MODEL CWP 300/k profi mobilní green line
CHLADICÍ VÝKON AŽ 200 L/HODINU

Mobilní chladiče modely z řady CWP MOBIL GREEN LINE, umožňují
díky své mobilitě, osazení výčepním stojanem s plaketou na reklamu a pracovní plochou s odkapní deskou, použítí pro eventové akce,
veletrhy, sportovní akce, apod. Model CWP 300 MOBILNÍ je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje jednoduchým způsobem
vypuštění vody z přístroje a vodoznakem k přehledu o výši hladiny.
CWP MOBILNÍ GREEN LINE
Chladiče řady CWP Mobil připraví kvalitní a rovnoměrně chlazené nápoje díky
konstrukci bez teplotního šoku v dostatečně dlouhém nerezovém šneku a to
do 30-40 minut od zapnutí přístroje. Teplotu lze plynule regulovat s okamžitou
teplotní odezvou.

GREEN LINE - všechny modely řady CWP jsou kompletně v provedení GREEN LINE.
TLAKOVÁNÍ SUDU - model CWP MOBIL 300/K PROFI je vybaven zcela ojedinělým
systémem dvou tichých, vestavěných a velice kvalitních vzduchových kompresorů s

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.

DESIGN - model z řady CWP 300K PROFI MOBIL GREEN LINE je vybaven výčepním
stojanem s plaketami a podsvětleným panelem pro reklamu.
VÝBAVA A MOBILITA - standardní dodávanou součástí je vždy zabudovaná odkapní

vysokým výkonem, které obsahují tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu

miska s odpadem a kolečky pro snazší přepravu, termostat umožňující plynulou a přesnou

a individuálně nastavitelným pracovním tlakem a možností regulací 1,0-3,6 bar.

regulaci teploty a chladící smyčkou a rychlospojkami.

200

produktový model
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)

1

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)

2300

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

200

PRŮBĚŽNÝ CHLADÍCÍ VÝKON (L/HOD)

180

TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)

10

LEDOVÁ BANKA (KG)

0-5

VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)

329

vzduchový kompresor(bar)
počet kohoutů (ks)

1523

572

420

CWP 300 /k profi mobilní GL

6
ano, regulace 1,0-3,6
2

POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)

2/40

PŘÍKON (W)

1311

JMENOVITÝ PROUD (A)

5,70

VÁHA(KG)

71,0

TYP CHLADIVA

r290

napětí

3/8, 5/16

991

připojení pivo/ vzduch - RYCHLOSPOJKA

220-240V 50Hz~1

možné volby zakázkové úpravy

ano

TYP KOHOUTU
TYP VÝČEPNÍHO STOJANU
koncovka napájecího kabelu
Pozn.
Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

VODNÍ výčepní zařízení - CWP

technické parametry

