
Èistota & Dizajn

ŠTÝLOVÝ, MODERNÝ A ELEGANTNÝ

EXTRA HORÚCA VODA

3 STUPNE ÈISTENIA VODY
Uhlíková a mikrónová filtrácia,Uhlíková a mikrónová filtrácia,
ultrafialová dezinfekcia s APMSultrafialová dezinfekcia s APMS

ALARM ODKVAPOVEJ NÁDOBY
Senzor zabranujúci preteèeniuSenzor zabranujúci preteèeniu

JEDNODUCHÁ OBSLUHA
Nenároèná inštalácia, displej indikujúciNenároèná inštalácia, displej indikujúci

“SLEEP” MÓD
Úspora elektrickej energie, servisných nákladov,Úspora elektrickej energie, servisných nákladov,

redukcia vodného kamenaredukcia vodného kamena

MEDZINÁRODNÉ CERTIFIKÁTY

DOSTUPNÉ MODELY AUTOMATOV

VOLITELNÁ VÝBAVA
-PODSTAVNÁ SKRINKA
-VSTAVANÝ PODÁVAÈ POHÁROV

- HORÚCA, CHLADENÁ, PERLIVÁ
- HORÚCA A CHLADENÁ

Uspokoja rôzne požiadavky preUspokoja rôzne požiadavky pre

- CHLADENÁ A PERLIVÁ

výber nápoja a aktuálnu teplotuvýber nápoja a aktuálnu teplotu

Nízko odberový pohotovostný režimNízko odberový pohotovostný režim

Vhodný a ladiaci do každého interiéruVhodný a ladiaci do každého interiéru

Garancia kvality a bezpeènostiGarancia kvality a bezpeènosti

pitnú, krištálovo èistú vodupitnú, krištálovo èistú vodu

WL 3000



WL 3000

Pripojenie vodyPripojenie vody

Filter s aktívnym uhlímFilter s aktívnym uhlím

GAC filter / polyfosfátyGAC filter / polyfosfáty

Nádrž na horúcu voduNádrž na horúcu vodu

Ultrafialová sterilizaèná komoraUltrafialová sterilizaèná komora

Nádrž perlivej vodyNádrž perlivej vody

ÈerpadloÈerpadlo

Oxid uhlièitýOxid uhlièitý

Kompresor s plynom R 134 A Kompresor s plynom R 134 A 

Výstup horúcej vodyVýstup horúcej vody

Výstup chladenej vodyVýstup chladenej vody

Výstup perlivej vodyVýstup perlivej vody

Elektrické napájanieElektrické napájanie
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Waterlogic International Ltd.
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Autorizovaný predajca:Autorizovaný predajca:
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3-stupnový mikroprocesorom riadený filtraèný systém s jednoduchou údržbou a 
  servisom:
- 2 filtre zabezpeèujúce efektívne odstránenie, mechanických neèistôt, chlóru, THM,     
  organických látok, herbicídov, pesticídov 
- UV dezinfekcia, navrhnutá na úèinné odstránenie prípadných mikroorganizmov   
  (baktérií, vírusov)
- APMS (automatic purification monitoring system)
  automatický monitorovací  systém èistenia ovládaný mikroprocesorom - upozornuje
  na nutnú výmenu filtraèných vložiek a UV lampy

Trvalý zdroj chladenej filtrovanej vody s programovatetelnou teplotou 3° - 12° C

Bezpeènost pri odbere horúcej vody s programovatetelnou teplotou 70° - 95° C

Funkcia extra horúcej vody  97° C, pre prípravu kávy, èaju a instantných polievok 

Trvalý zdroj kvalitnej perlivej vody

Pri požiadavke na vel ký odber, možnost dodat “MAX” dvojitú nádrž, poskytujúcu
45 litrov za hodinu s teplotou od 3° do 9° C

Nenároèný a efektívny ovládací panel, samokontrola s chybovými hláseniami

Kontrola èasu do výmeny jednotlivých filtrov štandardne, prietokomer ako extra 
doplnok

Kompresor plnený plynom R134 A - ekologicky nezávadný

3-stupnový mikroprocesorom riadený filtraèný systém s jednoduchou údržbou a 
  servisom:
- 2 filtre zabezpeèujúce efektívne odstránenie, mechanických neèistôt, chlóru, THM,     
  organických látok, herbicídov, pesticídov 
- UV dezinfekcia, navrhnutá na úèinné odstránenie prípadných mikroorganizmov   
  (baktérií, vírusov)
-  (automatic purification monitoring system)
  automatický monitorovací  systém èistenia ovládaný mikroprocesorom - upozornuje
  na nutnú výmenu filtraèných vložiek a UV lampy

Trvalý zdroj chladenej filtrovanej vody s programovatetelnou teplotou 

Bezpeènost pri odbere horúcej vody s programovatetelnou teplotou 

Funkcia extra horúcej vody , pre prípravu kávy, èaju a instantných polievok 

Trvalý zdroj kvalitnej perlivej vody

Pri požiadavke na vel ký odber, možnost dodat  dvojitú nádrž, poskytujúcu
 s teplotou od 3° do 9° C

Nenároèný a efektívny ovládací panel, samokontrola s chybovými hláseniami

Kontrola èasu do výmeny jednotlivých filtrov štandardne, prietokomer ako extra 
doplnok

Kompresor plnený plynom R134 A - ekologicky nezávadný

APMS
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