
WL3 Firewall®
Överlägsen reningsförmåga, tillförlitlig 
prestanda och elegant design 

Vattenautomaten för det moderna 
kontoret
WL3 Firewall (WL3 FW) från Waterlogic® erbjuder en mängd olika val när 
det gäller uppfriskande och filtrerat vatten på arbetsplatsen. Kylt stilla, 
kylt kolsyrat, hett och extra hett vatten som renas med Firewall, vilket är 
Waterlogics överlägsna teknologi för UV-rening.

Avancerad tecknologi
WL3 FW består i grunden av tre teknologier:

Högkvalitativ vattenkylare för 
kolsyrat vatten
WL3 FW är försedd med en unik teknologi som levererar fantastiskt 
kolsyrat vatten. Systemet är konstruerat för att avlägsna eventuellt 
kvarvarande spillvatten och på så sätt undvika att restvatten rinner 
tillbaka i tanken och bidrar till sämre kolsyresättning.

Högpresterande vattenfiltrering
Waterlogics filter är certifierade enligt strikta standarder, och 
har erhållit guldutmärkelse från Water Quality Association, 
vilket betyder att de erbjuder den bästa filtreringen som 
är tillgänglig på marknaden. Detta garanterar att varenda 
vattendroppe är precis lika effektivt filtrerad som den förra.

Firewall
Waterlogics patenterade teknologi “Firewall” använder 
ett högeffektivt UVC-baserat reningssystem som är 
verksamt vid utloppet. Firewall garanterar att vattnet 
renas till 99,9999 %. Gång efter gång.

Skyddat med BioCote®
De kritiska ytorna på WL3 FW är behandlade med 
BioCote, vilket är en beläggning av silverjoner som 
hämmar mikrobiell tillväxt på utsidan av produkterna och 
förhindrar att dålig lukt uppstår och förhindrar potentiell 
korskontaminering. 



Teknisk specifikation
Tillgängliga modeller
Fristående och bänkmodell

Mått
Fristående: (b x h x d) 385 mm x 1150 mm x 460 mm
Bänkmodell: (b x h x d) 385 mm x 490 mm x 460 mm

Tapphöjd
220 mm

Vikt
Bänkmodell: 22-27 KG
Fristående: 30-34 KG 

Levererad standardfiltrering
Kolfilter

Lagringskapacitet
Hetvattentank (Bänkmodell): 1,5 liter
Hetvattentank (Fristående): 2 liter 
Kallvattentank (Fristående): 4 liter
Kallvattentank (Bänkmodell): 2 liter
Kolsyretank: 1.8 liter

Kompressor
220/240V 50Hz

Inställningar vattentemperatur
Kylt vatten:  5°C
Hetvatten: 87°C
Extra Hett: 93°C

Funktioner
Firewall, en patenterad UV-teknologi som minskar 
tillväxten av bakterier, virus och patogener och renar 
vattnet upp till 99,9999 %, 100 % av tiden

Kolsyrat vatten av högsta kvalitet, säker rening i 
enlighet med NSF-standarder.

Tryckkänslig kontrollpanel för enkel användning

Miljövänlig kylning med R600a: naturligt 
förekommande köldmedium med lågt GWP (Global 
Warming Potential) och noll ODP (Ozone Depletion 
Potential)

Droppbricka med stor kapacitet som samlar upp 
oavsiktligt spill

Felindikator för UV LED-ljus för enkel och trygg 
felsökning

Utloppsområdet är skyddat med BioCote
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Sverige www.waterlogic.se      
+46 (0)771-348 348
kontakt@waterlogic.se

Ring oss idag

För mer information, besök www.waterlogic.se 

Kylt stilla
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Antal användare

         15-30

Vattenalternativ

Testad och certifierad

Waterlogic International Limited och WLI Trading Limited 
förbehåller sig rätten, för att återspegla kontinuerlig 
forskning och utveckling, att förändra eller ändra 
specifikationer utan förvarning. Waterlogic och Waterlogic-
logotypen, Firewall och Firewall-logotypen är registrerade 
varumärken i länder där Koncernen verkar. WLI Trading Ltd 
är licensierad att använda BioCote, och BioCote-logotypen 
vilket är ett registrerat varumärken som tillhör BioCote Ltd. 

* certifikat kan variera beroende på olika modeller och produkter


