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SPECIFICATIONS 

High Ambient Water Cooler
Air Cooled Floor Mounted

Model EFA25S4JO

 

GENERAL
Self-contained, electric refrigerated, floor model water cooler.  Produces minimum 
of 9 GPH of 50°F (10°C) or colder drinking water based upon 122°F (50°C) inlet 
water and 122°F (50°C) ambient operating temperature.  Standard non-pressurized 
tank system.  Non-pressurized water tank is located after bubbler valve, so tank 
is only subject to line pressure when valve button is pressed.  Lead-free unit 
design is certified to NSF/ANSI 61 and 372 and meets Federal and State low-lead 
requirements.

STANDARD FEATURES
• Removable front panel offers easy accessibility to interior
• Extra-deep basin minimizes splashing; with integral drain
• Includes Heavy-Duty Vandal Resistant Bubbler
• Stainless Steel Cooler Panel Finish 
• Removable plumbing box allows for against the wall installation or installation 

as free standing cooler
• For commercial use only

COOLING SYSTEM
• Compressor: Hermetically sealed, reciprocating type, 220-240V 50Hz, 220-

230V 60Hz, single phase.  Sealed-in lifetime lubrication.
• Condenser: Fan cooled, copper tube with aluminum fins. 
• Cooling Unit: Combination tube-tank type. Tube portion is continuous coil of 

copper tubing. Fully insulated with EPS foam which meets Underwriters Labo-
ratories Inc. Requirements for self extinguishing material.

• Refrigerant Control:  Refrigerant R134a is controlled by accurately calibrated 
capillary tube.

• Temperature Control:  Easily accessible enclosed adjustable thermostat is 
factory preset. Requires no adjustment other than for altitude requirements.
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In keeping with our policy of continuing product improvement, Elkay 
reserves the right to change specification without notice.  Please visit 
elkay.com for the most current version.

This specification describes an Elkay product with design, quality and functional benefits to the user. When making a comparison of other producer’s offerings, be certain these features 
are not overlooked.

EFA25S4JO DATA CHART

Model Voltage /
Hertz

F.L.
Amps

Rated 
Watts

Approx.
Ship
Wt.

lbs (kg)

SASO 1062 (SASO/IEC 
60335-1) & SASO/IEC 
60335-2-89 Compliant

NSF/ANSI  61 and 372               
Certified

EFA25S4JO
220-240V 50Hz 
220-230V 60Hz

5.0 1200 125 (56.8) Yes Yes

Tested by:

EFA25S4JO CAPACITIES CHART

Electrical Input
Voltage    Hertz

Ambient Air
°F         (°C)

Water Inlet
°F         (°C)

Maximum Water Outlet
°F        (°C)

Rated Capacity
GPH       (L/hr)

220-240V   50Hz
122      (50) 122       (50)

50       (10)

11        (42)

120      (49)
115       (46) 11        (42)

80         (27) 20        (76)

220-230V   60Hz
122      (50) 122       (50)

50       (10)

9          (34)

120      (49)
115       (46) 9          (34)

80         (27) 18        (68)

RATED IP21 FOR INDOOR/OUTDOOR USE

CONSTRUCTION
• Stainless Steel basin with intergral drain
• Galvanized structural steel cooler chassis provides structural 

integrity
• Stainless Steel cooler cabinet panels
• Vandal Resistant Bubbler is one piece, heavy duty
• Cabinet design allows for flush to wall mounting or free standing



 

 
ROUGH-IN DIMENSIONS

NOTICE
This water cooler must be connected to the water supply using a dielectric coupling.  
The cooler is furnished with a non-metallic strainer which meets this requirement.  
The drain trap, which is provided by the installer, should also be plastic to completely 
isolate the cooler from the building plumbing system.  

IMPORTANT!   INSTALLER PLEASE NOTE:
This water cooler has been designed and built to provide water to the user which has 
not been altered by materials in the cooler waterways. 

The grounding of electrical equipment such as telephone, computers, etc., to water 
lines is a common procedure.  This grounding may be in the building or occur away 
from the building.  This grounding can cause electrical feedback into a water cooler 
creating an electrolysis which creates a metallic taste or causes an increase in the 
metal content of the water.  This condition is avoidable by installing the cooler using 
the proper materials as shown below. 
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1/4” O.D. TUBE WATER 
INLET TO COOLER

3/8” O.D. TUBE CONNECT 
COLD WATER SUPPLY

BUILDING WATER 
INLET

NOTE: WATERFLOW 
DIRECTION

SERVICE STOP 
(NOT FURNISHED)

B CA

SIMPLY PUSH IN
TUBE TO ATTACH

TUBE IS SECURED
IN POSITION

PUSH IN COLLET
TO RELEASE TUBE

OPERATION OF QUICK CONNECT FITTINGS

PUSHING TUBE IN BEFORE
PULLING IT OUT HELPS TO

RELEASE TUBE

OPERATION OF QUICK CONNECT FITTINGS
SIMPLY PUSH IN
TUBE TO ATTACH

TUBE IS SECURED 
IN POSITION

PUSH IN COLLET
TO RELEASE TUBE

PUSHING TUBE IN BEFORE 
PULLING IT OUT HELPS TO 

RELEASE TUBE

A B C

High Ambient Water Cooler
Air Cooled Floor Mounted
Models EFA25S4JO

Wall Mounted Installation

A = Water Main Supply, 3/8” (9.5mm) O.D. compression outlet of shut-off valve (not provided) to be 1-1/2” (38mm) from wall.
B = Waste Outlet, 1-1/4” (31.8mm) O.D. drain tube
C = 1-1/4” (31.8mm) trap (not provided)
D = Ensure proper ventilation by maintaining 4” (102mm) minimum clearance from cabinet louver to wall
E = Power inlet location
F = Holes for mounting. Use appropriate hardware for wall type.

18.0”
457mm

9.0”
228mm

41.7”
1058mm

40.2”
1020mm

23.0”
584mm

23.0”
584mm

41.8”
1062mm

14.6”
371mm

4.4”
112mm

BACK VIEW



 

 
ROUGH-IN DIMENSIONS

 Job Name: ____________________________________
 Model: _______________________ Qty. ____________
 Contact: ______________________________________ 
 Approval Signature: _____________________________
 Notes:  
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High Ambient Water Cooler
Air Cooled Floor Mounted
Models EFA25S4JO
Floor Mounted Installation

A = Water Main Supply, 3/8” (9.5mm) O.D. compression outlet of shut-off valve (not provided) to be 1-1/2” (38mm) from wall.
B = Waste Outlet, 1-1/4” (31.8mm) O.D. drain tube
C = 1-1/4” (31.8mm) trap (not provided)
D = Ensure proper ventilation by maintaining 4” (102mm) minimum clearance from cabinet louver to wall
E = Power inlet location
F = Holes for mounting. Use appropriate hardware for floor type.

41.7”
1058mm

40.2”
1020mm

18.0”
457mm

9.0”
228mm

23.0”
584mm

18.8”
477mm

14.6”
371mm

2.6”
65mm

4.1”
103mm

4.6”
117mm 23.0”

584mm

41.8”
1062mm

2.5”
63mm

6.8”
172mm 9.3”

235mm 5.4”
137mm

11.5”
292mm

1.7”
42mm

(4) HOLES
MOUNTING VIEW

INTERNAL COMPONENTS
REMOVED FOR CLARITY

0.5”
12mm Ø



 

 
أبعاد الوصالت

 اسم الوظيفة: _____________________________________
 المويل: _______________________ الكمية _____________
 جهة االتصال: ____________________________________
 توقيع الموافقة: ____________________________________

 مالحظات: 

تمت الطباعة في الواليات المتحدة األمريكية
 © 2017 Elkay
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مبرد الماء في المناطق شديدة الحرارة
الطراز المثبت في األرض والمبرد بالهواء

EFA25S4JO موديل
طريقة التثبيت األرضي

A = ينبغي أن يكون مصدر الماء والمقبس الضاغط لمحبس الماء ذو القطر الخارجي 0.38" (9.5 مم) (غير مورد) على مسافة 1.50" (38 مم) من الحائط.
B = منفذ تصريف المخلفات، أنبوب تفريغ بقطر خارجي 1.25" (31.8 مم)

C = مصيدة 1.25" (31.8 مم) (غير موردة)
D = تأكد من توفير تهوية جيدة من خالل الحفاظ على مسافة فاصلة تبلغ 4" (102 مم) كحد أدنى بين فتحات تهوية الخزانة والحائط

E = موضع مدخل الكهرباء
F = فتحات التركيب. استخدم المكونات المناسبة لنوع األرضية.

"41.7 
1058 مم

"40.2 
1020 مم

"18.0 
457 مم

"9.0 
228 مم

"23.0 
584 مم

"18.8 
477 مم

"14.6 
371 مم

"2.6 
65 مم

"4.1 
103 مم

"4.6 
117 مم "23.0 

584 مم

"41.8 
1062 مم

"2.5 
63 مم

"6.8 
172 مم "9.3 

235 مم "5.4 
137 مم

"11.5 
292 مم

"1.7 
42 مم

(4) فتحات
منظر التركيب

مع خلع المكونات الداخلية
لمزيد من التوضيح

"0.5 
12 مم قطر



 

 
أبعاد الوصالت

مالحظة
يلزم توصيل هذا المبرد بمصدر ماء مستعينا بوصلة عازلة للكهرباء. ويأتي المبرد مزودا بمصفاة المعدنية وهي تفي بهذا 
الغرض. كما أن مصيدة المخلفات والتي يتم توفيرها من قبل فني التركيب ينبغي أن تكون أيضا بالستيكية لضمان عزل المبرد 

تماما عن منظومة شبكات السباكة في المبنى. 

هام! مالحظة لفني التركيب:
تم تصميم وتجميع هذا المبرد لتوفير الماء للمستخدم والذي لم يخضع ألي تغيير بفعل مواد أخرى في قنوات المبرد. 

يعتبر إجراء تأريض المعدات الكهربائية، مثل الهواتف وأجهزة الحاسوب وغير ذلك لخطوط الماء، إجراًء شائًعا. قد 
ُيجرى هذا التأريض في المبنى أو ربما يتم بعيًدا عنه. ويمكن أن يتسبب هذا التأريض في حدوث تغذية كهربائية مرتدة 
إلى المبرد مما يسفر عن إنشاء تحليل كهربائي ينجم عنه الشعور بطعم معدني أو زيادة في المحتوى المعدني للماء. يمكن 

تفادي حدوث ذلك من خالل تثبيت المبرد باستخدام المواد المناسبة كما هو موضح أدناه. 

تمت الطباعة في الواليات المتحدة األمريكية.
 © 2017 Elkay
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مدخل ماء أنبوبي بقطر خارجي 
1/4 بوصة للتوصيل بالمبرد

وحدة إمداد بالماء البارد موصلة بأنبوب 
بقطر خارجي 3/8 بوصة

مدخل ماء المبنى

مالحظة: اتجاه تدفق الماء قاطع الخدمة (غير مورد)

AABBCC

تشغيل تركيبات التوصيل السريع
ادفع األنبوب ببساطة 

لتركيبه
اضغط على المعدني لتحرير األنبوب مثبت في مكانه

األنبوب

يساعد الضغط على األنبوب قبل سحبه 
للخارج في تحرير األنبوب

مبرد الماء في المناطق شديدة الحرارة
الطراز المثبت في األرض والمبرد بالهواء

EFA25S4JO موديل

طريقة التركيب بالحائط

A = ينبغي أن يكون مصدر الماء والمقبس الضاغط لمحبس الماء ذو القطر الخارجي 0.38" (9.5 مم) (غير مورد) على مسافة 1.50" (38 مم) من الحائط.
B = منفذ تصريف المخلفات، أنبوب تفريغ بقطر خارجي 1.25" (31.8 مم)

C = مصيدة 1.25" (31.8 مم) (غير موردة)
D = تأكد من توفير تهوية جيدة من خالل الحفاظ على مسافة فاصلة تبلغ 4" (102 مم) كحد أدنى بين فتحات تهوية الخزانة والحائط

E = موضع مدخل الكهرباء
F = فتحات التركيب. استخدم المكونات المناسبة لنوع الحائط.

"18.0 
457 مم

"9.0 
228 مم

"41.7
1058 مم

"40.2 
1020 مم

"23.0 
584 مم

"23.0 
584 مم

"41.8 
1062 مم

"14.6 
371 مم

"4.4 
112 مم

منظر من الخلف
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مبرد الماء في المناطق شديدة الحرارة
الطراز المثبت في األرض والمبرد بالهواء
EFA25S4JO

 

نقاط عامة
الساعة  في  جالون   9 عن  يقل  ال  ما  إنتاج  وبمقدوره  بذاته.  القائم  الكهربائي  األرضي  الطراز  من  الماء   مبرد 
برودة  أكثر  أو  مئوية)  درجة   10) فهرنهايت  درجة   50 بدرجة حرارة  البارد  الشرب  ماء  من  (34 لتر/ساعة) 
ارتباطا بدرجة حرارة ماء داخل تبلغ 122 درجة فهرنهايت (50 درجة مئوية) وردجة حرارة تشغيل خارجي تبلغ 
122 درجة فهرنهايت (50 درجة مئوية). وهو يعتمد على نظام الخزان القياسي غير المضغوط. حيث يوجد خزان 
الماء غير المضغوط بعد صمام مولد الفقاعات بحيث ال يتعرض الخزان لضغط الخط إال عندما يتم الضغط على 
زر الصمام. وقد تم اعتماد تصميم الوحدة الخالي من الرصاص بناء على مواصفة NSF/ANSI 61 و372 وهو 

يلبي المطالب االتحادية والدولية المعنية بتخفيض نسبة الرصاص.

الخصائص القياسية
لوحة أمامية قابلة للخلع تتيح سهولة الوصول إلى الداخل• 
حوض بالغ العمق للحد من الرذاذ ومزود بمنفذ تصريف مدمج• 
يشتمل على مولد فقاعات للخدمة الشاقة ومقاوم للتلف• 
سطح لوح المبرد من االستانلس ستيل • 
صندوق أنابيب قابل للخلع للسماح بتثبيت المبرد في الحائط أو للتثبيت المستقل• 
لالستخدام التجاري فقط• 

نظام التبريد
الكمبريسور: محكم السد، نوع التردد، 220-240 فلط 50 هرتز، 220-230 فلط 60 هرتز، أحادي الطور. • 

تزليق محكم مدى الحياة.
المكثف: مروحة تبريد بأنبوب نحاسي ومزودة بريش ألومنيوم. • 
وحدة التبريد: طراز الخزان األنبوبي المدمج. جزء أنبوبي عبارة عن لفيفة متصلة من األنابيب النحاسية. معزولة • 

الخاصة   .Underwriters Laboratories Inc. شركة  متطلبات  يلبي  والذي   EPS فوم  بطبقة  تماما 
بالخامات ذاتية اإلطفاء.

التحكم في سائل التبريد: يتم التحكم في سائل التبريد R134a بواسطة أنبوب شعري معاير بدقة فائقة.• 
ضبط درجة الحرارة: الوحدة مزودة بترموستات قابل للضبط يسهل الوصول إليه ومضبوط في المصنع بشكل • 

مسبق. وهو ال يحتاج ألي تعديل بخالف متطلبات تعديل المنسوب.
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تحتفظ شركة Elkay بحق تغيير هذه المواصفات دون إشعار مسبق بما يتماشى مع سياستها نحو 
أحدث  على  لالطالع   elkay.com موقعنا  بزيارة  تفضلوا  للمنتجات.  المتواصل  التحسين 

اإلصدارات.

تقدم هذه المواصفات للمستخدم شرحا لمنتج Elkay وما يتمتع به من تصميم وجودة ومزايا وظيفية. عند المقارنة 
مع عروض المنتجات األخرى، تأكد من عدم إغفال هذه المميزات.

التصميم

حوض من االستانلس ستيل مزود بمصرف مدمج• 
المبرد مصنوع من هيكل من الفوالذ المجلفن لضمان تحقيق • 

التكامل التصميمي  
ألواح خزانة المبرد من االستانلس ستيل• 
مولد الفقاعات المقاوم للتلف عبارة عن قطعة واحدة، وهو مصمم للخدمة الشاقة• 
تصميم خزانة يتيح التركيب بشكل متساوي بالحائط أو التثبيت المستقل• 

EFA25S4JO مخطط البيانات

الجهد الكهربائي /الموديل
الهرتز

شدة التيار
في الحمل 

الكلي

القدرة 
االسمية

وزن
الشحن
التقريبي
بالرطل 

)بالكيلوجرام(

SASO 1062
 (SASO/IEC 60335-1)

 SASO/IEC 60335-2-89و
Compliant

Certified 372و NSF/ANSI 61

EFA25S4JO
220-240 فلط 50 هرتز 
220-230 فلط 60 هرتز

نعمنعم125 (56.8)5.01200

تم االختبار بواسطة:

EFA25S4JO مخطط البيانات

القدرة الكهربائية
الهرتز الجهد 

الجو المحيط
درجة فهرنهايت )درجة مئوية(

دخل الماء
درجة فهرنهايت )درجة مئوية(

خرج الماء األقصى
درجة فهرنهايت )درجة مئوية(

السعة االسمية
جالون/ساعة )لتر/ساعة( 

220-240 فلط 50 هرتز
(50) 122(50) 122

(10) 50

(42) 11

(49) 120
(46) 115(42) 11

(27) 80(76) 20

220-230 فلط 60 هرتز
(50) 122(50) 122

(10) 50

(34) 9

(49) 120
(46) 115(34) 9

(27) 80(68) 18

المواصفات
 مصنف IP21 لألستعمال الداخلى/ الخارجى . 


