
BILLI QUADRA
Ons assortiment ingebouwde waterdispensers voor kokend en gekoeld water is ontworpen en vervaardigd als een 
reeks van energiezuinige systemen voor gefilterd water, die onze klanten het allerbeste bieden op het vlak van 
innovatie, superieure prestaties en betrouwbaarheid.

 

Billi watergekoelde 
systemen vereisen geen 
ventilatie. 
Tijdens de installatie 
moeten er dus geen 
kasten uitgezaagd of 
beschadigd worden. 

Wateropties

Configuratie

Compatibele dispensers

Premium filtratie
Het assortiment hoogwaardige Billi-filters is uitgerust 
met een unieke meerlaagse structuur die voor een 
superieure waterkwaliteit zorgt. Het Billi Quadra-
assortiment is compatibel met alle Billi-filters. 

Veiligheid voorop
Billi's spatvrije afgifte van kokend water past elektronisch 
de watertoevoer aan, waardoor deze tijdelijk vertraagt 
om spatten te voorkomen wanneer het water in de beker 
begint te lopen.  
Alle dispensers van de Billi X-serie worden standaard 
met een veiligheidsschakelaar geleverd om de afgifte 
van kokend water te blokkeren wanneer dit vereist is. 

Instelbare temperatuur gekoeld water
De temperatuur van het gekoelde water kan 
eenvoudig worden verhoogd tot 15° C of worden 
verlaagd tot 6° C, voor perfect gekoelde, verfrissende 
drankjes, waarbij de gewenste temperatuur snel 
bereikt en gehandhaafd wordt.

Gekoeld

Kokend

Warmte-uitwisseling
De unieke warmte-uitwisselingstechnologie van 
Billi vangt de restwarmte-energie op die wordt 
geproduceerd tijdens het koelproces, om het kokend 
water voor te verwarmen. Hierdoor kan het kokend water 
de optimale temperatuur efficiënter bereiken. Tegelijk 
betekent dit een aanzienlijke energiebesparing. 



Installatie
Met hun focus op ruimtebesparing zijn de Billi-units vaak de 
helft kleiner dan vergelijkbare producten. De ruimte onder 
het aanrecht wordt dus zo economisch mogelijk benut.  

1 beker = 170 ml.

XL dispenser met hendelQuadra onderbouwmodel
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Model Voorgesteld 
aantal 
personen

Afgifte  
kokend water
Bekers per uur

Afgifte  
gekoeld water
Bekers per uur

Hoogte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Diepte 
(mm)

Quadra 460 tot 60 180 175 340 315 465

Voorbeeld van een typische installatie - afbeelding enkel ter illustratie.

Bel ons vandaag

Getest en gecertificeerd

Waterlogic International Limited en WLI Trading Limited behouden 
zich het recht voor om, op basis van voortdurend onderzoek en 
ontwikkeling,  de specificaties te herzien of te wijzigen zonder 
voorafgaande kennisgeving. Waterlogic en het Waterlogic-logo, Firewall 
en het Firewall-logo zijn handelsmerken in landen waar de Groep actief 
is. WLI Trading Ltd heeft een licentie voor het gebruik van BioCote en het 
BioCote-logo, die geregistreerde handelsmerken zijn van BioCote Ltd.

Waterlogic Nederland 
Tel: +31 (0)88 165 30 00 
info@waterlogic.nl

www.waterlogic.nl
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