MODEL CWP 300 4 pumpy green line
S DIGITÁLNÍMI TERMOSTATY

Jednotka je vybavena digitálním termostatem, který slouží pro
dochlazování dvouplášťových tanků nebo u vinařů pro řízené
kvašení a vymražování vína. Modely jsou vybaveny vypouštěcím
ventilem, který umožňuje jednoduchým způsobem vypuštění
vody z přístroje a vodoznakem k přehledu o výši hladiny.

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY
CWP LINDR:
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.

CWP 300 4x PUMPA GREEN LINE
Zařízení je vybaveno čtyřmi výkonnými míchadly s pumpou NRG 12,
které jsou řízeny digitálními termostaty se sondou o délce 6 m pro
nezávislé chlazení menších tanků včetně připojení spojkami na chladiči.

SNÍMÁNÍ TEPLOTY POMOCÍ SONDY

CHLAZENÍ AŽ 4 TANKŮ - slouží pro nezávislé chlazení až 4 dvouplášťových
tanků nebo 4 výměníků pomocí nezávislých NRG pump s velkým výtlakem
12 metrů a vlastním vypínačem.
KVAŠENÍ A VYMRAŽOVÁNÍ VÍN - možnost použití i pro řízené kvašení vína (technologie
chladí mošt na požadovanou teplotu) či pro vymražování vín (vysrážení a sedimentace
bílkovin a vinného kamene).

VYSOKÝ VÝKON - chladicí výkon CWP 300 při TK 45°C / TO -5°C 1900 (W).
MANIPULACE- pro snažší manipulaci mají jednotky 4 kolečka.
REGULACE TEPLOTY - plynulá regulace pomocí 1x digitálního termostatu s rozsahem
teplot -6 až +40°C.

produktový model

CWP 300 4 pumpy GL s digitálními termostaty

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)

1

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)

2300

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

180

PRŮBĚŽNÝ CHLADÍCÍ VÝKON (L/HOD)

-

TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)

10-20

LEDOVÁ BANKA (KG)
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)

12

POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)

-

POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)

-

PŘÍKON (W)

1380

JMENOVITÝ PROUD (A)

6,00

VÁHA(KG)

54,5

TYP CHLADIVA

r290

VODNÍ výčepní zařízení - CWP

technické parametry

220-240V 50Hz~1

napětí

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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