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Dricksvattenkylare

HWUACO8.50 RSK: 769 1234

Modell HWUAC8.50 är vid korrekt installation, en handikapp
anpassad väggmonterad dricksvatten kylare med en
kapacitet på ca 30 liter per timme. Höljet i stål har en snygg
granit färgad vinyl. Aktiverings knappar finns på sidorna och i
fronten, övre del är i rostfritt stål med satin finish, munstycket
är i förkromad mässing. Mugg påfyllare går att beställas
färdigmonterad från fabrik (se tillbehör). Kylsystemet är
balanserat för låg elförbrukning, och en lång livslängd är
försäkrad genom att utnyttja en hög deplacementkompressor,
en motström kylnings avdunstnings/kylare, effektiv kapillär
dimension, en stor kapacitets torkfilter, och en fläkt kyld
kondensor med maximal värme växling.
Miljövänlig R134A köldmedlet är kontrollerat av kalibrerat
hårrör. En 120 centimeters isolerad anslutnings kabel,
220V, 50Hz 1-fas.

Modell HWUAC8.50 är designad att möta ADA (Americans
with Disabilities Act). Haws tillverkar dricksvatten fontäner
och elektriska dricksvatten kylare som är blyfria följer/möter
alla kända krav inklusive ANSI/NSF Standard 61, Sektion 9,
California Proposition 65 och den federala ”Safe Drinking
Water Act”

Komponenter:

Munstycke: Modell 0005383906, förkromad mässing blyfri

Ventil: Modell 0001715002 blyfri vatten kontrollventil som
inkluderar en lätt utbytbar patron

Fläkt motor: Modell HP0003253408, fläkt motor med
självsmörjande bärlager för servicefri drift

Avdunstnings kylare: Modell HPC026148-SP
avdunstnings/kylare designad att kombinera motströms
kylning med effektiv bindning av kyl vatten spiralen för
maximal värme bortforsling. Mässings konstruktion möter alla
krav. Totalt inkapslad konstruktion med hög effektivitet EPS
för maximala isolerings egenskaper.

Termostat: Modell HP0005951371, positiv termostat för
kontroll av temperaturen i avdunstnings/kylaren i vatten
tanken. Den är fabriksinställd på 10C. Ljustrbar + - 2,5C

Kompressor: Modell HPAA00005-SP, hermetiskt förseglad,
positiv start 1/5 luft kompressor med servicefri smörjning och
inbyggd överladdnings skydd. Systemet är helt förseglat efter
ur tömning, uttorkning, och tryck testat vid 250 PSIG. 220V,
50Hz
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