
model KONTAKT 300/K PROFI
         TWIN POWER gREEN lINE

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
KONTAKTNÍCH VÝČEPNÍCH ZAŘÍZENÍ 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 spo-
třebu elektrické energie.
TERMOBLOK LINDR - moderní kompresorová chladicí 
jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na 
chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. 
Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika 
minutách od zapojení přístroje.
CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější 
než její elektrický příkon.
NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce i šnek 
jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňu-
jí nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou záru-
kou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.
VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-
-kvality-rozměrů.
UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ - Možnost použití i s výčep-
ním stojanem.

Výčepní zařízení KONTAKT 300 TWIN POWER 
GREEN LINE jsou profesionální chladiče nápo-
jů, které slouží nejen jako mobilní výčep. Díky 
unikátní konstrukcí se dvěma chladícími kom-
presory je nejvýkonnější ve své třídě.  Je určený 
k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání 
kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů na 
větších komerčních akcích, festivalech a evento-
vých akcích.

  VYSOKÝ VÝKON - konstrukce dvoukompresorové chladicí jednotky s využitím 
ekologického chladiva R-290 umožňuje využit maximální chladicí výkon
až 300 l/hod. bez nutnosti použití jiného předchladiče.

 NÍZKÝ PŘÍKON - vysokého výkonu je dosaženo s max. příkonem do 6A.

 JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - dvouokruhové nerezové vedení o průměru 
10mm v termobloku v délce 2x35m. Pro připojení nápoje je vybaveno na vstupu 
i výstupu nerezovým šroubením (VSTUP - vnější 5/8“/VÝSTUP - vnitřní 5/8“). 

 VZDUCHOVÉ KOMPRESORY - Vzduchové kompresory mají samostatný vzduš-
ník, který zamezuje kolísání tlaku při čepování.

  UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ - konstrukce KONTAKT 300 TWIN POWER umožňuje 
využití jako předchlazení,  jako podstolový chladič a hlavně jako přenosný výkonný 
mobilní výčep.

 RYCHLOST INSTALACE - Jednoduchá instalace výčepních kohoutů včetně mož-
nosti jejich volby.

 SVĚTELNÁ REKLAMA - celoplošná reklama směrem k zákazníkovi umožňuje 
jednoduchou výměnu zákaznického motivu.

 SNADNO PŘENOSNÝ - robusní konstrukce dvou vysouvacích nerezových ma-
del umožňuje snadnější manipulaci.

 HYGIENA A ŽIVOTNOST - kompletní konstrukce i šneky jsou vyrobeny z nerez 
oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou záru-
kou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

 RECYKLOVATELNÉ MATERIÁLY - chladič je složen z plně recyklovatelných ma-
teriálů.



možné volby zakázkové úpravy
typ kohoutu

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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produktový model

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)

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

 PRŮBĚŽNÝ CHLADÍCÍ VÝKON (L/HOD)

TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)

POČET VEDENÍ (KS)

POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)

PŘÍKON (W)

JMENOVITÝ PROUD (A)

VÁHA(KG)

TYP CHLADIVA

napětí

nerezové šroubení pivo/ vzduch - g 5/8“

ano
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KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER gl

2X 1/2

2X 1488

300

240

10

ANO, REGULACE  1,0-4,0 BAR

2

2/ 35,0

1380

6,00

76,0

r290                 

220-240V 50Hz~1

G 5/8 , G 5/8


