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Dricksfontän modell 461 
- Rostfritt stål med satin finish 
- Enkel installation 
Art.nr: 10461 

Flaskpåfyllning modell 463 
- Rostfritt stål med satin finish 
- Självstängande kran 
- Enkel installation 
Art.nr: 10463 
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Dricksfontän modell 461EG 
- Rostfritt stål med powder coat 
- Enkel installation 
(Vattenlås ingår inte) 
Art.nr: 10461EG 

Kombinerad modell 461BF 
- Rostfritt stål med satin finish 
- Drickmunstycke 
- Självstängande kran 
Art.nr: 10463 

 

Väggmonterade dricksfontäner och 
flaskpåfyllningsstationer.  Hygienisk, robust och 
enkla att installera på antingen vuxen eller 
juniorhöjd. Hölje i rostfritt stål (304) med satinfinish, 
mjukt avrundad front som eliminerar skarpa hörn 
som kan orsaka skada. Levereras med 
väggmonterings fäste för stabilt montage.  
Anslutning: 15mm  
Avlopp: 32mm (vattenlås ingår inte)  
 



  

 

 

 

 

 

Dricksfontän modell 462 
- Rostfritt stål med satin finish 
- Dold rördragning, bottenplatta 
- Enkel installation 
Art.nr: 10462 Flaskpåfyllning modell 464 

- Rostfritt stål med satin finish 
- Självstängande kran 
- Dold rördragning, bottenplatta 
- Enkel installation 
Art.nr: 10464 

Dricksfontän modell 471 
- Dricksfontän mot vägg 
- Rostfritt stål med satin finish 
- Dold rördragning 
- Höjd 916mm 
- Enkel installation 
Art.nr: 10471 
 

Modell 472 JUNIOR 
- Juniorhöjd 765mm 
Art.nr: 10472 

Flaskpåfyllning modell 473 
- Flaskpåfyllningsstation mot vägg 
- Rostfritt stål med satin finish 
- Dold rördragning 
- Höjd 916mm 
- Enkel installation 
Art.nr: 10473 
 

Modell 474 JUNIOR 
- Juniorhöjd 765mm 
Art.nr: 10474 
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Vägg eller golv dricksfontäner och flaskpåfyllningsstationer.  
Hygienisk, robust och enkla att installera på antingen vuxen eller 
juniorhöjd. Hölje i rostfritt stål (304) med satinfinish, mjukt 
avrundad front som eliminerar skarpa hörn som kan orsaka 
skada. Levereras med väggmonterings fäste för stabilt montage.  
Anslutning: 15mm  
Avlopp: 32mm (vattenlås ingår inte)  
 

 



 

  

 

 
 

Dricksfontän modell 485 
- Mjukt munstycke 
- Rostfritt stål med satin finish 
- Inbyggnad i vägg 
Art.nr: 10485 
 
 

Flaskpåfyllning modell 486 
- Rostfritt stål med satin finish 
- Inbyggnad i vägg 
Art.nr: 10486 
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Modeller som byggs in i vägg tar ingen golvyta i anspråk. Dricksfontän eller flaskpåfyllningsstation.  
Hygienisk, robust och enkla att installera på antingen vuxen eller juniorhöjd. Hölje i rostfritt stål (304), 
Stort utrymme för enkel åtkomst. Levereras med väggmonterings fäste för stabilt montage.  
Anslutning: 15mm  
Avlopp: 32mm (vattenlås ingår inte)  
 



 

  

 

 

Dricksfontän & flaskpåfyllning modell 453 
-Dricksfontän & integrerad flaskpåfyllning 
- Fungerar med  0,5, 0,75 och 1 litersflaskor 
- Rostfritt stål med satin finish 
- Dold rördragning 
- Höjd 900mm 
- Enkel installation 
Art.nr: 10453 
 

Modell 454 JUNIOR 
- Juniorhöjd 760mm 
Art.nr: 10454 
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Dricksfontän med integrerad flaskpåfyllningsstation.  Hygienisk, robust och enkel att installera. 
Hölje i rostfritt stål (304), Stort utrymme för större flaskor.  
Anslutning: 15mm. Avlopp: 32mm (vattenlås ingår inte)  
 



 

 

Dricksfontän modell 481 
- Dricksfontän fristående 
- Rostfritt stål med satinfinish 
- Dold rördragning 
- Enkel installation 
Art.nr: 10481 
 
 

 

 

Dricksfontän för fristående montage i golv.  Hygienisk, 
robust och enkel att installera. Hölje i rostfritt stål (304), 
servicelucka på baksida. 
Anslutning: 15mm. Avlopp: 32mm (vattenlås ingår inte)  
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Fjärrkylaggregat med en kapacitet på 30,3 liter kylt vatten per timme. Fjärrkylaren kan placeras dold under en diskbänk 
(tillräcklig ventilation måste då garanteras), mellan eller bakom väggar (kolla regler). Idealisk för att ge kylt vatten till 
dricksfontäner och flaskpåfyllningsstationer. Andra användningsområden kan vara för att kyla maskiner, foto och 
röntgenbearbetning, vid experimentellt arbete på laboratorium, eller för isbitsmaskiner.  
 
Beskrivning 
Fjärrvattenkylaren kan levereras med (eller retro-monterad) en dricksfontän eller en flaskpåfyllningsstation för att ge kylt vatten. 
Fjärrvattenkylaren kopplas på dricksvattenledning och ger 30,3 liter per timme med kylt vatten från 26,7°C till 10°C. Fjärrkylaren 
kan placeras upp till 2,13 meter från tappstället. 
 
Konstruktion 
Ytterkåpan på fjärrkylaren är tillverkad av kraftigt galvaniserat stål. 
Förångaren är ett isolerat kopparrör på en rostfri tank. Kylmedel är R-134a och styrs kapillärrör. 
Fjärrkylaren är designad för ett vattentryck mellan 1,5 bar till 7bar. Vattenanslutningar är 15 mm ”push fit” kopplingar  
Fjärrvattenkylaren kräver ledningar till en 240VAC 13 amp. kondenserad spole. 
Certifiering: Vattenkylaren överensstämmer med ANSI/NSF 61, avsnitt 9 och CHSC 116875. 
 

Vattenkylare 30,3 l/h 
- Vattenkylare för dricksfontän 
- Galvaniserat stål 
 

Art.nr: 9100080 
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