E-MAX

De drinkwaterfontein E-MAX is de Europese bestseller. Het is de enige fontein die robuustheid
en hygiëne samenbrengt. Deze combinatie zorgt ervoor dat het toestel zowel geschikt is voor gebruik in gewone
omstandigheden (kantoren, magazijnen) als in bijzondere omstandigheden: metaalindustrie, ziekenhuizen,... Bij elk
onderhoud worden de onderdelen die in contact komen met het water vervangen door nieuwe, waardoor de hygiëne
uitstekend blijft. Beschikbaar in 2 modellen: koud water + water op kamertemperatuur of koud water + warm water.

FLESSEN
Flessen van 13 en 18,9 liter.

“EGEL” PRIKPEN
Soms vergeet men het plastieken label te
verwijderen dat ervoor zorgt dat het water
niet uit de fles loopt. Dankzij zijn scherpe
punt verscheurt de prikpen het label in plaats
van het in de fles te duwen.

LUCHTFILTER 0,5 µ
Dit onderdeel is heel belangrijk voor de hygiëne: het filtert de lucht die in de fles komt
als het water naar buiten loopt. De filter
van de E-Max is een van de beste op de
markt. Bovendien is deze zo ontwikkeld
dat het water niet meer kan terugkeren
naar de filter en de fontein kan simpelweg
niet werken zonder deze filter.

GEÏSOLEERD RESERVOIR VOOR KOUD WATER
OP 360°
Lucht

Gewone fontein
Het koud water zit in een reservoir dat in
contact komt met de lucht = snelle ontwikkeling van bacteriën.
Fontein E-Max
Het water zit in een reservoir dat niet in
contact komt met de lucht. Bij elk onderhoud
wordt dit onderdeel, net als alle onderdelen
die in contact komen met het water, vervangen door een nieuw.

KRAANTJES
De kraantjes zijn beschermd tegen toevallige aanrakingen
met de handen. De twee robuuste knoppen, gescheiden van
de kraantjes, verminderen het risico op besmetting van de
kraantjes als de gebruiker deze aanraakt.

BEKERHOUDER
Geïntegreerde dubbele bekerhouder. De bekers worden
ondersteboven geplaatst om elke mogelijke besmetting te
verhinderen.

OPVANGBAKJE
Het is afgesloten met een aanduiding van het niveau.

RESERVOIR VOOR WARM WATER
(OPTIONEEL)
Het reservoir voor warm water met hoog
rendement verbruikt slechts 30 Watt per
dag als deze in stand-by staat.

WIELEN
Twee robuuste wielen zorgen ervoor dat het
toestel makkelijk kan verplaatst worden als dit
nodig zou zijn.

Ecologisch
De E-Max is niet alleen hygiënisch en ergonomisch, maar bezit ook nog een hele
reeks eigenschappen die ervoor zorgen dat de E-Max, samen met de F-Max,
het meest ecologische model is op de markt.

ENERGY
SAVING

MONEY
SAVING

REDUCED CARBON
FOOTPRINT

VERMINDERD ELEKTRICITEITSVERBRUIK
De thermische isolatie van het reservoir voor koud en warm water vindt men in geen
enkel andere fontein terug. Het reservoir voor koud water is volledig geïsoleerd (op
360°), terwijl bij de andere fonteinen de bovenkant niet geïsoleerd is. Het warm
water zit in een reservoir met dubbele wand waartussen er lucht zit !
Resultaat : een besparing van minimum 40 euro op het elektriciteitsverbruik
per jaar in vergelijking met een beter model bij de concurrentie.

EUROPESE PRODUCTIE
Doordat de toestellen in Engeland worden geproduceerd, is er minder CO² uitstoot tijdens
het transport naar België in vergelijking met een Aziatische productie.

RECYCLEERBAAR
Doordat het onderstel uit één stuk is vervaardigd en doordat de weinige onderdelen die zijn gebruikt
allemaal uit hetzelfde materiaal zijn gemaakt, is het toestel gemakkelijk recycleerbaar en dus
weinig energierovend.

SERVICE
Zoals bij elke drinkwaterfontein vindt ook bij dit toestel een regelmatig onderhoud plaats. Als u het toestel
huurt of als u na aankoop een onderhoudscontract ondertekent, zal de technieker van Culligan bij elk
onderhoud alle onderdelen die in contact komen met het water vervangen door nieuwe en zal hij de
buitenkant van het toestel schoonmaken.

INSTALLATIE
Een eenvoudig stopcontact volstaat (op minder dan 1,5 meter van de plaats waar het toestel zal staan).

MODEL

E-MAX

Afmetingen (zonder fles) (H x L x D)

100 cm x 33 cm x 33 cm

Type koeling

R134A

Filterniveau van de lucht die in de fles komt

0,5 µ

Vermogen van de koeling

110 Watt

Vermogen van het reservoir voor warm water

460 Watt

Energieverbruik van het reservoir voor koud water in stand-by

350 Watt / dag

Energieverbruik van het reservoir voor warm water in stand-by

30 Watt / dag

Debiet van koud water (aantal opeenvolgende glazen)

10

Debiet van warm water (aantal opeenvolgende glazen)

6

BESCHERMHOES DIE SAMENTREKT BIJ WARMTE
Culligan heeft een exclusieve beschermhoes ontworpen voor de meest extreme situaties. Tijdens elk
onderhoud zal de technieker van Culligan de hoes vervangen door een nieuwe: deze zal worden opgewarmd
en zal zo samentrekken tot een soort transparante huid die de vorm zal aannemen van het toestel. Er worden
op verschillende plaatsen openingen gemaakt zodat men het toestel nog op een goede manier kan blijven
gebruiken. Hoe vuil uw toestel ook is, het zal er weer als nieuw uitzien na elk onderhoud !

STANDAARDKLEUREN

TOEBEHOREN
STAPELREK

Verkrijgbaar in wit/blauw en zwart/grijs

4 flessen

6 flessen
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