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WAVE STREAM



Cyklos AB    

WAVE STREAM
Offentlig vattenstation för påfyllning av dricksvatten i vattenflaskor, med 
fokus på hygien och driftsäkerhet. Drivs helt utan el och är konstruerad med 
stålchassi för att tåla den tuffa offentliga utemiljön. Fungerar året om och kan 
placeras i urbana miljöer och vid sidan av cykelbanor.

SPECIFIKATIONER

- WAVE STREAM används för att fylla medhavda vattenflaskor på upp till 1,5 liter

- Behöver ingen el och fungerar året runt med hjälp av ett självdränerande ventilsystem

- Hygienisk konstruktion där vattenutloppet är infällt i skåpet. Kan inte förorenas av djur eller människor, som ofta är fallet på klassiska 

dricksvattenfontäner.

- Inbyggd vattensäkring och backventil som förhindrar att vatten sugs tillbaka i vattenledningsnätet. Skyddar mot förorening till följd av 

översvämning, igensättning eller vandalism (försök till förgiftning/förorening).

- Vattenstationen töms automatiskt efter varje aktivering. Förhindrar ansamling av soluppvärmt vatten under varma sommardagar.

- Pulverlackerat skåp i 4 mm-stål som behandlats med zinkprimer och har ett ytskikt med rostskyddsklass C5

- Skåpfronten fästs med rostfria säkerhetsskruvar som kräver specialverktyg (medföljer).

- Ansluts till vattenledning med upp till 10 bars tryck

- Flödeshastigheten (l/min) kan justeras från utsidan med en insexnyckel

- Anvisningar för felsökning, service och reparation medkommer

ART: NR

450012 Cyklos WAVE STREAM 

FÖRANKRING

Modul för nedgjutning inklusive skruvar

MATERIAL

- Zinkprimer + pulverlackerat svart RAL 9005 (standard). Valfri RAL-färg finns som tillval. 

TILLVAL

- Kan fås med logo eller symbol

- Utökat reservdelssystem och servicekit

- Valfri RAL-färg

DESIGN: J Landerholm & P Lund Cycle Spaces
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