Tyylikkäät ja sirokokoiset juomavedenjäähdyttimet joista saat laadukasta juomavettä ilman
vesisäiliöiden vaihtamista tai varastoimista. Saatavana kylmä-, kuuma-, huoneenlämpöinenja hiilihapotettu vesi tarpeidesi mukaisesti.
Toiminta
Kannettu vesi on kallista, suomalainen vesijohtovesi on
jatkuvasti terveysviranomaisten tarkan valvonnan
alaista.

Vesijohtoveteen liitettävällä juomavedenjäähdyttimellä ja QC-4 aktiivihiilisuodattimella saat
aina raikasta vettä edullisesti ja ekologisesti.
Futura –mallisto tarjoaa kylmän, kuuman, huoneenlämpöisen ja hiilihapotetun veden tarpeidesi mukaisesti.

Nopea asentaa, ei viemäröintiä
Ekologinen & hygieeninen
Hiilihapotusjärjestelmä (malli 90)
Kuuma +99 ºC vesi (malli 81)
CE-merkitty

Futura 90

Käyttökohteet
• Toimistoihin ja edustustiloihin
Tarjoa työntekijöille ja vieraille raikasta ja laadukasta vettä. Ei muovisten vesisäiliöiden vaihtamista ja varastointia.
Futura -juomavedenjäähdyttimet ovat ekologinen
vaihtoehto.

• Terveyskeskuksiin ja odotustiloihin
Futura -juomavedenjäähdytin on 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.

• Teollisuuteen ja pajoille
Laadukas runko ja hermeettinen rakenne takaavat
pitkät huoltovälit ja kestävyyden. Vesijohtokytkentä takaa jatkuvan vedentulon.
Kysy lisää mallivalikoimasta asiantuntijoiltamme.

Ominaisuudet
• Nopea asentaa, ei tarvitse viemäröintiä
• Huoltovapaa kompressori
• Hermeettisesti suljettu
• Seinäkiinnitys mahdollisuus
• Veden lämpötila säädettävissä laitteen sisäpuolelta

• Ulkopinnat helppo pitää puhtaana
• Sisään upotettu pidike mukeille
• Vankka rakenne
• Hiljainen puhallinjäähdytys

• CE-merkitty
• Hiilihapotustoiminto (malli 90)
• Maksimi vedenlämpötila +99°C (malli 81)

Edistyksellinen tekniikka
• Nopea asentaa, helppo pääsy asennuskohtiin.
• Ammattitaidolla kehitetty, suuriin käyttömääriin
soveltuva säädettävä hiilihapotusjärjestelmä
(malli 90).

• SILVER TURBO CLEAN luo sisäisen vesipyörteen

hermeettisessä kanavassa, jonka materiaalina on
käytetty hopeaa estämään biofilmin muodostuminen.

• Ei tarvitse desinfiointia, säästää aikaa ja vaivaa.
• Valmistettu vain elintarvikekäyttöön sertifioiduista materiaaleista.

• Saatavana +99 °C kuumaa vettä (malli 81)

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

90

81

80

Kylmän ja huoneenlämpöisen veden
annostelu

√

√ (vain kylmä vesi)

√

Hiilihappoveden annostelu

√

-

-

Kuuman veden annostelu jopa +99°C

-

√

-

Jäähdytysjärjestelmä

SILVER TURBO CLEAN

SILVER TURBO CLEAN

SILVER TURBO CLEAN

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

36/10 l/h

33/9 l/h

33/9 l/h

Bakteeririskitön haihdutin rakenne

√

√

√

Tila suodatusjärjestelmälle

√

√

√

Tila CO2-pullolle

√

-

-

Mukiteline

√

√

√

Ruostumaton teräskuori

√

√

√

Tiputusalusta voidaan kytkeä viemäriin

√

√

√

Kylmävesitermostaatti

√

√

√

Sähkö

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

Nettopaino (brutto) (kg)

19 (20)

17 (18)

17 (18)

Mitat (K x L x S) (mm)

1060 x 250 x 175

1060 x 250 x 175

1060 x 250 x 175

Suositeltu käyttöpaine (bar)

1-3

1-3

1-3

Muita tietoja

Sisältää aktiivihiilisuodattimen ja hiilihappopullon.

Sisältää aktiivihiilisuodattimen

Sisältää aktiivihiilisuodattimen

-: Ei Saatavilla, √: Vakiona

*Arvot voivat vaihdella laitteiston käytön ja ympäristön mukaan.

Futura 90 –toimintopainikkeet

Futura 81 -toimintopainikkeet

Futura 80 -toimintopainikkeet

Kylmä– hiilihappo– ja huoneenlämpöinen vesi

Kylmä– ja kuuma vesi

Kylmä– ja huoneenlämpöinen vesi
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