
Model  řady AS-110 jsou v ybaveny ČERPADLEM
S VÝ TLAKEM 6m.

Vodní, podstolové chlazení AS-110 je určeno k profesionálnímu čepování nápojů do 

restaurací, barů a hostinských zařízeních s menší výtočí. Model řady AS-110 jsou vyba-

veny čerpadlem s výtlakem 6 m, díky kterému mohou být chladiče umístěny ve sklepě 

a přesto bude nápoj dochlazován až k  výčepním kohoutu.

Chladič splňuje nejpřísnější bezpečností a hygienická kritéria, což dokazuje celá řada 

certifikací, které obdržel. Ať už tu ze zkušebny UL zaměřené na kvalitu a elektrickou 

bezpečnost, nebo NSF týkající se vysokých hygienických standardů, obě pro americký 

i kanadský trh. Zároveň disponuje certifikátem ekologického chladiva R290, tedy je še-

trný k přírodě.

Výhody a užitečné vlastnosti
GREEN LINE -  AS-110  je v provedení GREEN LINE.

SNADNO PŘENOSNÝ - snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčep-

ního zařízení.

VÝBAVA - míchadlo s pumpou, které zajišťuje rovnoměrnou teplotou v celé vodní láz-

ni a dochlazování nápoje až k výčepnímu kohoutu, termostat, chladicí smyčka a rych-

lospojky.

AS - je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, přičemž při plném nale-

dování umožňuje poskytnout maximální chladicí výkon.

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 účin-

nost 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.

as-110-us GREEN LINE  2x SMYČKA
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produktový model

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)

MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)

PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)

TEPELNÝ SPÁD T (°C)

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

LEDOVÁ BANKA (KG)

VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)

PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (rychlospojka)

POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)

DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)

PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)

PŘÍKON (W)

JMENOVITÝ PROUD (A)

HMOTNOST (KG)

TYP CHLADIVA

NAPĚTÍ

PŘIPOJENÍ NÁPOJ (Rychlospojka)

as-110-us Green Line 2x smyčka
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