
Animo 
voor koffieprofs
Koffiezetinstallaties, waterkokers 
en warme drankencontainers voor 
professioneel gebruik



Animo voor koffieprofs

‘Als de laatste akkoorden van het concert zijn weggestorven’

‘Als de ontmoetingsruimte van het verzorgingshuis volstroomt’ 

‘Als de bel voor het einde van het examen heeft geklonken’

                 ‘Als de deuren van de congreszaal opengaan’ 

Animo 
AnYWHERE
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Animo voor koffieprofs

Het gebeurt vaak, dat een grote groep mensen tegelijk zin 

heeft in een geurig kopje koffie. Is het uw verantwoordelijk-

heid om daarin te voorzien? En wilt u de verwachtingen van 

uw gasten liever overtreffen dan waarmaken? Vertrouw dan 

op Animo-installaties.

Het geheim van Animo …

Het geheim van Animo apparatuur zit hem in het 

gebruiksgemak. De bediening is eenvoudig en logisch. 

Roestvrij staal en hoogwaardige kunststoffen maken dat 

de apparatuur makkelijk is schoon te houden en heel lang 

mooi blijft. Drupvrije kranen en tal van doordachte details. 

Zo geniet de koffieprofessional evenveel als de koffie- 

gebruiker. Dat bedoelen we met Coffee Convenience.

Op maat voor u

Animo biedt de mogelijkheid om uw installatie nauwkeurig 

af te stemmen op de behoefte. Is er een buffetopstelling 

of krijgt elke tafel een eigen kan? Wordt de koffie 

misschien afdeling voor afdeling rondgebracht? Moeten 

er ook thee of andere warme dranken worden geser-

veerd? Is er elektriciteit op de plaats van consumptie? 

Voor iedere omgeving is er een Animo-installatie op maat. 

In deze brochure zetten wij die mogelijkheden voor u op 

een rij.  
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De ComBi-line van Animo
ComBi-line apparatuur biedt de mogelijkheid om in korte tijd 

grote hoeveelheden koffie en thee te zetten. Een ComBi-line 

opstelling bestaat uit een combinatie van één of twee door-

stroomwaterkokers en één of twee containers. De containers 

kunnen worden geplaatst op een buffet, werktafel of serveer-

wagen. Het grootste apparaat heeft een capaciteit van maar 

liefst 1.280 kopjes (160 liter) per uur.

Animo ComBi-line

De perfecte filterkoffie
Ook bij grote aantallen vergeten we niet waar het om gaat. Elke 

kop koffie moet vers en lekker zijn. De ComBi-line is gebaseerd 

op het snelfiltersysteem. In speciale kunststof filterhouders 

worden bijpassende filters met de fijngemalen koffie geplaatst. 

Water van exact de juiste temperatuur wordt er doorheen geleid 

en opgevangen in de warmhoudcontainer. Zo zorgt de ComBi-

line dat het beste uit de koffieboon in uw kopje komt.

Thee voor de liefhebber
Met hetzelfde apparaat kan met hetzelfde gemak ook thee worden 

gezet. Daarvoor is het speciale theefilter met vulpijp beschikbaar. 

Geen theeblaadjes in de thee en geen gebruikte theezakjes om op 

te ruimen. Ideaal. 

ComBi-line met twee containers 
van 10 liter: CB 2x10

ComBi-line met een links geplaatste 
container van 10 liter en separate 
waterkoker in de zuil: CB 1x10W L.

Voor het zetten van thee in een 
container plaatst u het speciale 
theefilter met vulpijp.

Zo zorgt de ComBi-line  dat het beste uit de koffieboon in uw kopje komt.
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Animo ComBi-line

Koffie bij windkracht 10. Animo is een internationaal opererend 

bedrijf met de hoofdvestiging in Assen, Nederland. Daar zijn ook 

marketing, productontwikkeling en fabricage geconcentreerd. 

Daardoor hebben we het productieproces vrijwel volledig in 

eigen hand en is de kwaliteit optimaal gewaarborgd. 

Bovendien kunnen we beter inspelen op speciale klantwensen. 

Zo hebben we voor een grote opdrachtgever onze koffiezetin-

stallaties kunnen aanpassen aan gebruik op zee. 

ANIMO ANYHOW

Zo zorgt de ComBi-line  dat het beste uit de koffieboon in uw kopje komt.

De flexibele buffetopstelling
Wie koffie en thee op een centrale plaats zet en serveert kiest voor 

een buffetopstelling. Afhankelijk van de gewenste hoeveelheden 

kiest u uit de verschillende combinatiemogelijkheden van de 

ComBi-line. Aan u de keus:

• Met of zonder separate waterkoker in de zuil?

• Eén of twee afneembare containers?

• Containers van 5, 10, 20 of 40 liter? 

Snelschenkslang en S-uitloop
Ideaal als u in korte tijd grote hoeveelheden koffie serveert. 

Verhoogde bodemplaat
Handig als u veel gebruik maakt van thermoskannen. 

Aftaphoogte 335 mm.
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Animo ComBi-line

Gebruiksvriendelijk
De ComBi-line is uiterst gemakkelijk in het gebruik. Met het soft-

toetspaneel aan de voorzijde van de zuil stelt u eenvoudig de 

gewenste hoeveelheid te zetten koffie in. De aanbevolen hoeveel-

heid gemalen koffie wordt vervolgens aangegeven. Een signaal 

geeft aan wan

neer de koffie klaar is. U heeft er dus nauwelijks omkijken naar.

Alles onder controle 
Elke ComBi-line zit vol slimme mogelijkheden die het gemak verder 

vergroten. Zo kunt u de timer gebruiken om de instelling voor de 

volgende dag te programmeren. De ComBi-line heeft een 

(beschermde) operator- en service-omgeving. Daar kunt u de instel-

lingen beheren voor het koffiezet-proces, gewenste temperatuur en 

voor service en onderhoud.

Veiligheid voor alles 
Het gebruik van heet water vraagt om goede veiligheidsvoorzie-

ningen. Alle installaties zijn voorzien van: 

• Zwenkarmbeveiliging 

• Containersignalering (bij buffettoepassingen)

• Stoptoets om de waterafgifte op ieder moment te onderbreken

• Druipwaterdichte contactdozen 

• No-dripkraan

Eenvoudig in onderhoud
Alles aan de ComBi-line is ontworpen om snel en makkelijk te 

kunnen schoonmaken. Het ingebouwde ontkalkingsprogramma 

helpt de gebruiker door het proces om kalkaanslag te verwijderen. 

Koffieaanslag in de binnenpotten blijft tot een minimum beperkt. 

Een speciaal door Animo geleverd oplosmiddel voor het reinigen 

van aanslag doet de rest. Ook ontkalkingsmiddel en koffiefilters 

kunnen door Animo worden geleverd. 

Dankzij het koffiedoseeradvies is de koffie altijd  perfect op smaak.

Softtoetspaneel
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Animo ComBi-line

De praktische serveerwagenopstelling
Als de koffiedrinkers niet naar de koffie komen, moet de koffie naar 

de koffiedrinkers. Voor het decentraal serveren van koffie en thee 

biedt Animo’s ComBi-line perfecte mogelijkheden. 

Ideaal is de combinatie met een aan de wand bevestigde door-

stroomwaterkoker met een container en een serveerwagen. 

Als de koffie klaar is, vervangt u de filterhouder voor een geïsoleerd 

deksel. En rijden maar! 

Met een extra container en serveerwagen bent u nog flexibeler. 

Terwijl u uitserveert op afdeling A wordt de koffie voor afdeling B 

alweer vers gezet! 

Kunststof filterhouders 
Licht in gewicht en warmte-isolerend. Dus ook makkelijk te 

hanteren.

RVS-filterhouder voor 40 liter container 
Alleen het allergrootste formaat heeft een filterhouder van roestvrij 

staal in plaats van kunststof. Met handgrepen en een los korf-

filterinzetstuk.  

Containers voor constante temperatuur 
Cruciaal in de bereiding van koffie en thee is het beheersen 

van de temperatuur. Daarom heeft Animo uitstekend geïsoleerde 

drankcontainers, met en zonder geïsoleerde en elektrische 

temperatuurregeling. Meer daarover op pagina 10. 

Afzonderlijke waterkoker 
De versies met afzonderlijke waterkoker in de zuil is voorzien van 

een extra kraan. De watertemperatuur kan apart worden ingesteld. 

Ideaal voor theedrinkers of voor het 4-uur instantsoep moment. 

No-dripkraan 
Zo blijft alles langer netjes en schoon in het gebruik. 

Serveerwagen 
Animo heeft ook een passend aanbod serveerwagens. Vraag uw 

leverancier om de folder. 

Dankzij het koffiedoseeradvies is de koffie altijd  perfect op smaak.

Serveerwagen CB 10W

CB 2X40

De containers zijn leverbaar in 
5, 10 en 20 liter. Containers met 
een zelfde inhoud zijn stapelbaar. 
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Animo Waterkokers

Animo Waterkokers
Heet water wordt niet alleen gebruikt voor koffie of thee. 

Er worden bijvoorbeeld ook steeds meer instant-producten als 

soep en warme chocola geconsumeerd. Als u in korte tijd 

grote hoeveelheden heet water nodig hebt, is het goed om 

over hoogwaardige apparatuur van Animo te beschikken. 

In de ComBi-line van Animo wordt de warmwatervoorziening 

gecombineerd met een koffiezetinstallatie (zie pagina 4 t/m 7). 

Animo biedt daarnaast diverse andere mogelijkheden.

De WKI-serie: voor aan de wand
Met een voorraadkoker uit de WKI-serie hebt u altijd een voor-

raad heet water ter beschikking. U tapt precies de hoeveelheid 

water af zonder dat de temperatuur terugvalt. De hoge snelheid 

en flexibiliteit maakt de WKI ideaal voor professioneel gebruik. 

WKI-waterkokers hebben een vaste wateraansluiting. De instel-

bare thermostaat houdt het water op een constante temperatuur. 

Na aftappen vult de WKI de voorraad weer snel aan. WKI-kokers 

zijn leverbaar met een zwenkkraan. Een no-dripkraan is optioneel. 

Naar keuze: 10, 20, 40, 60 of 80 liter. 

De WKT-serie: voor op het buffet
Alle voorraadwaterkokers uit de WKT-serie zijn tafelmodellen. Ze zijn 

standaard enkelwandig en voorzien van thermostaat en droogkook-

beveiliging. Deze serie heeft een peilglas en no-dripkraan. Ze zijn 

leverbaar met een vaste wateraansluiting (VA) of met handmatige 

watervulling (HA). Naar keuze: 10 of 20 liter. 

De WKT-D-serie: dubbelwandig
WKT-D voorraadwaterkokers hebben een dubbelwandige RVS-

behuizing. Dankzij de veilige polyurethaan isolatielaag wordt de 

buitenkant niet heet. Ook het deksel is geïsoleerd.

De WKT-D waterkokers zijn standaard uitgerust met peilglas, 

no-dripkraan en traploos instelbare thermostaat. Ze zijn verkrijg-

baar in 5, 10 en 20 liter uitvoering, met (VA) of zonder vaste 

wateraansluiting (HA). Ze laten zich goed combineren met 

koffiezet¬installaties van de ComBi-line. 

WKT-3n: met lekbak 
De WKT-3n is een dubbelwandige waterkoker. Ze is standaard 

voorzien van lekbak. Ze is verkrijgbaar met (VA) of zonder vaste 

wateraansluiting (HA). De WKT-3n is goed te combineren met de 

M-line (kannenapparatuur) van Animo. 

WKI-serie

WKT-serie
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Animo Waterkokers

Daalderop 5HWA 
Deze originele Daalderop waterkoker warmt 2,5 liter water op in 

slechts 7 minuten. Het tafelmodel heeft een buffervoorraad van vijf 

liter en is voorzien van isolerende handgreep, peilglas en no-drip 

kraan. Daalderop 5HWA is volledig onderdeel van het Animo-

assortiment, maar heeft een eigen design gehouden. 

WKS: met stoomkraan
De WKS waterkoker heeft naast een heetwaterkraan ook een 

stoomkraan. De stoom wordt gebruikt voor het verwarmen van 

melk of chocolademelk. De heetwaterkraan is met name geschikt 

voor het aftappen van kleine hoeveelheden (kopjes) heet water. 

De WKS heeft een capaciteit van 25 liter per uur.

Voor het reinigen van waterkokers is een speciaal ontkalkingsmid-

del verkrijgbaar bij Animo, in sachets of in grootverpakking.

Er worden steeds meer instant-producten 
als soep en warme chocola geconsumeerd.

Animo apparatuur is in elk opzicht een verstandige investering. 

De roestvrijstalen behuizing is niet alleen onverwoestbaar maar 

ook volledig recyclebaar. Ook de overige componenten zijn van 

hoogwaardig materiaal en hebben een lange levensduur. 

Bovendien let Animo goed op het energieverbruik. De dubbel-

wandige systemen zijn sterk warmte-isolerend. Alle energie 

komt terecht in een lekker warm bakje. En dat geeft juist weer 

nieuwe energie! 

ANIMO ANYWAY

WKT-3n WKS Daalderop 5HWA

WKT-D-serie
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Wilt u wel/niet een elektrische verwarmde container?
Als de containers altijd gebruikt worden op een plaats waar 

elektriciteit is, dan is de elektrische versie het beste. Een klein 

verwarmingselement houdt de drank onder alle omstandigheden 

perfect op temperatuur. Maar als de containers op verschillende 

locaties worden gebruikt, of onder onvoorspelbare omstandig- 

heden, dan kunt u beter kiezen voor geïsoleerde containers. Een 

dubbelwandige RVS-behuizing met een polyurethaan isolatielaag 

zorgt dat de dranken heel lang op de oorspronkelijke temperatuur 

blijven. Geïsoleerde containers besparen bovendien energie.  

Wilt u een container van 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20  
of 25 liter?
Die keus zal vooral afhangen van de capaciteitsbehoefte. Maar 

misschien ook van de omvang van uw biceps. Kleine containers 

zijn nu eenmaal makkelijker te verplaatsen. Bovendien geeft een 

aantal kleinere containers meer flexibiliteit dan één grote. 

Trouwens, containers van dezelfde omvang zijn stapelbaar. Animo 

heeft hoe dan ook het geschikte formaat voor u.

CN-serie: onderdeel van de ComBi-line, maar ook apart verkrijg-

baar en bruikbaar. Transportabel, stapelbaar, met geïntegreerd 

peilglas en no-drip kraan. In elektrische (CNe) of geïsoleerde (CNi) 

uitvoering. Naar keuze: 5, 10 of 20 liter.

Animo Drankencontainers

Animo Drankencontainers
In de praktijk kan er enige tijd zitten tussen het bereiden en het 

serveren van warme of koude dranken. Zeker als het om grote 

hoeveelheden gaat. Om de smaak en kwaliteit te behouden is 

het belangrijk dat de dranken op de juiste temperatuur worden 

gehouden. Animo drankencontainers zijn ideaal voor professio-

neel gebruik in ziekenhuizen, bedrijfsrestaurants, sportkantines, 

event catering en dergelijke. Ze zijn er in diverse uitvoeringen. 

Bij uw keuze zijn twee vragen van belang:
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Animo Drankencontainers

CE-serie: voorzien van een warmhoudelement met klixon thermos-

taat dat los staat van de bodem. Dit geeft een hetelucht au-bain-

marie-effect waardoor de drank beter op temperatuur (ca. 85°C) en 

langer houdbaar blijft. Naar keuze: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 of 25 liter. 

Containers 4 t/m 8 liter zijn voorzien van draagbeugel, de overige 

met handgrepen.

CI-serie: geschikt voor warme én koude dranken. De polyurethaan 

isolatielaag houdt de drank heel lang op constante temperatuur. 

Naar keuze: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 of 25 liter. Containers 4 t/m 8 

liter zijn voorzien van draagbeugel, de overige met handgrepen. 

Optie: Klemsluiting, 
Kraanbeschermbeugel

Als je lekkere warme dranken schenkt, krijg je warme reacties terug.
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Buffetopstellingen

Artikelnummer

Buffervoorraad koffie/thee

Uurcapaciteit koffie/thee*

Boiler inhoud

Uurcapaciteit heet water

In 1x af te tappen

Aansluitwaarde

Afmeting (BxD(xD1**)xH)

Taphoogte

Bewaartemperatuur

Waterdoseertijd

Filterpapier

CB 2x5

10600

10 l, 80 kopjes

ca. 30 l, 240 kopjes

-

-

-

1N~ 220-240V, 3200W,  

50-60 Hz

770 x 465(325) x 695 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 10 min/5 l

101/317

CB 2x5W

10615

10 l, 80 kopjes

ca. 30 l, 240 kopjes

4,2 l

22 l

2,2 l

3N~ 380-415V, 5400W,  

50-60 Hz

770 x 465(325) x 695 mm

185 mm 

ca. 80-85°C

ca. 10 min/5 l

101/317

CB 1x5 L/R

L: 10605 / R: 10610

5 l, 40 kopjes

ca. 30 l, 240 kopjes

-

-

-

1N~ 220-240V, 3200W,  

50-60 Hz

530 x 465(325) x 695 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 10 min/5 l

101/317

B 1x5W L/R

L: 10620 / R: 10625

5 l, 40 kopjes

ca. 30 l, 240 kopjes

4,2 l

22 l

2,2 l

3N~ 380-415V, 5400W,  

50-60 Hz

530 x 465(325) x 695 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 10 min/5 l

101/317

CB 2x10

10640

20 l, 160 kopjes

ca. 60 l, 480 kopjes

-

-

-

3N~ 380-415V, 6200W, 

50-60 Hz

907 x 465(325) x 785 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 10 min/10 l

152/457

CB 2x10W

10655

20 l, 160 kopjes

ca. 60 l, 480 kopjes

5,6 l

22 l

3,6 l

3N~ 380-415V, 8400W,  

50-60 Hz

907 x 465(325) x 785 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 10 min/10 l

152/457

Animo ComBi-line - technische gegevens

Artikelnummer

Buffervoorraad koffie/thee

Uurcapaciteit koffie/thee*

Boiler inhoud

Uurcapaciteit heet water

In 1x af te tappen

Aansluitwaarde

Afmeting (BxD(xD1**)xH)

Taphoogte

Bewaartemperatuur

Waterdoseertijd

Filterpapier

CB 1x10 L/R

L: 10645 / R: 10650

10 l, 80 kopjes

ca. 60 l, 480 kopjes

-

-

-

3N~ 380-415V, 6200W, 

50-60 Hz

599 x 465(325) x 785 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 10 min/10 l

152/457

CB 1x20 L/R

L: 10685 / R: 10690

20 l, 160 kopjes

ca. 90 l, 720 kopjes

-

-

-

3N~ 380-415V, 9200W, 

50-60 Hz

653 x 500(360) x 890 mm

185 mm 

ca. 80-85°C

ca. 14 min/20 l

203/533

CB 1x20W L/R

L: 10700 / R :10705

20 l, 160 kopjes

ca. 90 l, 720 kopjes

5,6 l

22 l

3,6 l

3N~ 380-415V, 11400W, 

50-60 Hz

653 x 500(360) x 890 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 14 min/20 l

203/533

CB 1x10W L/R

L: 10660 / R: 10665

10 l, 80 kopjes

ca. 60 l, 480 kopjes

5,6 l

22 l

3,6 l

3N~ 380-415V, 8400W, 

50-60 Hz

599 x 465(325) x 785 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 10 min/10 l

152/457

CB 2x20

10680

40 l, 320 kopjes

ca. 90 l, 720 kopjes

-

-

-

3N~ 380-415V, 9200W,  

50-60 Hz

1015 x 500(360) x 890 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 14 min/20 l

203/533

CB 2x20W

10695

40 l, 320 kopjes

ca. 90 l, 720 kopjes

5,6 l

22 l

3,6 l

3N~ 380-415V, 11400W,  

50-60 Hz

1015 x 500(360) x 890 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 14 min/20 l

203/533

* Doorstroom heetwater ** Exclusief lekbak
Voor alle installaties geldt: vaste wateraansluiting (3/4”)

Elektrische containers

Artikelnummer

Inhoud

Aansluitwaarde

Afmeting Ø x H

Taphoogte

Bewaartemperatuur

CN5e

51105

5 l

1N~ 220-240V, 35W, 50-60 Hz

237 x 406 mm 

120 mm

ca. 80-85°C

CN10e

51110

10 l

1N~ 220-240V, 70W, 50-60 Hz

307 x 427 mm

120 mm 

ca. 80-85°C

CN20e

51120

20 l

1N~ 220-240V, 70W, 50-60Hz

355 x 515 mm

120 mm

ca. 80-85°C

Geïsoleerde containers

Artikelnummer

Inhoud

Afmeting Ø x H

Taphoogte

Temperatuurverlies per uur

CN5i

51205

5 l

237 x 406 mm

120 mm 

ca. 4°C

CN10i

51210

10 l

307 x 427 mm

120 mm

ca. 3°C

CN20i

51220

20 l

355 x 515 mm

120 mm 

ca. 2,5°C

Serveerwagenopstellingen

Artikelnummer

Uurcapaciteit koffie/thee*

Boiler inhoud

Uurcapaciteit heet water

In 1x af te tappen

Aansluitwaarde

Waterdoseertijd 

Afmeting (BxDxH)

Geschikt voor

CB 5

10630

ca. 30 l, 240 kopjes

-

-

-

1N~ 220-240V, 3200W, 

50-60 Hz

ca. 10 min/5 l

235 x 345 x 707 mm 

CN5e/i

CB 20

10710

ca. 90 l, 720 kopjes

-

-

-

3N~ 380-415V, 9200W,  

50-60 Hz

ca. 14 min/20 l

235 x 345 x 901 mm

CN20e/i

CB 20W

10715

ca. 90 l, 720 kopjes

5,6 l

22 l

3,6 l

3N~ 380-415V, 11400W, 

50-60Hz

ca. 14 min/20 l

235 x 490 x 901 mm

CN20e/i

CB 5W

10635

ca. 30 l, 240 kopjes

4,2 l

22 l

2,2 l

3N~ 380-415V, 5400W,  

50-60 Hz

ca. 10 min/5 l

235 x 490 x 707 mm 

CN5e/i

CB 10

10670

ca. 60 l, 480 kopjes

-

-

-

3N~ 380-415V, 6200W, 

50-60 Hz

ca. 10 min/10 l

235 x 345 x 800 mm

CN10e/i

CB 10W

10675

ca. 60 l, 480 kopjes

5,6 l

22 l

3,6 l

3N~ 380-415V, 8400W, 

50-60 Hz

ca. 10 min/10 l

235 x 490 x 800 mm

CN10e/i
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 CB 2x40 CB 1x40 L/R CB 40 CN40e

Artikelnummer 10750 10755 / 10760 10765 51140

Buffervoorraad koffie/thee 80 l, 640 kopjes 40 l, 320 kopjes - 40 l, 320 kopjes

Uurcapaciteit koffie/thee* 160 l, 1280 kopjes 160 l, 1280 kopjes 160 l, 1280 kopjes -

Aansluitwaarde 3N~380-415V,  3N~380-415V, 3N~380-415V,  1N~220-240V, 140W, 

 18200W, 50-60 Hz  18200W, 50-60 Hz 18200W, 50-60 Hz  50-60 Hz

Afmeting (BxD(xD1**)xH) 1240 x 685(465) x 970 mm 765 x 685(465) x 970 mm 235 x 345 x 985 mm ø455 x 535 mm

Taphoogte 153 mm 153 mm - 95 mm

Bewaartemperatuur 80-85°C 80-85°C - 80-85°C

Waterdoseertijd ca. 14 min/40 l ca. 14 min/40 l ca. 14 min/40 l -

Filterpapier 280/635 280/635 - 280/635

* Doorstroom heetwater  ** Zonder lekbak 
Voor alle installaties geldt: vaste wateraansluiting (3/4”) 

Animo ComBi-line 40 L - technische gegevens
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 CB 5 CB 5W CB 10 CB 10W CB 20 CB 20W

Artikelnummer 10630 10635 10670 10675 10710 10715

Uurcapaciteit heet water ca. 30 l ca. 30 l ca. 60 l ca. 60 l ca. 90 l ca. 90 l

Buffervoorraad heet water (W) - 4,2 l - 5,6 l - 5,6 l

Uurcap. heet water (W) - 22 l - 22 l - 22 l

In 1x af te tappen (W) - 2,2 l - 3,6 l - 3.6 l

Aansluitwaarde 1N~220-240V,   3N~380-415V,   3N~380-415V,   3N~380-415V,   3N~380-415V,   3N~380-415V,  
 3200W, 50-60Hz  5400W, 50-60Hz  6200W, 50-60Hz  8400W, 50-60Hz  9200W, 50-60Hz  11400W, 50-60Hz 

Wateraansluiting ja ja ja ja ja ja

Afmeting (BxDxH) 235 x 345 x 707 mm 235 x 490 x 707 mm 235 x 345 x 800 mm 235 x 490 x 800 mm 235 x 345 x 901 mm 235 x 490 x 901 mm

Waterdoseertijd ca. 10 min/5 l ca. 10 min/5 l ca. 10 min/10 l ca. 10 min/10 l ca. 14 min/20 l ca. 14 min/20 l

Geschikt voor CN5e/i CN5e/i CN10e/i CN10e/i CN20e/i CN20e/i

ComBi-line

 WKI 10n WKI 20n 3kW WKI 20n 6kW WKI 40n WKI 60n WKI 80n

Artikelnummer 30110 30115 30120 30125 30130 30135

Buffervoorraad heet water 10 l 20 l 20 l 40 l 60 l 80 l

Uurcapaciteit heet water 30 l 30 l 60 l 90 l 90 l 180 l

Aansluitwaarde 1N~220-240V,  1N~220-240V,  3N~380-415V,  3N~380-415V,  3N~380-415V,  3N~380-415V, 
 3200W, 50-60Hz 3200W, 50-60Hz 6600W, 50-60Hz 9600W, 50-60Hz 9600W, 50-60Hz 19200W, 50-60Hz

Wateraansluiting ja ja ja ja ja ja

Afmeting Ø x H 224 x 520 mm 304 x 580 mm 304 x 580 mm 385 x 685 mm 385 x 855 mm 445 x 890 mm

Bewaartemperatuur instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C

Opwarmtijd waterkoker 20 -> 97°C: 17 min 20 -> 97°C: 34 min 20 -> 97°C: 17 min 20 -> 97°C: 23 min 20 -> 97°C: 35 min 20 -> 97°C: 25 min

Aftapsnelheid 6-9 sec/l 6-9 sec/l 6-9 sec/l 6-9 sec/l 6-9 sec/l 6-9 sec/l

WKI-n

 WKT 10n HA WKT 10n VA WKT 20n HA WKT 20nVA WKT 3n HA WKT 3n VA

Artikelnummer 30145 30140 30155 30150 30100 30101

Buffervoorraad heet water 10 l 10 l 20 l 20 l 3 l 3 l

In 1x af te tappen 8 l 8 l 18 l 18 l 2 l 2 l

Uurcapaciteit heet water 30 l 30 l 30 l 30 l 21 l 21 l

Aansluitwaarde 1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V, 

 3200W, 50-60Hz 3200W, 50-60Hz 3200W, 50-60Hz 3200W, 50-60Hz 2100W, 50-60Hz 2100W, 50-60Hz

Wateraansluiting nee ja nee ja nee ja

Afmeting Ø x H 225 x 505 mm 225 x 505 mm 305 x 560 mm 305 x 560 mm 215(B) x 280(D)  215(B) x 280(D) 
     x 445(H)  x 445(H)  

Bewaartemperatuur instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C

Opwarmtijd waterkoker 20 -> 97°C: 17 min 20 -> 97°C: 17 min 21 -> 97°C: 34 min 21 -> 97°C: 34 min 20 -> 90°C: 8 min 20 -> 90°C: 8 min

WKT-n

 WKT-D 5n HA WKT-D 5n VA WKT-D 10n HA WKT-D 10n VA WKT-D 20n HA WKT-D 20n VA

Artikelnummer 30040 30055 30045 30060 30050 30065

Buffervoorraad heet water 5 l 5 l 10 l 10 l 20 l 20 l

In 1x af te tappen 4 l 4 l 8 l 8 l 18 l 18 l

Uurcapaciteit heet water 30 l 30 l 30 l 30 l 30 l 30 l

Aansluitwaarde 1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V, 
 3200W, 50-60 Hz 3200W, 50-60 Hz 3200W, 50-60 Hz 3200W, 50-60 Hz 3200W, 50-60 Hz 3200W, 50-60 Hz

Wateraansluiting nee ja nee ja nee ja

Afmeting Ø x H 237 x 406 mm 237 x 406 mm 307 x 427 mm 307 x 427 mm 355 x 515 mm 355 x 515 mm

Bewaartemperatuur instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C instelbaar tot 97°C

Opwarmtijd waterkoker 20 -> 97°C: 9 min 21 -> 97°C: 9 min 22 -> 97°C: 17 min 23 -> 97°C: 17 min 24 -> 97°C: 34 min 25 -> 97°C: 34 min

WKT-Dn

 WKS

Artikelnummer 30037

Inhoud stoomboiler 3,5 l

Buffervoorraad heet water 3 l

Uurcapaciteit heet water 25 l

Uurcapaciteit stoom 25 l

Aansluitwaarde 1N~220-240V, 3200W, 50-60 Hz

Wateraansluiting ja

Afmeting (BxDxH)  195 x 490 x 465 mm

Opwarmtijd waterkoker ca. 9 min

WKS

Animo Waterkokers - technische gegevens
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Animo Drankencontainers - technische gegevens

  CI 4 CI 6 CI 8 CI 10 CI 12 CI 16 CI 20 CI 25

Artikelnummer   50038  50039  50040  50041  50042  50043  50044  50045

Inhoud  4 l, 32 kopjes 6 l, 48 kopjes 8 l, 64 kopjes 10 l, 80 kopjes 12 l, 96 kopjes 16 l, 128 kopjes 20 l, 160 kopjes 25 l, 200 kopjes

Afmeting Ø x H  237 x 346 mm 237 x 405 mm 252 x 436 mm 252 x 489 mm 307 x 427 mm 307 x 504 mm 307 x 576 mm 307 x 655 mm

Gewicht  4,5 kg 5,1 kg 5,9 kg 6,5 kg 8 kg 9,2 kg 10,3 kg 11,2 kg

Temperatuurverlies per uur  5°C 4°C 4°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Isolatie  Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan
 CFK-vrij CFK-vrij CFK-vrij CFK-vrij CFK-vrij CFK-vrij CFK-vrij CFK-vrij

Taphoogte  120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

 CE 4 CE 6 CE 8 CE 10 CE 12 CE 16 CE 20 CE 25

Artikelnummer 50050 50051 50052 50053 50054 50055 50056 50057

Inhoud 4 l, 32 kopjes 6 l, 48 kopjes 8 l, 64 kopjes 10 l, 80 kopjes 12 l, 96 kopjes 16 l, 128 kopjes 20 l, 160 kopjes 25 l, 200 kopjes

Aansluitwaarde 1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V, 
 165W, 50-60 Hz 165W, 50-60 Hz 165W, 50-60 Hz 165W, 50-60 Hz 275W, 50-60 Hz 275W, 50-60 Hz 385W, 50-60 Hz 385W, 50-60 Hz

Afmeting Ø x H 237 x 346 mm 237 x 405 mm 252 x 436 mm 252 x 489 mm 307 x 427 mm 307 x 504 mm 307 x 576 mm 307 x 655 mm

Gewicht 4,9 kg 5,5 kg 6,1 kg 6,7 kg 8,3 kg 9,5 kg 10,5 kg 11,5 kg

Bewaartemperatuur ca. 84-86°C ca. 84-86°C ca. 84-86°C ca. 84-86°C ca. 84-86°C ca. 84-86°C ca. 84-86°C ca. 84-86°C

Taphoogte  120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Drankencontainers CE/CI

Drankencontainers CN

 CN5e CN10e CN20e CN5i CN10i CN20i

Artikelnummer 51105 / 51155 * 51110 / 51160 * 51120 / 51170 * 51205 / 51255 * 51210 / 51260 * 51220 / 51270 *

Inhoud 5 l 10 l 20 l 5 l 10 l 20 l

Aansluitwaarde 1N~220-240V,  1N~220-240V,  1N~220-240V,  - - -

 35W, 50-60Hz 70W, 50-60Hz 70W, 50-60Hz

Afmeting Ø x H  237 x 406 mm 307 x 427 mm 355 x 515 mm 237 x 406 mm 307 x 427 mm 355 x 515 mm

Gewicht 5,1 kg 7,3 kg 11,2 kg 5 kg 7,2 kg 11 kg

Taphoogte 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Temperatuurverlies per uur - - - 4°C 3°C 2,5°C

Bewaartemperatuur ca. 80-85°C ca. 80-85°C ca. 80-85°C - - -

* Uitvoering zonder peilglas 
Opties en accessoires: kraanbeschermbeugel (art.nr. 99748), klemsluiting (art.nr. 99747), 
S-uitloop (art.nr. 99497) en snelschenkslang met aftapkraan (art.nr. 99499).



Animo schenkt koffie, op elk moment. Veeldrinkers, fijnproevers, 

laatwerkers en vroege vogels vertrouwen op bedrijfszekere machines. 

Gemakkelijk in gebruik, duurzaam, energiezuinig en met een 

uiterst lange levensduur. Al meer dan 60 jaar is Animo specialist in 

hoogwaardige koffiezetsystemen en automaten voor professioneel 

gebruik. In binnen- en buitenland. So, coffee anyone?

Animo staat voor koffie, maar ook voor het koffiemoment. 

Samen genieten van een heerlijke warme kop. Blijken er dan ook 

liefhebbers voor cafeïnevrij, thee of chocolademelk te zijn? Geen 

punt. Met Animo bent u op alles voorbereid. Onze apparaten zijn 

snel en makkelijk te bedienen. Hoeveel koffie u ook wilt schenken, 

op welke tijd of plaats, Animo zorgt voor het perfecte kopje. Met 

daarbij de wetenschap van onze ervaring, deskundigheid en 

service.  Animo. Coffee Convenience.

Dealer:

Animo B.V. 
Hoofdkantoor
Assen - Nederland

Verkoop Nederland
Verkoop Export
Tel. +31 (0)592 376 376 
info@animo.nl 

Animo B.V.B.A. 
België 
Tel. +32 (0)33 130 308 
info@animo.be 

Animo France 
Frankrijk
Tel. +33 (0)380 250 660
info@animo-france.fr 

Animo GmbH 
Duitsland 
Tel. +49 (0)541 971 250 
info@animo-gmbh.de

www.animo.eu
Premium coffee makers & beverage equipment

1002740 REV.0 060613


