WG-950 volně stojící výdejník
s chlazením a ohřevem
Designová volně stojící úpravna pitné vody s ohřevem a regulovatelným kompresorovým chlazením.
Dezinfekční LED UV výbojka umístěná uvnitř nerezového zásobníku k zajištění bakteriologické
nezávadnosti. Určeno k připojení na přívod studené vody. Vyberte variantu výdejníku dle požadované
filtrační technologie.
Uživatelsky jednoduchý výdej filtrované vody (ohřev na 80-85°C a chlazení na 4-12°C) s oddělenou
možností vypnutí ohřevu i chlazení. Stmívací čidlo na vypnutí ohřevu i chlazení k zajištění maximální
úspory elektrické energie.
Úpravna je vhodná pro malé i velké firmy, čekárny, nemocnice a úřady napojené na vodovodní řad
nebo soukromý zdroj, kde povolené limity nepřesahují normu danou vyhláškou o pitné vodě.
Kompletní zařízení s filtračními patronami - dle
zvolené varianty produktu
Doprava odzkoušeného zařízení zásilkovou službou
Po uplynutí doby životnosti filtračních patron,
každých 6-12 měsíců Vás kontaktuje naše servisní
oddělení a zajistí výměnu a pravidelnou údržbu
Návod k použití
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2.
3.

Filtrační systém:

Sediment filtr:
mechanické nečistoty (sediment, písek, rez)

Uhlíkový filtr:
chlor, chlorové sloučeniny, trihalomethany, odstraní
nežádoucí chuť, barvu a zápach
UF filtr:
mikroorganismy a bakterie Giardia,
Cryptosporidium, Escherichia coli, cysty prvoků
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Technická specifikace WG-950
ECO funkce - stmívací čidlo na úsporu energie
Napájení: 220 – 240V/50Hz
Filtrační systém: interně lze umístit 1-3 stupně +
externí umístění
Rozměry v mm 1100 (v) x 260 (š) x 347(h)
Suchá váha: 22 kg (Váha vč. balení: 24 kg)
Certifikace: CE, RohS, NSF, FDA

Chladící systém:
Kompresor R - 134a (34g) bimetal
Materiál zásobníku nerez
Objem zásobníku 3.0 litry
Chladící kapacita 4.0 l/hod
Spotřeba energie 90W
Nastavitelný termostat 4-12 °C

Zařízení vyrobeno z ABS a EGI ocel
Vestavěná redukce vstupního tlaku
Bez nutnosti napojení na odpad

Systém ohřevu:

Odkapávací miska lze vysunout a vyčistit

Spirálový ohřívač

Možnost vypnout ohřev i chlazení

Materiál zásobníku nerez

Přívodní hadička 1/4"

Objem zásobníku 1.8 litrů

Vyrobeno v EU

Kapacita ohřevu 5.0 l/hod.
Spotřeba 300W
Teplota 80-85°C
Kontrola teploty 2 sensory (bimetal)
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