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Het eerste COVID-veilige assortiment 
UV-C-waterdispensers ter wereld
Het aanbieden van een onbetwiste waterzuiverheid, hygiëne en veiligheid aan onze klanten is altij d al 
de doelstelling van Waterlogic geweest. Onze gepatenteerde Firewall-technologie, die exclusief door 
en voor ons is ontwikkeld, is lange tij d getest en is wereldwij d gecertifi ceerd als zij nde in staat om tot 
wel 99,9999% van alle bacteriën, virussen en cysten, zoals legionella, salmonella, E. coli, hepatitis en 
het rotavirus, te elimineren uit drinkwater, zodat u te allen tij de op een veilig manier gehydrateerd blij ft. 

Voortaan hebt u ook volledige gemoedsrust in de wetenschap dat Firewall ook werd getest op 
de menselĳ ke vorm van COVID-19 en het wetenschappelĳ k is aangetoond dat onze technologie 
hiertegen doeltre� end is.

Onafhankelij k onderzoek door het Water & Energy Sustainable Technology (WEST) Center van de 
universiteit van Arizona heeft de doeltreff endheid van Firewalls UV-C-technologie tegen SARS-
CoV-2 (algemeen bekend als COVID-19) bevestigd. Het onderzoek heeft op sluitende wij ze het 
vermogen van Firewall aangetoond om recursieve besmetting naar het systeem en het hieruit 
voortvloeiende risico op kruisbesmetting tussen gebruikers te voorkomen, waardoor de eerste 
COVID-veilige waterdispensers ter wereld een feit zij n.
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Samenvatting van de tests en 
de resultaten
De offi  ciële testresultaten van de universiteit van Arizona, uitgevoerd door dr. Gerba 
en zij n team, tonen de doeltreff endheid van Firewall tegen COVID-19 aan. 
Eerst werd het instromende water getest om te verzekeren dat dit niet gecontamineerd was en geen 
sporen bevatte van het desinfectiemiddel chloor, wat de testresultaten zou hebben kunnen vervalsen.

Vervolgens voerde het vooraanstaande bacteriologische laboratorium tests uit op twee Firewall-units, 
elk met een dosis van de COVID-stam geïnoculeerd in het water, in een aantal van 186 000 tot 310 000 
kolonies, wat overeenkomt met een extreem hoge concentratie van het COVID-virus.

De met het Firewall-systeem behandelde watermonsters vertoonden een gemiddelde koloniereductie 
van meer dan 5 log (99,9998%). Deze resultaten tonen aan dat Firewall doeltreff end is bij  het onschadelij k 
maken van de menselij ke vorm van het COVID-19-virus, met een reductie van meer dan 99,999%.

Firewall is

99,999%
doeltreff end bij  het 
elimineren van COVID-19 
uit uw drinkwater

Met Firewall behandeld water 
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Voor meer informatie over ons COVID-veilige assortiment:
bel het nummer +31 (0)88 165 3000 (NL) / +32 (0)2 556 37 97 (BE)
of e-mail naar info@waterlogic.nl / info@waterlogic.be

Gegarandeerd virus- en 
bacterievrij  tot

99.9999% 
Gepatenteerde
UV-C-technologie   

Zuivert helemaal
tot aan het tapmondstuk   

Voorkomt
recursieve besmetting   

's Werelds hoogst gecertifi ceerde 
zuiveringstechnologie

Bewezen 
COVID-19-eliminatie

Firewall garandeert 's werelds
hoogste zuiveringsgraad
Met een druk op de knop wordt water onmiddellij k tot 99,9999% 
bacterievrij  gezuiverd, wat gegarandeerd doeltreff end is tegen COVID-19.
Het belangrij kste verschil met andere UV-C-technologieën is dat Firewall helemaal tot aan het 
tapmondstuk zuivert. Firewall doodt ziektekiemen net voordat het water uw glas bereikt en fungeert 
als een barrière die voorkomt dat bacteriën en virussen in het systeem terechtkomen.

Firewall is ontworpen voor een snelle en grondige zuivering op aanvraag. De kenmerkende spiraal 
met dubbele helix van het systeem laat water van boven naar beneden en weer terug stromen, waarbij  
het water langer aan UV-C-straling wordt blootgesteld dan bij  conventionele UV-C-oplossingen. De 
spiegelbehuizing versterkt ook de kracht van het licht voor een grondige kiemdodende werking.

De Firewall-technologie werd streng getest door een team van microbiologen van de universiteit van 
Arizona en de testresultaten tonen aan dat Firewall doeltreff end is bij  het onschadelij k maken van de 
menselij ke vorm van het COVID-19-virus, met een koloniereductie van meer dan 99,999%. 

Firewall is het enige zuiveringssysteem dat door IAPMO R&T is gecertifi ceerd overeenkomstig de 
norm NSF/ANSI 55 Class A, het NSF P231-verslag voor microbiologische waterzuiveringstoestellen, 
de US EPA Guide Standard, de norm NSF/ANSI 372 voor loodvrij overeenstemming en CSA B483.1. 
Geen enkele andere waterdispenser beschikt over deze mate van certifi cering. 

'Ik heb het Waterlogic Firewall-toestel getest en kan bevestigen dat dit 
COVID-19 elimineert.'
Dr. Charles P. Gerba
Water & Energy Sustainable Technology (WEST) Center, University of Arizona

Firewall stelt het water 
van het waterleidingnet 
bloot aan UV-C-straling 
wanneer dit naar 
beneden en vervolgens 
weer omhoog stroomt 
door de unieke spiraal 
met dubbele helix

Onbeschermde leidingen stellen 

water bloot aan een infectierisico door 

virussen en bacteriën van buitenaf

Het intense UV-C-licht van 
de Firewall voorkomt dat 
ziektekiemen terechtkomen 
in het systeem en reinigt 
het tapmondstuk om 
kruisbesmetting tussen 
gebruikers te voorkomen

HET RESULTAAT:
Gezuiverd water dat 
veilig is en heerlĳ k om 
te drinken

HOE WERKT DE 
FIREWALL® -TECHNOLOGIE
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Het volledige Firewall®

assortiment, zowel 
tafelmodellen als 
vrij staande modellen
Onze technologisch geavanceerde 
waterdispensers zij n de perfecte aanvulling voor uw 
kantoor of werkruimte, met maximale prestaties en 
maximale hygiëne in drukke omgevingen.



Vrij staande dispensers
en tafelmodellen

Watervariëteit, zuivering zonder 
toegevingen en hoge capaciteit worden 
gecombineerd in onze topreeksdispenser, 
de WL7 Firewall. 
Ontworpen om te voldoen aan de hoge vraag van maximaal 50 
personen, zonder in te leveren op de kwaliteit die u van Waterlogic 
verwacht. Dankzij  de Ice-Bank-koeltechniek kunnen elke keer hoge 
volumes water met een constante ij skoude temperatuur worden 
getapt, terwij l de intuïtieve  gebruikersinterface het voor de gebrui-
kers gemakkelij k maakt om een van de vij f beschikbare wateropties 
te selecteren.

WL7 Firewall®

Aanbevolen voor kantoren, 
gezondheidszorg, onderwĳ s 
en vrĳ e tĳ d

Geschikt voor max. 50 gebruikers

Kenmerken

Firewall

BioCote®

Filtratie

Ice-Bank

Wateropties 

WL2 Firewall®

De WL2 Firewall  (WL2 FW) was de eerste 
waterdispenser met ons gepatenteerde Firewall- 
zuiveringssysteem, met een garantie van 99,9999% 
gezuiverd water. In combinatie met de erg krachtige 
fi ltratie die standaard is op al onze modellen, vormt dit 
de benchmarkreferentie inzake waterzuivering en smaak.
Als stij lvolle toevoeging voor elke werkplek is de WL2 FW 
beschikbaar als vrij staand model of als tafelmodel
en is ideaal voor elke klein tot middelgroot bedrij f.

Bel +31 (0)88 165 3000 (NL) / +32 (0)2 556 37 97 (BE) 
of e-mail naar info@waterlogic.nl / info@waterlogic.be voor meer 
informatie over ons COVID-veilige gamma

Kenmerken

Firewall

BioCote®

Filtratie

Wateropties 

Aanbevolen voor kantoren, 
gezondheidszorg, onderwĳ s 
en vrĳ e tĳ d

Geschikt voor max. 30 gebruikers
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Vrij staande dispensers
en tafelmodellen

De WL3 Firewall  (WL3 FW) combineert al de
technologie en de stij l van de WL2 FW, maar dan 
met een extra bruiswateroptie ter aanvulling van 
de beschikbare wateropties.

De WL3 FW is ontworpen om bruiswater dat 
achterblij ft in de leidingen te verwij deren, zodat 
uw bruisend water bruisend blij ft. Ook is er een 
'extra heet'-wateroptie beschikbaar.

WL3 Firewall®

Kenmerken

Firewall

BioCote®

Filtratie

Wateropties 

Aanbevolen voor kantoren, 
gezondheidszorg, onderwĳ s 
en vrĳ e tĳ d

Geschikt voor max. 30 gebruikers
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of e-mail naar info@waterlogic.nl / info@waterlogic.be voor meer 
informatie over ons COVID-veilige gamma



Met het bieden van een rij kelij ke bron van ij skoud plat en bruisend 
water, voldoet de WLH2 Firewall  Classe-series aan de waterbehoeftes 
van omgevingen waar grote volumes worden gebruikt. 

Naast het vermogen om te beantwoorden aan de vraag van meer dan 
100 gebruikers, combineert de WLH2 Firewall Classe-series ook nog 
effi  ciëntie en een groot volume  met de Ice-Bank-koeltechnologie, 
waardoor de toestellen maximaal 160 liter ij skoud, gezuiverd water 
per uur kunnen verdelen. De toestellen zij n ideaal voor het vullen van 
flessen en beschikken over een Firewall UV-C-zuivering met hoog 
capaciteit en een fi ltratiesysteem van professionele kwaliteit, zodat uw 
water kristalhelder, heerlij k lekker en bacterie- en virusvrij  blij ft. 

WLH2 Firewall® Classe-series
WL Tap Firewall®  3.0
De WL Tap Firewall 3.0 (WL Tap FW 3.0) is de 
perfecte aanvulling voor ontspanningsruimtes 
waar de voorkeur wordt gegeven aan een 
kraanwateroplossing, zonder in te leveren op de 
waterkwaliteit. De bij komende kastunit met hoog 
koelvolume past in een kastruimte onder het 
tafelblad waardoor het tafelblad zelf netjes blij ft,
zonder al te veel grote apparatuur.

Kenmerken

Firewall

BioCote®

Filtratie

Wateropties 

Aanbevolen voor kleine werk-
omgevingen: directiekamers, 
personeelsruimtes, kitche-
nettes, bars en pauzeruimtes

Tapcapaciteit:50 liter 
per uur

Vrij staande dispensers
en tafelmodellen

Wateropties 

Aanbevolen voor grote 
kantoren, gezondheidszorg, 
horeca en catering

Tapcapaciteit: 160 liter 
per uur

Optie koud en bruisend 
water

Kenmerken

Firewall

BioCote®

Filtratie met 
hoog debiet

Ice-Bank
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Bel +31 (0)88 165 3000 (NL) / +32 (0)2 556 37 97 (BE) 
of e-mail naar info@waterlogic.nl / info@waterlogic.be voor meer 
informatie over ons COVID-veilige gamma



Nog meer hygiënische 
oplossingen van 
Waterlogic
Wij  beseff en meer dan ooit dat het 
beschermen van uw mensen het 
allerbelangrij kst is.

Daarom bieden we een uitgebreid pakket hoogkwalitatieve 
producten en een Total Care-dienstverlening aan om u te 
ondersteunen bij  het bieden van een veilige en hygiënische 
werkomgeving die een gezonde hydratatie bevordert. 

TECHNOLOGIE DIE 
VOOR GEMOEDSRUST 
ZORGT
De sterk gecertifi ceerde 
fi ltratie-, zuiverings- en 
antibacteriële technologieën, 
inclusief de krachtige 
combinatie van Firewall® en 
BioCote®, zorgt voor de beste 
hydratatie-ervaring. 

CONTACTLOZE HYDRATATIE
De praktische oplossingen voor de contactloze 
werking van onze waterdispensers bieden een 
intuïtief hands-free gebruik. Het is dus onnodig 
om knoppen of een scherm aan 
te raken, waardoor er minder 
risico bestaat dat ziekte-
kiemen zich kunnen 
verspreiden tussen 
gebruikers. 

ESSENTIËLE ACCESSOIRES
Essentiële accessoires, waaronder papieren 
wegwerpbekers, schoonmaakproducten 
voor de dispenser, persoonlij ke 
beschermingsmiddelen en 
gedragsvoorschriften nabij  het 
verdeelpunt helpen de ver-
spreiding van ziektekiemen 
op de werkplek te voorkomen. 
Een handig en betaalbaar 
abonnement garandeert  
dat u nooit zonder komt te zitten.

SUPPORT EN EXPERTISE
Met behulp van ons vriendelij k en behulpzaam 
klantenservice team leveren wij  een volledige 
aftersalesservice. Hierbij  komt een probleemloze 
installatie en regelmatig onderhoud en 
instandhouding door onze vakkundig opgeleide 
technici, zodat uw waterdispensers veilig en in 
topconditie blij ven werken.

'HYGIËNE EERST'-AANPAK
Met de opvolging van de meest strikte voorschriften 
binnen onze toeleveringsketen verzekeren we de 
veiligheid bij  elke stap. Van de productielij n, via 
de verpakking en de verzending tot en met de 
contactloze levering, de installatie en het onderhoud 
nemen wij  alle nodige voorzorgsmaatregelen. Verder 
zien we erop toe dat onze leveranciers hetzelfde doen.

Wenst u een veilige en hygiënische toegang te verschaff en 
tot een gezonde hydratatie?
Bel +31 (0)88 165 3000 (NL) / +32 (0)2 556 37 97 (BE) 
of e-mail naar info@waterlogic.nl / info@waterlogic.be

Nu downloadenNu downloaden

Vraagt u zich af hoe u 
uw waterdispenser weer 
moet opstarten na een 
periode van sluiting of hoe 
u deze op hygiënische 
wĳ ze in dienst houdt? 
Deze richtlĳ nen bieden 
praktische ondersteuning 
om uw waterdispenser 
schoon en op en top veilig 
werkend te houden.



Better thinking, better water,  
beter for you, better for the planetTM

Bij Waterlogic begint alles bij onze visie op water. Achter elke 
druppel Waterlogic-water schuilen jaren van kennis, innovatie en 
ervaring, gericht op het afleveren van zuiver, lekker drinkwater in 
het kader van een duurzame strategie.

Aangezien we onze eigen waterkoelers ontwerpen, produceren, 
verdelen, installeren en onderhouden, profiteert u van een 
ongeëvenaard kwaliteitsproduct én een brede waaier aan 
consumables en accessoires. Onze Total Care-dienstverlening is 
onberispelijk en speelt meteen op al uw behoeften in. 

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over 
Waterlogic en ontdek welke oplossing het best bij u past.

Bel +31 (0)88 165 3000 (NL) 
 +32 (0) 2 556 37 97 (BE)

Mail info@waterlogic.nl 
 info@waterlogic.be

Bezoek onze website  
www.waterlogic.nl 
www.waterlogic.be
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