AQUA

Water for Life

LA 4
vízautomata

Bevizsgálva és tanúsítva
NSF/ANSI-55 Class A
Ultraviolet Microbiological
Water Treatment Systems

NSF P231

Protocol for
Microbiological Purifiers

Az OKK (régebben ÁNTSZ) által bevizsgált
és engedélyezett termék.

Praktikus és takarékos megoldás a mindennapi vízfogyasztásra

Minőség és technológia

Hideg víz
Szénsavas víz
Forró víz
Extra forró víz

„Vizsgálati eredményeink szerint a FirewallTM
technológia rendkívül magas hatékonysággal
és sokkal nagyobb mértékben szűri ki még
a rezisztens baktériumokat is, mint amennyit
előírnak a német ivóvíz-minőségi követelmények.”*

Rendkívül csendes, használata egyszerű és kényelmes. A nagyméretű grafikus kijelzőjén
lévő szimbólumok segítségével könnyen kezelhető. A kiváló tervezés és a minőségi anyagok biztosítják a hosszú élettartamot és az energiatakarékos üzemeltetést. Ez utóbbi ellenére magas hatékonysággal tisztítja meg az ivóvizet. Használatával nemcsak megkímélhetjük magunkat a palackos víz vásárlásával járó kényelmetlenségektől, hanem jelentős anyagi
megtakarítást érünk el!
Nagy kapacitásának, kifinomult megjelenésének köszönhetően tökéletes választás irodákba, intézményekbe, üzemekbe.

Intelligens tisztítás - Maximális hatékonyság
Az LA 4 vízautomata három különböző technológiát ötvöz az egészséges és tiszta ivóvíz eléréséhez:

Dr. Lörcher / Lörcher Institute, vezető német
vízminősítő és -vizsgáló laborintézet

Technikai adatok
Szimbólumok jelentése

Hideg víz
Forró víz

1. Mikroszűrés Vízautomatánk előszűrője és aktív szénszűrője nagymértékben megszűri az ivóvízben levő durvább lebegő szennyező részecskéket, a káros kloridokat,
illetve az íz- és szagrontó anyagokat miközben a szervezetünknek hasznos ásványi
anyagokat megőrzi.
2. Firewall™ A mikroorganizmusok elleni hatékony kezelést az UV-lámpa által kibocsájtott intenzív ultraibolya fény végzi. Rendszerünkben a nagy hatékonyságú
UV-lámpa közvetlenül a vízadagolási pont előtt helyezkedik el, és így másodperc töredéke
alatt képes a vízből a mikroorganizmusokat elpusztítatni. E gyorsaság mellett a Firewall™
99,9999%-ban távolítja el a vírusokat, baktériumokat és gombákat az ivóvízből!
3. BioCote® A vízkifolyó cső és környéke (beleértve
a csepptálcát is) ezüstionos kezeléssel van ellátva. Az ezüst
– természetes vírusblokkoló hatásának köszönhetően – meggátolja a mikroorganizmusok letapadását és növekedését.
A BioCote® egy végső higiéniai védőréteget képez
az aktívszenes szűrés és az UV-lámpás fertőtlenítés mellett!

CLASS A
UV

Extra forró víz
Szénsavas víz

Műszaki adatok
Méretek (Sz. Ma. Mé.)

418 mm x 1238 mm x 470 mm

Pultra helyezhető méret
(Sz. Ma. Mé.)

419 mm x 439 mm x 470 mm

Tömeg

35 kg

Standard szűrőkészlet

előszűrő
1 mikronos aktívszén blokkszűrő

Kapacitás

Hideg: 4,5 literes tartály
Forró: 1,2 literes tartály
Szóda: Max. 10 kg

Vízhőmérsékletek

Hideg: 6 °C
Forró: 87 - 93 °C

Lehajtható pohártartó

Bővebb információ és ajánlatkérés:
Telefon: + 36 1 422 44 44 | Fax: +36 1 422 44 41
E-mail: ajanlatkeres@lux-aqua.hu | www.lux-aqua.hu

FIREWALL
UV
SENSOR

AQUA támogatja
Water for Life

2010, 2011 és 2014-ben
a LUX márka elnyerte
a Business Superbrands
kitüntetést.

