
Brizo

Technische fiche

Bekerdispenser
Ingebouwde bekerdispenser aan de bovenkant. De bekers worden ondersteboven geplaatst. Dit voorkomt  
besmetting en bovendien kunnen ze eenvoudig één per één genomen worden.

Hygiënische touch- 
bedieningspaneel

De verlichte bedieningsknoppen worden beschermd door een hygiënisch stofwerend paneel, dat het schoon-
maken ervan zeer eenvoudig maakt.

Vulzone De vulzone wordt via led-lampen verlicht. De nodige ruimte bedraagt 26 cm.

Water opvangbakje Dit is zeer makkelijk afneembaar en vaatwas bestendig.

Afkoeling

In tegenstelling tot fonteinen met een ‘opslagtank’, is de direct chill spiraal de enige techniek die de hoeveel-
heid stilstaand water in de fontein tot een minimum beperkt. Het water stroomt door een roestvrij stalen spiraal 
en wordt daardoor onmiddellijk gekoeld. Er is dus geen opslag van koud water in de fontein. Deze techniek laat 
toe om een significante groei van bacteriën tegen te gaan die het gevolg zouden kunnen zijn van stilstaand 
en gefilterd water (dus zonder chloor) en vergemakkelijkt de ontsmetting van de fontein aanzienlijk door het 
reduceren van de aanhechtingsgebieden voor de biofilm.

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

Bescherming tegen 
lekken

Bovenop de traditionele waterblok die de watertoevoer blokkeert in geval van lekkage, is de Brizo ook uitgerust 
met een extra lekdetector in de fontein, die in geval van lekdetectie het verder functioneren van de fontein zal 
verhinderen.

Buitenkant
De buitenkant van de fontein is vervaardigd uit antikrascoating. De deur vooraan verleent toegang tot  
de CO2 fles. Deze is gemonteerd op scharnieren (en niet vastgeklikt) wat de vervanging van de CO2 fles uiterst  
gemakkelijk maakt.

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.

CO2 flessen
Recycleerbare flessen van 1,2 kg. De vervanging van de fles is zeer gemakkelijk en bovendien wordt de fles uit 
het zicht bewaard in de fontein. Met een fles van 1,2 kg kan men ± 240 liter bruisend water produceren.

Warm water reservoir 
(OPTIE)

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

Afmetingen (HxbxD) 107 cm x 33 cm x 38 cm

Distributiehoogte 26 cm

Debiet koud water 20 liter / uur

Temperatuur koud water Instelbaar tussen 2 en 11°C

Debiet warm water 6 liter / uur

Temperatuur warm water 92°C maximum

CO2 flessen Recycleerbare flessen van 1,2 kg

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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