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Technische fi che

Bedieningspaneel Dubbele bedieningsknoppen in inox.

Filtratie Professionele 4-actie fi ltratie met hoog debiet.

Programmatie
Mogelijkheid tot het programmeren van twee verschillende volumes. Één enkele druk op de knop volstaat om 
een fl es automatisch te vullen zonder dat deze overloopt.

Semi-automatische 
slaapstand

Het is mogelijk de fontein in stand-by modus te zetten om energie te besparen tijdens periodes van niet-
gebruik (nacht, weekend,…)

Direct chill

Deze technologie laat toe om het water op aanvraag te koelen. Er wordt geen (drink)water in de fontein 
bewaard. Het water stroomt uit uw waterleiding naar het tappunt langs de fi lter en een spiraal (inox), dat zich in 
het ijsreservoir bevindt. Dankzij deze technologie kunnen er zich geen bacteriën ontwikkelen, in tegenstelling 
tot bij stilstaand water zonder chloor. Het maakt het ontsmetten van de fontein eenvoudiger door de reductie 
van aanhechtingsgebieden voor de biofi lm.

Silver protect 
technology

De tappunten (in roestvrij staal) worden beschermd tegen bacteriën dankzij het oppervlak dat behandeld is met 
van nature bacteriostatische zilverionen, die de ontwikkeling ervan afremmen Na de behandeling voorkomt het 
veel gladdere oppervlak, de ophoping van biofi lm, het water loopt vlot, zonder gedruppel.

Koelgas

De Aquabar modellen werken met behulp van natuurlijk koelgas: de R290. Een natuurlijk gas met uitstekende 
thermodynamische eigenschappen die leiden tot een hoog energie rendement met als gevolg een aanzienlijke 
daling van het elektricitietsverbruik in vergelijking met HFC gas. Zijn GWP (Global Warning Potential) bedraagt 
slechts 20 daar waar het voor de R134A 1490 bedraagt. De R290 heeft dus een zeer lage ecologische impact.
De HFC  gassen zoals de R134A zijn grotendeels verantwoordelijk voor de beschadiging van de ozonlaag.

Ijsreservoir
Dankzij het reservoir beschikt het toestel over een grote koelcapaciteit (tussen 80 en 150 liter/uur). Een grote 
hoeveelheid water (niet drinkbaar) zit opgeslagen in de waterfontein op een temperatuur van ongeveer 0°C.
Het drinkbaar water gaat via een spiraalbuis in inox doorheen dit ijsreservoir en wordt zo onmiddellijk gekoeld.

Bruisend 
watersysteem

In een roestvrijstalen reservoir worden gas en water onder druk gemengd. Bij elke liter water wordt ongeveer 
5 gram CO2 toegevoegd. Deze technologie is aangepast aan intensief gebruik.

Buitenkant Robuuste bouw in roestvrij taal en aluminium. De Aquabar modellen zijn geschikt voor HORECA toepassingen. 

CO2 fl essen
De CO2 fl essen hebben een capaciteit van 5kg, voldoende om +/- 1000 liter bruisend water te produceren. 
Bij het “Autonoom” model worden de fl essen in de fontein geplaatst.
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Technische eigenschappen

Model Autonoom Compact

Debiet per uur (liter) 80 150 80 150

Doorlopend debiet 
(liter)

45 80 45 80

Afmetingen (H x B x D) 145 x 52 x 55 cm 46 x 65 x 52 cm

Hoogte vulzone 30 cm 31 cm

Te voorziene diameter 
afvoer

Ø 32 of 40 cm “vrouwelijk -

Hoogte afvoer 60 cm maximum -

Temperatuur koud 
water

Instelbaar tussen 5° en 10°C

Maximaal stroomver-
bruik (watt)

530 650 530 650

Vermogen van koeling 
(kcal/uur)

360 360 360 700

Geluidsniveau <70 dB

Koelgas R290 (GWP 20)

Beschikbare versies

Model
Vermogen
(liter/uur)

Bedieningspaneel
Koud en 

kamertemperatuur

Koud, 
kamertemperatuur 

en spuit

Autonoom original 80 of 150 Dubbele inox knoppen
    

Compact 80 of 150 Dubbele inox knoppen
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