
COMMUNITY 

COMMUNITY is een waterdispenser die is aangesloten op de waterleiding.

Het ontwerp is robuust (volledige behuizing in inox) en is bijzonder geschikt voor druk bezochte plaatsen,

zoals scholen, fabrieken, ziekenhuizen, openbare ruimtes…

De koeltechniek werkt met spiraalkoeling (er komt geen lucht in contact met het water).

De wateruitkom komt niet in aanraking met de vingers.

Koud water (lauw of warm als optie).

Verticale uitloop (monddouche als optie).

De drievoudige filterwerking van Culligan verzekert u water van een hoge kwaliteit.



COMMUNITY

1.  Verticale uitkom voor koud water

2. Hygiënische bescherming van de wateruitkom

3. Knop

4. Volledige behuizing in inox

5. Koelsysteem voor 20 l koud water/uur

6. Verstelbare poten

7. Als optie : inox rooster

8. Als optie : monddouche met regelbare straal 

Niet afgebeelde optie :  

 Lauw water (via 2e uitloop)

 Warm water (180 bekertjes/uur) (via 2e uitloop)

 Krachtiger koelsysteem: 40 l koud water per uur

PLAATSING
 Afvoer voorzien voor de overloop.

FILTERING 
 Standaard uitgerust met een drievoudige filterwerking van Culligan :
  - Sedimentfilter : filtering van onzuiverheden
  - Koolstoffilter : verwijdering van eventuele slechte smaken en geuren (chloor, enz.)
  - Polyfosfaatfilter : afname van kalkafzetting
 Capaciteit : 5.000 liter*/1 jaar (wat eerst voorkomt)

KOELSYSTEEM
 Compressortechnologie met heteluchtradiator. Watercircuit met directe expansie (Direct Chill).
   2 vermogens: 20 of 40 liter koud water/uur

ONDERHOUD
  Dit toestel moet regelmatig worden onderhouden. Neem een onderhoudscontract van Culligan en een 

formule ‘zonder zorgen’ en u geniet van een garantie-uitbreiding tot vijf jaar.

Model COMMUNITY

Afmetingen (H x L x B) 149 cm x 32 cm x 32 cm

Hoogte van de spoelbak 100 cm

Debiet koud water (liter/uur) 20/40

Temperatuur koud water Regelbaar tussen 6 en 12 °C

Vermogen compressor (versie 20 liter/uur) 275 watt

Vermogen compressor (versie 40 liter/uur) 300 watt

Debiet warm water (liter/uur) 30

Vermogen boiler warm water 2.000 watt

Volume boiler warm water 2 liter

Gewicht Tussen 31,2 en 35 kg (naargelang de opties)

www.culligan.be 

Culligan N.V. - Culliganlaan 1b - 1831 Diegem  
info@culligan.be - Tel. 0800/94.004 - Fax 02/331.27.64

* afhankelijk van de kwaliteit van het leidingwater.
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