ KAPACITA

VYSOKÁ TEPLOTA

Nastavitelná až do 97°CNastavitelná až do 97°C

MODERNÝ DIZAJN

VYSOKÁ SPOLAHLIVOST
Používanie medzinárodných
 štandardov pre komponenty,
  technológiu a kontrolu kvality 
   zaruèuje spokojnost zákazníkov

Používanie medzinárodných
 štandardov pre komponenty,
  technológiu a kontrolu kvality 
   zaruèuje spokojnost zákazníkov 

DOSTUPNÉ MODELY
- PODLAHOVÝ
- STOLOVÝ

Elegantný a praktický
  pre každý interiér
Elegantný a praktický
  pre každý interiér

- CHLADENÁ & NECHLADENÁ
- HORÚCA & CHLADENÁ 

4-litrový nerezový zásobník4-litrový nerezový zásobník

PRODUKCIE CHLADENEJ VODY

HORÚCEJ VODY

MAXIMÁLNA HYGIENA
S dvojstupnovým èistením vody:S dvojstupnovým èistením vody:

uhlíková filtrácia a UV lampauhlíková filtrácia a UV lampa

NAJLEPŠIA KVALITA A KOMFORT
PRE IN-TANK-UV TECHNOLÓGIU 



WL 2500

TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
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Vysoká kapacita a produkcia chladenej vody:
- Voda sa chladí v 4-litrovom nerezovom zásobníku, ktorý 
poskytuje naraz velké množstvo chladenej vody.  

Vysoká teplota horúcej vody:
- Teplota horúcej vody je štandardne 87°C, èo je ideálne pre 
horúce instantné nápoje.
- Funkcia extra horúcej vody zvýši teplotu až na 97°C, ktorá 
je ideálna pre èerstvý èaj, kávu a instantné polievky.

Maximálna hygiena:
- In-tank-UV technológia, patentovaná spoloènostou 
WATERLOGIC, zaistuje 99,9 % redukciu baktérií.
- Voda vstupujúca do zariadenia WL2500 je filtrovaná  
dvojstupnovým filtraèným systémom, potom vteká do 
zásobníka chladenej vody, v strede ktorého je umiestnená 
UV-lampa nièiaca baktérie.
- Tlaèidlá pre dávkovanie vody sú umiestnené mimo priestoru 
dávkovania, takže kontaminácia výpustu vody rukami 
užívatelov je minimalizovaná.

UV alarm:
- Zabudovaný UV alarm poskytuje ochranu užívatelov. 
Pomocou akustického signálu a blikajúcej LED kontrolky 
informuje o poklese intenzity UV svetla. Zariadenie nedovolí 
výdaj chladenej vody, kým in-tank-UV systém nebude 
pracovat správne.
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Pripojenie vody

Filter s aktívnym uhlím

Volite¾ný filter

Solenoidové ventily

Zásobník horúcej vody

4 l zásobník chlad. vody

s in-tank-UV systémom

Výstup chladenej

a horúcej vody
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Waterlogic International Ltd.
3rd. Floor Hanover House, 385 Edgware Road,
London NW2 6BA, U.K.
www.waterlogic.com
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London NW2 6BA, U.K.
www.waterlogic.com

Powel, spol. s r.o.
Moyzesova 43
080 01 Prešov, Slovenská republika
Tel.: +421 51 7562171-4
Fax: +421 51 7562170
E-mail: waterlogic@powel.sk
www.powel.sk/waterlogic
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