
KONTAKT 40

EXTERNE CARBONATOR

EEN COMPACTE OPLOSSING

KONTAKT 40 + EXTERNE CARBONATOR

• onbeperkt gekoeld plat en bruisend water
• gekoppeld aan de waterleiding
• nooit meer met flessen sleuren
• bespaar op koeling en handling 

• de externe carbonator wordt onder het 
aanrecht geplaatst, de Kontakt 40 wordt op 
het aanrecht geplaatst 

• energiezuinige koeltechniek die 45% 
efficiënter is dan het vermogen

• ecologisch koelgas R290
• vervaardigd uit recycleerbare materialen, 

zonder gebruik van pur-isolatie 

• ecologische voetafdruk (C02) van getapt 
water is tot 180 keer kleiner dan die van 
flessenwater

• makkelijk zelf te onderhouden, geen 
verplicht service contract 

• drinkflessen & glazen flessen voor kantoor 
te verkrijgen en te personaliseren

info@robinetto.be

www.robinetto.be
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Door getapt water te drinken in plaats van flessenwater werk je 
als bedrijf mee aan een duurzame wereld. 
Bovendien bespaar je ook een hoop geld. Uw besparing kan 
oplopen tot meer dan 200 euro per werknemer.
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eigenschappen KONTAKT 40 + EXTERNE CARBONATOR

afmetingen B x D x H (mm)
           kontakt 40
           externe carbonator

210 x 331 x 426
167 x 281 x 326

hoogte tussen kraan en lekbakje (mm) 293

materiaal inox

losstaand lekbakje (mm) 210 x 147 x 16

filter actieve koolstof

gekoeld plat water

gekoeld bruiswater

type koeling droogkoeling

koelcapaciteit 40 l/ u

elektrisch vermogen
           kontakt 40
           externe carbonator

391 W
345 W

aquastop

Technische vereisten

Basisonderhoud

KONTAKT 40 EXTERNE CARBONATOR

• kraan met ¾” buitenschroefdraad en terugslagklep
• 2 stopcontact 230 V/ 20 a
• plaats voor CO2 fles min 51 cm hoog en diameter 14 cm diameter
• zie technische fiche CO2 flessen via deze link: https://www.robinetto.be/co2
• plaats voor filter 40 cm hoog en 12,5 cm diameter
• opening van 3 cm om CO2 en waterleiding te verbinden met toestel
• Voorzie voldoende ventilatie. Bij inwerking in een afgesloten kast moet het 

ventilatierooster even groot zijn als het ventilatierooster van het toestel en 
hoger geplaatst worden dan het ventilatierooster van het toestel

• filter dient om de 12 maanden vervangen te worden
• CO2 - fles te vervangen in functie van gebruik
• lekbakje regelmatig te ledigen

WATERTAP MET HOGE CAPACITEIT
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