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CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES
ISO 9001:2008

POLIETILENO

FONTE DE ÁGUA FRIA
DE GARRAFÃO

DESCRIÇÃO
Dispensador de garrafa de água, fria ou à temperatura 
ambiente, fabricado em polietileno de alta densidade 
(HDPE), acabamento branco e cinzento, com uma produção 
de água fria de 22 L / h. Indicado para ambientes internos 
e áreas públicas, salas de espera, escolas, aeroportos e 
shopping centers.

COMPONENTES E MATERIAIS
Carcaça de polietileno de alta densidade (HDPE) o que lhe 
confere excelente resistência térmica e química , bem como 
uma resistência aos impactos, de cor branca e cinza.
Tanque interior, em aço inox polido, que reduz a formação 
de calcário no depósito, melhora o arrefecimento da água, 
maximiza o nível de higiene e facilita a limpeza. Termóstato 
regulador de temperatura da água, para dispensar água fria. 
Torneiras, 2 u, que dispensam água fria e água à temperatura 
ambiente. Garrafão de plástico de encher, de 20L. Coloca-se 
directamente sobre a abertura do depósito. Selha removível, 
que recolhe a água em excesso. Dispensador de copos, com 
capacidade para 120 unidades de 220cc. Tomada de ligação 
à rede eléctrica. Kit de Ligação direta à rede de água potável 
(opcional)

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
Colocar um copo na selha e accionar a torneira escolhida se-
gundo a temperatura da água desejada, à conveniência,

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DIMENSÕES (SEM GARRAFÃO) 1230 x 340 x 347 mm

PESO (VAZIO) 18 Kg

DIMENSÕES (COM GARRAFÃO) 1600 x 340 x 347 mm

POTÊNCIA COMPRESSOR 1/12 HP

CAPACIDADE GARRAFÃO 20 l

POTÊNCIA TOTAL 110 W

TEMPERATURA DE SAÍDA ÁGUA 8 – 12 ºC

TENSÃO 220 - 240 V / 50 Hz

CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DA ÁGUA 22 l/h

ROSCA DE ENTRADA DA ÁGUA Não possui

SAÍDA DESCARGA Não

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R 134 A

CONDENSADOR Estático


