
Fluxo de alta capacidade: 75 
litros de água gelada ou com 
gás por hora.

A tecnologia patenteada produz 
água com gás de alta qualidade 
com um equipamento compacto 
líder de mercado.

Design elegante com corpo em 
aço inox e painel de controle 
touch.

Projetado para caber 
perfeitamente em cima das 
máquinas de gelo Hoshizaki 
Am-50.

Filtros, tubos, reguladores e 
outras partes inclusas. Garrafa 
de CO2 não inclusa.

Bandeja de drenagem pode ser 
conectada a um ralo ou usada 
como pingadeira.

DWM-20A

DWM-20A

543 x 379 x 423 mm

DWM-20A

DISPENSER DE ÁGUA
HIDRO FONT 4U

Medidas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso 33 Kg
Potência 450W

543 x 379 x 423 mm

Gás Refrigerante
Tensão

Faixa de temperatura ambiente 5°C a 32°C
5°C a 29°C
45 a 80psi

45 a 65psi
104 a 127V

Faixa de temperatura da água
Pressão da água (operacional)
Pressão da água (recomendado)
Faixa de Tensão

R134-A
120V / 9A / 60Hz

Gelada
Com Gás
Alcalina 8.0-9.0 pH

3.7 Vol.
1º- 3ºC

Quente 85°C

LIMITES OPERACIONAIS
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DWM-20A

 Linha de abastecimento de água: 3/8" - máx. 80 psi (com regulador de �uxo de água, fornecido)

 Conexão de alimentação de CO2†: 1/4" com regulador de  CO2 ajustado para 55 psi

• Dispensador de água DWM-20A
• Regulador de CO2
• Pacote de �ltro (all-in-one e alkaline)
• Kit de mangueiras para instalação (água e CO2)
• Detector eletrônico de vazamento de água
• Regulador de pressão de água (65 psi)
• Válvula de corte de água (para uso com o detector de vazamento)
• Válvula (90°) de corte de água (geral)
• Filtro alcalinizador

ITENS QUE ACOMPANHAM NA EMBALAGEM:

 Linha de drenagem: 3/8 ”(linha opcional)
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