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Zařízení pro 
výdej chlazené 
a teplé pitné 
vody

DISPENZER 
WP–2203
je moderní zařízení 
pro výdej chlazené 
a teplé pitné vody 
vhodný pro kancelá-
ře a další místa, kde 
je žádoucí zdroj kva-
litní pitné vody. Dis-
penzer WP - 2203 v sobě 
kombinuje moderní de-
sign, nejvyspělejší fi ltrační 
jednotky a klasický výdejní 
stojan chlazené a teplé 

vody.
Podle kvality vstupní vody 

a individuálních požadavků 
klienta lze vybírat ze dvou vari-

ant integrovaných fi ltračních sys-
témů vhodných jak do měst, tak 

i pro vlastní vodovodní zdroje.
Dispenzer WP - 2203 zlepšuje chuť 

vody, odstraňuje nežádoucí pachy 
a odbourává velké množství nežádou-

cích látek jako například: dusičnany, viry, 
bakterie, těžké kovy, chlór a mnoho dalších 

škodlivých látek.
Již nikdy se nebudete muset zatěžovat s barely 

nebo pet-lahvemi na Vašem pracovišti a zvolíte tím 
i ekologičtější způsob zásobování vodou ve Vaší spo-

lečnosti.
Zdarma Vám dispenzer dovezeme, nainstalujeme a náš 

technik Vám vysvětlí jeho jednoduchou obsluhu a provoz.
O kompletní pravidelný servis se stará náš autorizovaný servisní 

tým, který Vás včas upozorní na blížící se termín servisní kontroly.



TECHNICKÉ ÚDAJE WP–2203 WP–2203 + R.O.

Rozměry výška x šířka x hloubka (cm) 340 x 350 x 1156 340 x 350 x 1156

Produkce vody za den až (l) 270 270

Účinnost membrány  Filtrace 5 micron + carbon 95–99%

Teplota vstupní vody od do (°C) +2 až + 38 +2 až + 38

Vstupní tlak vody od do (Bar) 2–7 2–7

Váha (kg) 27 29

Elektrické napájení 220–240 V/50–60 Hz 220–240 V/50–60 Hz

Certifi kace bezpečnosti elektrického zdroje CE CE

Teplota vody v zásobnících chlazená/horká (°C) 2–15 / 90 2–15 / 90

Příkon ohřev/chlazení 430 W/90 W 430 W/90 W

Objem zásobníků chlazená/horká voda (l) 4/3 4/3

Hodinový výkon chlazená/horká voda/pokojová teplota (l) 8 - 9 neomezeně 8 - 9 - 16

Systém samoproplachu membrány Filtrace ANO

UV lampa NE ANO

R.O. modul G.P.D 75 75

Pitný režim
Pro naše zdraví není nic důležitějšího než voda. Všechno v našem těle 
probíhá ve vodním prostředí. Každá buňka těla je závislá na 
dostatečném zásobení vodou. Jedině tak může pracovat. Problém je 
ale v tom, že všeobecně pijeme málo vody. Potřebné množství tekutin 
je min. 0,4 l na 10 kg hmotnosti a den za předpokladu, že nemáte 
nadváhu. Na každých 11 kg nadváhy potřebujete vypít o 1/4 l více. Ve 
stravě je asi 0,8 l vody a asi 0,4 l tvoří tzv. metabolická voda, která je 
produktem metabolických funkcí. Pokud vodu pravidelně nedoplňujete, 
nedivte se, že se postupně objevují problémy. Z celkového doporučeného 
množství vody je potřeba vypít 3/4 tekutin v dopoledních hodinách, kdy tělo 
vylučuje nejvíce odpadních látek. Když nemá dostatek vody, tak se z těla 
špatně vylučují odpadní látky a postupně naše tělo otravují a ničí.

AP–06

je komplexní úpravna vody, která je 
vhodná svým použitím pro domácnosti, 
zvláště pak pro dvě odběrná místa.
Pětistupňová fi ltrace je doplněna 
o UV - sterilizátor, který zajišťuje 100% 
bakteriologickou ochranu.

AP–08

je vysoce kvalitní komplexní úpravna 
vody, která je vhodná svým použitím  
do domácnosti a lze ji využít i pro dvě 
odběrná místa. AP–08 má moderní 
vzhled, elektronický senzor kontroly 
kvality vody, vlhkostní čidlo a tři stupně 
čištění.

Dispenzer HD–2004 XTS

je moderní zařízení pro výdej 
chlazené a teplé pitné vody vhodný 
především pro kanceláře, domácnosti 
a další místa, kde je žádoucí zdroj 
kvalitní pitné vody.

AP–06
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Pecháčkova 290, 582 22 Přibyslav
Zákaznické oddělení - centrála: tel.: +420 567 213 307, mobil: +420 731 129 302, e-mail: admin@aquaprogress.cz
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www.aquaprogress.cz


