Sèrie 9IDOP

FUENTES DE VIDA

Sèrie
9IDOP
Serie
OI
Amb sensors d'accionament i seguretat

SENSOR
AIGUA FREDA

INTERRUPTOR

330

TERMÒSTAT

1145
1100

80

SENSOR
SEGURETAT
ENTRADA AIGUA
JG 1/4"
INDICADOR
DEL NIVELL
D'AIGUA

(ADAPTADOR 1/2"
OPCIONAL)

635

Sense utilitzar les mans, més seguretat i higiene.

SENSOR
AIGUA NATURAL

PRESA DE
CORRENT

75

285

Totalment fabricada amb acer inoxidable

Ø310

Sèrie 9IDOP
Accionament “sense tocar el polsador”
Seguretat:“només si hi ha ampolla o got”
No cal tocar els polsadors d'aigua. Per omplir una
ampolla (o got), només cal col·locar-la davant del
sensor frontal i s'il·luminarà. Després, es tria l'aigua
que es vulgui apropant el dit al polsador. Per seguretat
no es dispensarà aigua si no hi ha una ampolla (o got)
davant del sensor. L'indicador vermell indica que s'ha
de buidar el recollidor d’aigua. Més higiene de l'aixeta,
ja que està coberta. Més alta per a una millor ergonomia
d'ús. Sistema de fred amb serpentí, d'una gran eficàcia
i higiene. Temperatura de l'aigua fàcilment regulable
(termòstat).

Model
M-99IDOP
- Aigua natural
- Accionament automàtic
per sensors de proximitat.
* color gris sota comanda

Accessoris
FILTRES DEPURADORS:
Es recomana utilitzar un ﬁltre per millorar la qualitat de l'aigua.
Opcions: Carbó actiu, Filtre ultraviolat, Ultraﬁltratge...

AMPOLLES REUTILITZABLES: Ampolles reutilitzables de 500 ml.

Característiques tècniques

Model: M-99IDOP

Potència frigorífica (W)

250

Consum elèctric (W)

100

Intensitat elèctrica 230 V 50Hz monofàsic (A) (Consulteu altres opcions)

0,5

Capacitat de fred (T. ambient: 30 ºC, T. entrada: 27 ºC, T. sortida: 17 ºC) (l/h)

22

Temperatura de sortida d'aigua freda (regulada per termòstat) ºC

4-11

Fred per serpentí d'acer inoxidable (Direct chill)
Gas refrigerant (sense CFC)

Pes net (kg)
FÀBRICA I OFICINES
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (Espanya)
T. 902 117 096 / +34 934 358 546
F. 902 888 124

SI
R-134a

Dimensions (mm). Alt x Diàmetre

UNE 149101

* color gris sota comanda

1145 x 310

18
INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
www.fuentesde-agua.com
infon@canaletas.es

FUENTES DE VIDA

Canaletas es reserva el dret a modificar, sense avís previ, les dades que consideri oportunes del catàleg, amb la finalitat de millorar els seus productes.

- Aigua freda

