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POU Výdejníky s filtrací
Kupujete balenou vodu v PET lahvích nebo využíváte stojany s barely? Trendem dnešní doby jsou POU (Point
of Use) - zařízení s moderní vícestupňovou ﬁltrační technologií napojenou na přívod vody a opatřené patentovanou bakteriologickou ochranou SIS (Silver Ion Sanitization). Pro soukromé zdroje pitné vody (studny, vrty), kde
jsou překročeny limity nežádoucích látek ve vodě, nebo není zajištěna pravidelná hygienická kontrola zdroje,
doporučujeme technologii polopropustné membrány RO. Nesplňuje-li pitná voda
z vodovodního řadu se zaručenou zdravotní nezávadností chuťové a pachové
vlastnosti, je pro Vás určena technologie ultraﬁltrace UF. Celosvětově stále oblíbenější úpravny a výdejníky vody Hyundai ve stojanovém nebo pultovém
provedení zajistí dostatečné množství vždy čerstvé a chutné vody.
POU výdejník je vhodný do open-space kanceláří, výrobních provozů, menších kanceláří, jednacích a konferenčních sálů, čekáren,
jídelen, restaurací, veřejných prostor, nemocnic, školských zařízení a všude tam, kde pro své zaměstnance, obchodní partnery či
návštěvy potřebujete zajistit komfortní občerstvení v podobě
osvěžující chlazené či horké vody vhodné na přípravu instantních nápojů, čaje či kávy.
Moderní design, jednoduché ovládání a ekologický
provoz, při kterém odpadá výměna barelů a jejich
skladování jsou některé z mnoha předností. Podnikoví
ekonomové a vedení uvítají výrazné provozní finanční úspory v porovnání s nákupem balené vody nebo
barelů. Ekonomický přínos, pohodlí a prostorová nenáročnost jsou hlavními důvody masivního nástupu této
technologie po celém světě.
POU výdejníky přijaly do svého portfolia renomované
světové značky, mezi které patří rovněž jihokorejské konsorcium HYUNDAI Wacortec symbolizující lídry technologického pokroku a kvality.
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Ekologický provoz
bez plastového odpadu

Bezpečnostní pojistka

Odpadá manipulace,
dovoz a skladování barelů

Možnost vypnutí ohřevu

Významné provozní
finanční úspory

Několikastupňová filtrace

Vždy čerstvá voda
– ohřev / chlazení

Dezinfekční modul SIS

Volně stojící
nebo pultové provedení

Záruční a pozáruční servis

Jednoduchá obsluha

Doprava a odborná montáž
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HWJ 110 UF
Designová volně stojící úpravna pitné vody
z vodovodního řadu s kompresorovým chlazením, ohřevem, 4 stupni úpravy vody
a bakteriologickou ochranou SIS.

Volně stojící provedení - HWJ 110 UF
Pultové provedení - HWJ 110S UF MINI
Nadčasový desing
Černá a bílá varianta
Technologie UF (vodovodní řad)
Ohřev / chlazení
Dezinfekční modul SIS

HWJ 110S UF MINI
Designová úpravna pitné vody z vodovodního řadu určená k umístění na pult nebo
bar s kompresorovým chlazením, ohřevem,
4 stupni úpravy vody a bakteriologickou
ochranou SIS.

Příslušenství:
• Filtrační vložky
• SIS (Silver Ion Stelizer)

OHŘEV VODY

CHLAZENÍ

HWJ 110 UF

HWJ 110S UF MINI

Chladící systém
Materiál zásobníku
Kapacita zásobníku
Spotřeba energie
Teplota

kompresor (1/10 HP)
nerez
2 litry
80 W
4 - 7 °C

kompresor (1/10 HP)
nerez
2 litry
80 W
4 - 7 °C

Systém ohřevu vody
Materiál zásobníku
Kapacita zásobníku
Spotřeba
Teplota
Kontrola teploty

spirálový ohřívač
nerez
2 litry
500 W
80 - 90°C
2 sensory (bimetal)

spirálový ohřívač
nerez
1,5 litru
450 W
80 - 90°C
2 sensory (bimetal)

Materiál zásobníku

nerez

nerez

Zásobník
pokojové vody

2 litry

2 litry

Zařízení vyrobeno z
Rozměry v mm
Systém ﬁltrace
Dezinfekční modul
Redukce tlaku

ABS a EGI ocel
310(š) x 315(h) x 1085(v)
4 stupňový UF systém
SIS-UF
ano

ABS a EGI ocel
310(š) x 315(h) x 530(v)
4 stupňový UF systém
SIS-UF
ano

www.hyundaiwater.cz
www.hyundaibidet.cz
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