MODEL CWP 100 green line
CHLADICÍ VÝKON AŽ 90 L/HODINU

Podstolové chladiče řady CWP GREEN LINE jsou profesionální
zařízení, které vyčnívají z řady vodních chladičů nejen svým designem a kvalitním zpracováním, ale i vysokým výkonem při malých
rozměrech a jednoduchou montáží. V této řadě naleznete řešení
pro pevnou instalaci (pod stůl), zastoupenou modely CWP 100/
200/ 300 určenou primárně pro chlazení sudových nápojů.
CWP GREEN LINE
Konstrukce chladičů řady CWP jsou naprostou NOVINKOU v kategorii
podstolových chladičů. Nápoj je kvalitně a rovnoměrně vychlazen díky
inovativní technologii přímého chlazení.

DESIGN - CWP - Contact Water Power - využití technologie přímého chlazení v kombinaci
s elegantním vzhledem a malými rozměry.
SNADNO PŘENOSNÝ - snadná a bezpečná manipulace díky dvěma madlům na vrchní
části přístroje.

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY
CWP LINDR:
CWP (Contact Water Power) - unikátní
konstrukce termobloku, která svou konstrukcí
kombinuje výhody kontaktního a vodního
chladiče. Výparník je v přímém kontaktu
s nápojovým vedením a dokáže okamžitě
reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná
doba k nachlazení je pouze cca 30-40 minut od
zapnutí přístroje.
GREEN LINE - technologie LINDR GREEN LINE
je díky využití ekologického chladiva R-290
šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě
provádíme systémovou úsporu energií. Díky
této konstrukci dosahuje každý z výrobků
o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20%
nižší spotřebu elektrické energie.
CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy
výkonnější než její elektrický příkon.
KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání
chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou
dostupnost pro případný servis a údržbu.
VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr
výkonu-kvality-rozměrů.

GREEN LINE - všechny modely řady CWP jsou kompletně v provedení GREEN LINE.
VÝBAVA - standardní dodávanou součástí je vždy termostat umožňující plynulou
a přesnou regulaci teploty, chladící smyčkou a rychlospojkami.

produktový model

CWP 100 3x smyčka GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)

1/3

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)

860

MAXIMÁLNÍ CHLADÍCÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)

90

PRŮBĚŽNÝ CHLADÍCÍ VÝKON (L/HOD)

70

TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)

10

LEDOVÁ BANKA (KG)

0-2
6

VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)

3

POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)

3/ 14

PŘÍKON (W)

621

JMENOVITÝ PROUD (A)

2,70

VÁHA(KG)

29,0

TYP CHLADIVA

r290
220-240V 50Hz~1

napětí

3/8, 1/2

připojení pivo/ dochlazování - RYCHLOSPOJKA

možné volby zakázkové úpravy

ANO

koncovka napájecího kabelu
Pozn.
Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).
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VODNÍ výčepní zařízení - CWP

technické parametry

