
MODEL CWP 300 v green line 
ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÉ KVAŠENÍ

CWP 300 V GREEN LINE je profesionální zařízení, jehož unikátní 
konstrukční vlastnosti jsou určeny k využití především ve 
vinařství. Ohřev vody je zajišten topným tělesem. Zařízení nabízí 
manuální přepnutí mezi režimem chlazení a ohřevu. Vinaři jej 
proto používají pro vymražování a řízené kvašení vína.  Dále se 
používají i na kvašení moštu. Model je vybaven 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.

 GREEN LINE - všechny modely řady CWP jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

 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).

 CHLAZENÍ / OHŘEV - chladicí výkon CWP 300 V při TK 45°C / TO -5°C  maximálně 1900 
(W) / topný výkon CPW 300 V je 1800 (W).

 REGULACE TEPLOTY - plynulá regulace pomocí 2x digitálního termostatu s rozsahem 
teplot -6 až +40°C.

 SONDA - CWP 300 V je vybaveno externím čidlem, které slouží pro spínání a vypínání 
pumpy a tím k nastavení teploty v tanku s vínem.

 MANIPULACE- pro snažší manipulaci mají jednotky 4 kolečka.



možné volby zakázkové úpravy
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)

LEDOVÁ BANKA (KG)

VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)

POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)

POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)

PŘÍKON (W)

JMENOVITÝ PROUD (A)

VÁHA(KG)

TYP CHLADIVA

napětí

připojení pivo/ dochlazování - RYCHLOSPOJKA

CWP 300 v GL
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