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Model aangesloten op het waterleidingsnet:  

      
• De temperatuur van het koud water is regelbaar tussen 3°en 10° C 

 
Beschrijving: 

 
• Modern en elegant, CE certificaat 

• Aansluiting op waterafvoer 

• Verwijderbare elementen voor een efficiënter onderhoud  

• Regelbare thermostaat  

• Veel bedieningsruimte zodat men makkelijk een karaf/fles kan vullen 

• Direct Chill-systeem : geen stagnatie  

• Ook beschikbaar: Niagara IN (undercounter) 
   Niagara Top (tafelmodel) 

De kranen: 

 
• Digitaal toetsenbord 

• Zelfsluitend systeem 

 
Technische gegevens: 

 
Model SL    Koud en kamertemperatuur 

WG    Koud, kamertemperatuur en bruiswater 
TOP    Tafelmodel – koud en kamertemperatuur 
TOP WG   Tafelmodel – koud, kamertemperatuur en bruiswater 
IN               Koud en kamertemperatuur 
IN WG        Koud, kamertemperatuur en bruiswater 

Afmetingen (l x b x h) SL             55 x 52 x 148cm 
TOP          50 x 35 x 54cm 
IN              35 x 42 x 50cm 

Gewicht  SL             32 - 51 kg 
WG           40 - 59 kg  
TOP          31 - 59 kg 
IN              31 - 59 kg 

Verbruik 300 W tijdens afkoeling 
0 W in slaapstand 

Materiaal UV bestendig 
elektrolytisch verzinkt staal 

Capaciteit koud water  65 liter / uur 
120 liter / uur 
180 liter / uur 

Capaciteit bruiswater   65 liter / uur 
120 liter / uur 
180 liter / uur 

Verwarmings- en afkoelingselement  Direct Chill / Ijsbak 

Filter Everpure Agion 2 DC: De filter met prélaag gecombineerd met het 
filtermembraan schakelt slechte smaak en geur uit zoals chloor enz. 
Een volledige filtratie (+99%) van onzuiverheden in het water 
( 0,00005 mm). 

Optie  Waterblock: Een intelligent veiligheidsmechanisme dat onmiddellijk 
de watertoevoer stopt in geval van een lek 
 
UV: voor sterilisatie van het water 

CO2  patronen  600 gr – 2 kg – 5 kg (120 L – 400 L – 1000 L) 

Type koelmiddel R134a 

 
Installatievoorwaarden: 

 
• Kraan ¾ op max. 1,5 m van het toestel   

• Stopcontact van 220V : moet op max. 1,5 m afstand van de waterkoeler beschikbaar zijn 

• Waterafvoer (PVC – diameter 32 mm – met sifon)  


