Productinformatie

Drinkwatersysteem Zip HydroTap® SPARKLING / BCS..
De Zip HydroTap® SPARKLING en de BCS 120 / 125 zijn elektronisch geregelde Systemen, die gefilterd, kokend heet, alsook
gekoeld water of koolzuurhoudend drinkwater leveren. Terwijl het
apparaat onzichtbaar in een kast staat, kan uit de mooie design
kraan getapt worden. Deze wordt naast de keukenkraan bij de
spoelbak geplaatst of kan separaat, met het optionele vlakke
afvoertableau, op elke geschikte plaats gemonteerd worden.
Thee, koffie of andere hete dranken zijn in een mum van tijd klaar.
Een glas of een fles is in een mum van tijd met fris, gekoeld en
zelfs met bubbels drinkwater gevuld.

Beschrijving
· Onderbouw drinkwatersysteem, levert met druktoetsen gefilterd kokend heet water alsook gekoeld
met of zonder koolzuur drinkwater uit een en
dezelfde kraan
· Elektronische tapkraan met druktoets bediening,
functie indicaties en beveiligingsknop tegen
verbrandingsgevaar.
· Bedieningstoetsen met LCD weergave voor de
menu aansturing, voor de activering van de energie
bespaarmodus en de verbrandbescherming alsook
de temperatuurinstelling van het kokende water
· Elektronische temperatuurregeling
· Gemakkelijk uitwisselbare filterpatronen met
actieve kool voor het filteren van schadelijke stoffen
> 0,2 Micrometer, smaakverbetering en vermindering van verkalking
· Lekkage detectiesysteem
· Compact onderbouw apparaat in de kleur wit
Tip voor de koolzuurfunctie
De CO2-Fles voor koolzuur houdend water zit niet bij
de levering inbegrepen. Deze is voor de Sparkling bij
de detailhandel en voor de BCS van de gasleverancier te betrekken. Tevens het drukreduceerventiel.

Toepassingsgebied

Technische wijzigingen, wijzigingen van de uitvoering en misverstanden voorbehouden. 08.14 9100-94714 -NL GP-PDF

Voor drinkwaterverzorging in hoogwaardige theeen inbouwkeukens. De BCS is dermate geschikt voor
intensief gebruik bijvoorbeeld in grote bureaus kantines, restaurants of hotels.

Type
Artikelnummer
Wateraansluiting (wartelaansluiting)
CO2-Gasflesaansluiting (draad)
totaal
Capaciteit van de CO2-Gasfles 1)
Insteltemperatuur kokend / gekoeld water
°C
Inhoud kokend water
Liter / kopjes 2)
Capaciteit gekoeld water
glazen 3) / uur
Capaciteit kokend water
kopjes 2) / uur
Verwarmingstijd
kopjes 2) / min
Standby stroomverbruik / 24 uur
kWh / 24 uur
Vermogen bij spanning 1~ / N / PE 230 V AC
kW
Bescherming
Gewicht met Water ca.
kg

SPARKLING
4100-44250

BCS 120 / 125
4100-44275
G ½“

Soda-Club
W 21,8 × 1/14 RH
85 Liter
200 Liter / kg CO2
68 – 100 / 3 – 6
2 / 12
125
90
120
1,5
2
0,83
1,6
2,1
IP 20
33,5

1) De totale hoeveelheid van het koolzuurhoudende water is afhankelijk van de toe te passen CO2-Fles. Het CO2 gehalte
bedraagt maximaal 5 gram per liter en komt overeen met normaal koolzuurhoudend water. Waarschuwing: het moet
vermeden worden, dat er ongecontroleerd CO2 in dusdanige hoeveelheden kan ontsnappen: voor iedere kg CO2 moet de
omgevingsruimte bij een hoogte van 2,5 m minstens 15 m2 zijn.
2) Standaard kopje van 167 ml 3) Standaard glas van 200 ml

Besteksomschrijving
...Stuks elektrisch drinkwatersysteem Type ... met speciale kraan voor kokend- en
gekoeld met en zonder koolzuurhoudend water voor onderbouw montage in de keukenkast (Pos. Nr. ...) (... met apart afvoertableau) leveren en monteren.

Toebehoren
Filtersysteem Claris Ultra
Bij hard, kalkhoudend water is het verstandig om
het filtersysteem Claris Ultra toe te passen.
Filterkop
(artikelnr. 84506) Filterkop,
geschikt voor alle Claris Ultra filters
Claris Ultra 500
(artikelnr. 84500) Filterpatroon,
Capaciteit bij 10°KH 3.750 Liter
Claris Ultra 1000
(artikelnr. 84501) Filterpatroon,
Capaciteit bij 10°KH 7.000 Liter
Claris Ultra 2000
(artikelnr. 84502) Filterpatroon,
Capaciteit bij 10°KH 16.500 Liter
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Installatieschema

Drinkwatersysteem Zip HydroTap® SPARKLING / BCS..
Bij de keuze van het juiste model is het dagelijkse gebruik en de
beschikbare ruimte in de kast onder de kraan van belang.

Diameter van het
gat voor de kraan
∅ 35,5

∅ 46
125

208

max. 40
min. 25

Elektra aansluiting
Stekker 230 V AC 50 Hz

Stopkraan
Afmetingen:
Type

CO2-Fles

Schaal
ca. 1 : 10

optionele CLARIS
ULTRA Filter

Drukreduceer ventiel

Hoogte Breedte Diepte

SPARKLING

348

385

440

BCS

348

385

440

Afstand van apparaat naar boven
(onderkant spoelbak of werkblad)
moet minstens 200 mm zijn.
Afstand van apparaat naar links en
rechts moet minstens 50 mm zijn.
Alle maten in mm

Flexibele installatie
Met het optionele tableau van chroom geeft de mogelijkheid om de kraan
apart van de spoelbak te plaatsen (artikelnr. 44101).

210
80

Vragen bij de installatie?
Service hotline:
(06) 4343 2868

210

Raadpleeg voor de installatie de montage- en gebruikshandleiding.
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