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AguaPura
Fonts d'aigua per a oficines i empreses
per osmosi inversa i filtració. obtingui
aigua freda i calenta de máxima qualitat.

ECO SENSOR

ANTIMICROBIAL

Aixeta electrònic còmode i molt fàcil d'utilitzar.
Sistema net i higiènic en no existir possibilitat
de tocar l'aixeta amb la mà com passa amb els
aixetes tradicionals.

Sistema d'estalvi energètic. L'equip detecta la
lluminositat ambiental i posa la font d'aigua en
standby quan es fa fosc o s'apaguen els llums
de l'empresa o oficina.
Protector per a la sortida de les aixetes construïts
en material plàstic antibacterià. són rentables
Antimicrobial i poden ser substituïts perfectament.

RO

Font d'aigua amb tractament de osmosis
inversa.

F

Font d'aigua per a oﬁcines i empreses amb
tractament d'aigua per ﬁltració.

UF

Font d'aigua per a oﬁcines i empreses amb
tractament d'aigua per ﬁltració i ultra ﬁltració.

Mueble reforzado con acero inoxidable
especialmente fabricado para zonas externas o
para lugares de alta polución.

Producció d'aigua a temperatura ambient.

Incorpora una aixeta de coll alt per omplir
gots i ampolles.

Producció d'aigua a temperatura freda
4ºC - 12ºC.

Sistema de ventilació forçada per a exteriors,
consums alts o estades molt càlides.

Producció d'aigua a temperatura calenta
80ºC - 85ºC.

Sistema d'informació multifunció mitjançant
LED.

Sistema de seguretat per a l'aigua calenta.
Impedeix que els nens puguin manipular-lo.
Porta amb si una etiqueta amb avís.

Equip sobretaula. Idoni per a petites
oficines i habitatges.

Filtre de carbó activat DETOX alta eficàcia.
Sistema bacteriostàtic.

Dipòsit extra per acumulació d'aigua
ambient fabricat en material plàstic
alimentari.

Font d'aigua especialment fabricada per
consums d'aigua grans, com hotels, spas,
gimnasos, menjadors, residències geriàtriques, etc.

Dipòsit d'aigua freda d'alta
Fabricat en acer inoxidable.

ROP

Font d'aigua amb osmosis inversa que a més
incorpora una bomba de pressió per subministrar
una elevada producció d'aigua.

AMBIENTE

FRÍA

C
CALIENTE

NO

DETOX
FILTRO

Aquest equip ve de sèrie equipat amb un
còmode portavasos incorporat en el cos de la
font d'aigua.

Capacitats dels dipòsits de la font d'aigua:

FREDA
SODA
2

CO

SYSTEM

Equip proveït amb aigua gasificada

capacitat.

NATURAL

CALENT

RESERVA
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Model

BLACK F / BLACK UF

BLACK RO / BLACK ROP

Codi

022 / 0112

022 / 0113

Temperatura

Freda - Calent - Natural*

Freda - Calent - Natural*

Sistemes de funcionament

Filtració / Ultrafiltració

Osmosis inversa

Temperatura aigua freda

4 - 12 ºC

4 - 12 ºC

Capacitat de refredament

5 L/H

5 L/H

Control temperatura freda

Termòstat

Termòstat

Capacitat dipòsit d'aigua freda

5 Litres

5 Litres

Material dipòsit d'aigua freda

Acer inoxidable AISI 304

Acer inoxidable AISI 304

Compressor

Tipus segellat. Consum 120W

Tipus segellat. Consum 120W

Refrigerant compressor

R - 134a (42g)

R - 134a (42g)

Capacitat dipòsit d'aigua calenta

2 Litres

2 Litres

Temperatura aigua calenta

80 - 85 ºC

80 - 85 ºC

Capacitat d'escalfament

7 L/H

7 L/H

Control temperatura

Bimetal

Bimetal

Tipus d'escalfador

Sistema de banda d'acer inoxidable

Sistema de banda d'acer inoxidable

AISI 304. Consum 430W

AISI 304. Consum 430W

Bomba booster

No

No / Sí (Model 240400)

Pes

27 Kg

27 Kg

Presentació

Sòl

Sòl

Sistema de tractament d'aigua

1 Filtre 5 micres 2'5 x 11'5

1 Filtre 5 micres 2’5 x 11’5

1 Filtre GAC 2’5 x 11’5

1 Filtre GAC 2’5 x 11’5

1 Membrana UF (només 240608)

1 Membrana 80 GPD
1 Filtre Detox bacteriostàtic 2'5 x 11'5

Dimensions
a: 1156 mm

a: 1156 mm, b: 340 mm, c: 350 mm
5 Litres

2 Litres

a : 1156 mm, b: 340 mm, c: 350 mm
5 Litres

2 Litres

b: 340 mm
c: 350 mm
* Aigua natural desconnectant l'aigua calenta
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