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Bedieningspaneel

3 stevige roestvrijstalen bedieningsknoppen met verlichting. Met een dubbele veiligheid voor het warm water.

Water opvangbakje

Roestvrijstalen rooster. Afneembaar en vaatwas bestendig. Wanneer de fontein op de bijhorende inox kast
wordt geplaatst, kan men het opvangbakje aansluiten op een reservoir van 5 liter dat zich in de kast bevindt.
Geen overloop mogelijk dankzij waarschuwing via geluidsindicator.

Filtratie

Culligan 4 stappen ﬁltratie “Green Carbon Plus”: eﬃciënt en ecologisch.

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 ﬁlter en een spiraal (inox), dat gekoeld
wordt.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 bioﬁlm.

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 bioﬁlm; het water loopt vlot, zonder nadruppen.

Dry cooling
technologie

Deze technologie maakt het mogelijk om continu een grote stroom koud water te combineren met een lager
stroomverbruik, in tegenstelling tot de zeer energie-intensieve standaard ijsbanktechnologie. Bij de Dry Cooling
technologie worden de koel- en waterspiralen samengebracht in een massief aluminiumblok dat gemakkelijker te isoleren is dan een koudwatertank.

Koelgas

De Selﬁzz waterfontein werkt met behulp van natuurlijk koelgas: het R290. Een natuurlijk gas met uitstekende
thermodynamische eigenschappen die leiden tot een hoog energie rendement met als gevolg een aanzienlijke
daling van het elektriciteitsverbruik in vergelijking met HFC gas. Zijn GWP (Global Warning Pontential) 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.

Koelcapaciteit

Selﬁzz 30 : 30 liter/uur en 6 liter onafgebroken
Selﬁzz 45 : 45 liter/uur en 12 liter onafgebroken

Bruisend water
Systeem

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 staal en aluminium. De Selﬁzz is eveneens geschikt voor HORECA toepassingen.

Warm water
Reservoir (OPTIE)

Een warmwatertank in roestvrij staal produceert 6 liter heet water (+/- 90°C) per uur.

CO2

Met een inhoud van 5 of 1,2 kg worden de ﬂessen in de onderkast of onder de gootsteen rechtopstaand
geplaatst. Met een ﬂes van 1,2 kg kan men +/- 240 liter bruisend water produceren.

www.culligan.be

4 versies beschikbaar
Koud

Kamertemperatuur

Spuit

Warm

1

2

3

4

Technische eigenschappen
Model

Mira 30

Mira 45

Afmetingen

42cm x 26cm x 55cm

42cm x 32cm x 55cm

Hoogte met
onderkast 30

144 cm

Niet van toepassing

Hoogte met
onderkast 45

137 cm

142 cm

Debiet koud water (liter/uur)

30

45

Onafgebroken debiet koud water
(liter)

6L

12 L

Temperatuur
koud water
Vermogen van
de koeling
Koelglas
Vermogen warm
water reservoir
Temperatuur en
debiet warm water

instelbaar tussen 5 en12°C

230 Watt

360 Watt
R290 (GWP 20)
1.000 Watt

6 liter aan 90°C per uur

Nodige voorzieningen
Een stopcontact 220 Volt voorzien op minder dan 1 meter van de plaats van de watercooler.
Een watertoevoer (minimum 3 bar) uitgerust met een dubbele dienstkraan BelgAqua geaggregeerd, met beluchter en terugslagklep, en
met een uitgang 3 / 4 duim mannelijk (buitenschroefdraad). Deze dient zich te bevinden op minder dan 1,5 meter van de plaats waar
het toestel zal geïnstalleerd worden.
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