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AquaTop 40 (Status: 29.07.2021)

Beschrijving
1

De table top tafelwatertap AquaTop40 is met een
combinatie van prestaties en robuust materiaal in
een stijlvol design een interessante optie. Ongeacht op kantoor, openbare ruimtes of kantines:
deze watervoorziening is overal op z’n plaats.
Geniet u van gefilterd, ongekoeld of gekoeld, met
of zonder koolzuur in een optimale prijs-kwaliteitverhouding. De uitgifteknop heeft een blauwe
achtergrondverlichting. De zijkanten zijn gemaakt
van wit plaatstaal en de voorzijde van wit kunststof. De ingebouwde UV-lamp in de uitloop voorkomt effectief bacteriënvorming én het water blijft
altijd in hygiënische perfecte conditie.
Kratten met flessen inkopen, voorraden beheren
en lege flessen retourneren: dat is voor u verleden
tijd. En, u bespaart nog geld ook! Want vanaf circa
8 liter waterverbruik per dag (dit verhoudt zich
ongeveer tot het verbruik van 5 medewerkers),
geldt deze wijze van watervoorziening als gunstig
ten opzichte van gebruik van flessen.
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Schakeltoets karaf / glas
Gekoeld, gefilterd water met koolzuur
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Gekoeld, gefilterd water zonder koolzuur
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Gefilterd water zonder koolzuur

Kenmerken
l Robuuste uitstraling
l Eenvoudig te reinigen
l Effectieve bescherming tegen bacteriënvorming door UV-verlichting in de uitloop
l Vrij programmeerbare toets voor karaf- of glasdosering
l Intuïtieve bediening door uitgifteknop met achtergrondverlichting
l Optioneel steriel filter op locaties met verhoogde hygiëne-eisen
l Coffema waterfilter AQ03M dubbelfiltratietechniek (membraansterkte 0,1 µm)

Technische specificaties
Afmetingen (B x H x D)

250 mm x 390 mm x 560 mm

Gewicht

30 kg

Drinkwatervoorziening

voor maximaal 80 personen

Uitgifte per minuut

0,6 l

Temperatuurbereik gekoeld water

5 - 16 °C

Temperatuurbereik bruisend water

2 - 10 °C

Bruisend water-boiler

1l

Uitloophoogte (uit lekbak)

22,5 cm

UV-LED (bescherming tegen terugloop)

Reductie koloniegetallen in uitloop: 10-5

CO2-voorziening

2 kg - 10 kg* (2 Kg brengt ca 350 L bruisend water op) (John Guest 6 mm)
*afhankelijk van kamerformaat

Wateraansluiting

Vast (John Guest 8 mm)

Koudemiddel / Hoeveelheid

R290 / 45 g

Netaansluiting

230 V ~, 50 Hz

Zekering

1 x 16 A

Koelcapaciteit

40 l / h (∆ 10)

Vermogen

200 W
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Vers water. Voor iedereen. Overal.
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Dimensions
Front view

Drilling holes (top view)*

Side view

10 mm

Holes for connecting
hoses
Left: CO2
Right: water

225 mm

1

390 mm

10 mm
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Distance between
holes: 10 mm

2 Distance between

holes and AquaTop
40: 20 mm

AquaTop 40

drip tray
work top

250 mm

*not true to scale

560 mm

Structural requirements
The minimum distance between walls and items must
be at least 50 mm. Ideal are 100 mm.
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Electrical connection: separate 230 V shockproof
socket, secured with 16 A (recommendable is a ground
fault circuit interrupter with 30 mA).

1
min.
50 mm

Holes for connecting hoses (details see top view
above). IMPORTANT: The holes need to be deburred to
secure the connecting hoses.
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Water connection: 3/8“ external thread with angle
valve, min. 1.5 bar, max. 2.5 bar, pressure reducer (from
2.5 bar line pressure), backflow preventer and a separate, readily accessible, undeveloped stopcock (not more
than 1,5 m away from the appliance). Aqua stop for the
interruption of the water supply in case of a defect in
the water-conducting system.
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Coffema water filter AQ03M with double filtration
technology, active carbon block 0,5 μm combined with
hollow fibre ultra vibration membrane 0,1 μm.
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CO2 cylinder, attachment via gas cylinder holder, note
room size according to the CO2 cylinder.
Room size:
2 kg CO2 cylinder = 15 m2 area (at 2,5 m height)
6 kg CO2 cylinder = 42 m2 area (at 2,5 m height)
10 kg CO2 cylinder = 75 m2 area (at 2,5 m height)
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min. 850 mm
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Placement in horizont position on an even, stable
surface at a minimum height of 850 mm.

i

If the room size is too low a CO2 detector is obligatory.

i

This machine may only be operated in closed environments at a temperature between 5 °C and 30 °C and a
humidity of maximum 80 %.

IMPORTANT:
This water dispenser may ONLY be operated
and inspected by qualified persons!

Scope of delivery
l

CO2 connection set
(main pressure reducer CO2 7 bar, cylinder holder, ring wrench etc.)

l

water connection set
(pressure reducer, aqua stop, backflow preventer, connecting hoses)

l

Coffema water filter AQ03 M with double filtration technology
(membrane strength: 0,1 μm)
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sterile filter for special hygiene requirements
CO2 detector
desinfection spray
cleaning detergent
filter carbonated water
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