Raikasta juomavettä ilman vesisäiliöiden vaihtamista tai varastoimista.
Kannettu vesi on kallista.
Toiminta
Suomalainen vesijohtovesi on hyvälaatuista juomavettä.
Vesijohtovesi on jatkuvasti terveysviranomaisten
tarkan valvonnan alla.

P ja Pensile juomavedenjäähdyttimillä sekä QC-4
aktiivihiilisuodattimella saat aina raikasta, mautonta
ja hajutonta vettä edullisesti sekä ekologisesti.
P ja Pensile juomavedenjäähdyttimet sopivat
erityisesti vaativaan käyttöön.

Vankka rakenne
Allas ruostumatonta terästä
Nopea asentaa
Lämpötila säädettävissä
CE-merkitty

P 240
lattiamalli
Pensile 260
seinä- ja pöytämalli

Käyttökohteet
• Toimistoihin ja yleisiin käyttötilohin
Tarjoa työntekijöille ja vieraille raikasta sekä laadukasta vettä. Ei muovisten vesisäiliöiden vaihtamista
ja varastointia. P ja Pensile juomavedenjäähdyttimet
ovat myös ekologinen valinta.

• Terveyskeskuksiin ja kouluihin
P ja Pensile juomavedenjäähdyttimet ovat oikea
valinta kun puhtaus ja hygieenisyys on ensiarvoisen
tärkeää.
Vesi ei pääse kosketuksiin huoneistoilman kanssa
ehkäisten siten terveydelle haitallisten mikrobien
pääsyä veteen ja säilyttäen näin raikkaan makunsa
ennen kuin vesi lasketaan käyttäjän lasiin tai painonappihanasta ulos.

• Teollisuuteen, pajoille ja lentokentille
Laadukas runko ja hermeettinen rakenne takaavat
pitkät huoltovälit ja kestävyyden. Vesijohtokytkentä
takaa jatkuvan vedentulon.

Lasi- sekä painonappihana

Kysy lisää mallivalikoimasta asiantuntijoiltamme.

Ominaisuudet

• Nopea asentaa

• Huoltovapaa kompressori
• Hermeettisesti suljettu
• Ylivirtasuojattu moottori
• Kestovoideltu
• Veden lämpötila säädettävissä laitteen sisäpuolelta

• Varustettu lasi– ja painonappihanalla
• Mahdollista saada myös jalkapolkimella
varustettuna

• Ulkopinnat helppo pitää puhtaana
• Allas ruostumatonta terästä
• Kuoret muovitettua ja sinkitty terästä
• Vankka rakenne
• Hiljainen puhallin jäähdytys
• Freoniton HCF 134a kylmäaine
• CE-merkitty

Edistyksellinen tekniikka
• Nopea asentaa, helppo pääsy asennuskohtiin.
• SILVER TURBO CLEAN luo sisäisen vesipyörteen
hermeettisessä kanavassa, jonka materiaalina on
käytetty hopeaa estämään biofilmin muodostuminen.

• Ei tarvitse desinfiointia, säästää aikaa ja vaivaa.
• Patentoitu jäähdytysjärjestelmä, nopea jäähdytys
(malli P240)

• Järjestelmässä käytetään antibakteerista kuparia,
joka soveltuu torjumaan bakteerien leviämistä,
esim. Legionella (malli P240).

• Valmistettu vain elintarvikekäyttöön sertifioiduista materiaaleista.

Lisävarusteet
QC4-SC Irtopinta aktiivihiilisuodatin.
Kansi myydään erikseen.

Kaiter KK ½” paineenalennusventtiili.
Paineen tasaus 1-3 bariin.

LVI-Koodi: 3614157

LVI-Koodi: 4132602

Tekniset tiedot

Pensile 260

P 240

LVI-koodi

361 8002

361 8000

Malli

Seinä/Pöytä

Lattia

Kylmän veden annostelu

√

√

Jäähdytysjärjestelmä

SILVER TURBO CLEAN

HPDC*

*Jäähdytyskapasiteetti (Δt=4°C/Δt=14°C)

59/17 l/h

107/31 l/h

Jäähdytysaika (min)

25

3

Bakteeririskitön haihdutin rakenne

√

√

Tila suodatusjärjestelmälle ja lisävarusteille

-

√

Ruostumaton teräs ulkokuori

√

Optio

Ulkokuori

Maalattu pelti

Lasi– ja painonappihana

√

√

Viemäröinti vaadittu

√

√

Kylmävesitermostaatti

√

√

Sähkö

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

Nettopaino (brutto) (kg)

16 (17)

25 (26)

Mitat (K x L x S) (mm)

415 x 310 x 305

980 x 310 x 305

Sähköinen poljin

-

Optio

-: Ei saatavilla, √: Vakiona, *Arvot voivat vaihdella laitteiston käytön ja ympäristön mukaan.
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