144-163

výrobníky sodové vody

MODELY SODA PYGMY
green line
CHLADICÍ VÝKON AŽ 20 L/ HODINU

SODA as-45 2x kohout
green line
CHLADICÍ VÝKON 40-45 L/HODINU

Výrobníky sodové vody SODA PYGMY GREEN LINE
a SODA AS-45 GREEN LINE jsou profesionální zařízení určená k výrobě chlazené sodové vody mísením H2O a CO2. Tato praktická zařízení jsou vhodná do domácností, kanceláří a výrobních provozů.
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GREEN LINE - model SODA PYGMY a SODA AS-45
jsou v provedení GREEN LINE.

VÝKON - tento výrobník nabízí až 20 l/hod. kvalitně
chlazené perlivé nebo neperlivé vody.

VÝBAVA - standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, 2x nerezový výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska.

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.
CHLADÍCÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější
než její elektrický příkon.
NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce
i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem
a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.
VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

SODA PYGMY GREEN LINE
Výrobník sodové vody je vybaven výčepními kohouty, které umožňují snadné stáčení
vychlazené a sodové vody. Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort zařízení.

INOVACE

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI
VÝROBNÍKŮ SODOVÉ VODY LINDR:
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SODA pygmy green line

176

414
100

16

300

300
175

450

137

model

chladicí výkon

vzduchový
kompresor

počet nápojů

váha

SODA PYGMY gl

l/ hod.

25

NE

VODA+SODA

19,0

SODA AS-45 2x kohout green line
438

429

170

21

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

316

268

300

model

SODA as-45

2x kohout gl

180

138

chladicí výkon

vzduchový
kompresor

počet nápojů

váha

45

NE

VODA+SODA

24,0

l/ hod.

SODA AS-45 GREEN LINE
Výrobník sodové vody soda AS-45 GREEN
LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H2O a
CO2. 40-45 litrů kvalitně vychlazené sodové
vody během jedné hodiny plně uspokojí jakoukoli kancelář, výrobní provoz či domácnost. Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort zařízení.
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INOVACE

produktový model

NOVINKA
INOVACE

SODA PYGMY GL

SODA AS-45 2x kohout GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)

1/8

1/8

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)

310

310

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

25

45

PRŮBĚŽNÝ CHLADÍCÍ VÝKON (L/HOD)

20

25

TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)

10

10

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)

ne

NE

VODA+SODA

VODA+SODA

1/ 11,0

1/ 7,0

PŘÍKON (W)

391

345

JMENOVITÝ PROUD (A)

1,70

1,50

VÁHA(KG)

19,0

24,0

TYP CHLADIVA

r290

r290

220-240V 50Hz~1

220-240V 50Hz~1

5/16, 5/16

5/16, 5/16

x

x

POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)

napětí
připojení voda/ co₂ - RYCHLOSPOJKA

možné volby zakázkové úpravy
typ kohoutu
nerezové šroubení - g 5/8“
podsvětlený panel
koncovka napájecího kabelu
Pozn.
Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

technické parametry
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MODELY SODA exclusive
green line
CHLADICÍ VÝKON AŽ 25 L/ HODINU

externí výrobník
perlivé vody
CHLADICÍ VÝKON 40L/HODINU

Výrobník sodové vody SODA EXCLUSIVE GREEN
LINE je pro-fesionální zařízení určené k výrobě
chlazené sodové vody mísením H2O a CO2. Toto
praktické zařízení s jedinečným designem lze použít v domácnostech, kancelářích, restauracích je
vhodný do domác-ností, kanceláří, výrobním provozu apod.
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GREEN LINE - model SODA EXCLUSIVE je v provedení GREEN LINE.
VÝKON - tento výrobník nabízí až 25 l/hod. kvalitně
chlazené perlivé nebo neperlivé vody.

DESIGN - elegantní vzhled s podsvětlenm čelním
panelem s možností individuálního motivu, bez mřížkovaných průchodů vzduchu.

VÝBAVA - standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, odkapní miska.

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.
CHLADÍCÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější
než její elektrický příkon.
NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce
i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem
a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.
VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

SODA EXCLUSIVE GREEN LINE
Soda exclusive je vybaven výkonným motorem, čerpadlem a inovativním saturačním
sudem, který zajistí kvalitní nasycení sodové vody. Stroj je vybaven elegantním displejem pro snadné ovládání. Jeho exclusivní
vzhled podtrhuje podsvícený přední panel.

NOVINKA

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI
VÝROBNÍKŮ SODOVÉ VODY LINDR:
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SODA exclusive green line
262

228

383

26

249

285

143

421

224

model

chladicí výkon

vzduchový
kompresor

počet nápojů

váha

SODA exclusive gl

l/ hod.

25

NE

voda+SODA

22,9

42

EXTERNÍ VÝROBNÍK PeRLIVÉ VODY

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

326

281

167

144

model

chladicí výkon

vzduchový
kompresor

počet nápojů

váha

externí výrobník
perlivé vody

l/ hod.

40

NE

1

10,0

EXTERNÍ VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY
Zařízení je určené k výrobě sodové vody mísením pitné vody a CO2. Výrobník je schopen produkovat 40 l sodové vody za jednu
hodinu. Snadné připojení k průtokovému
chladiči a výčepnímu stojanu, cenově nenáročné řešení například pro restaurace či
jinou provozovnu, ve které čepujete nápoje
a chcete stávající výčep rozšířit o kvalitní
perlivou vodu.
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produktový model

NOVINKA

SODA exclusive GL

externí výrobník perlivé vody

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)

1/8

-

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)

310

-

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

25

40

PRŮBĚŽNÝ CHLADÍCÍ VÝKON (L/HOD)

20

-

TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)

10

-

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)

ne

-

voda+SODA

soda

POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)

1/ 11,0

PŘÍKON (W)

391

345

JMENOVITÝ PROUD (A)

1,70

1,50

VÁHA(KG)

22,9

10,0

TYP CHLADIVA

r290

napětí
připojení voda/ co₂ - RYCHLOSPOJKA

220-240V 50Hz~1

220-240V 50Hz~1

5/16, 5/16

5/16, 5/16

x

x

možné volby zakázkové úpravy
typ kohoutu
nerezové šroubení - g 5/8“
podsvětlený panel
koncovka napájecího kabelu
Pozn.
Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

x

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

technické parametry
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MODELY SODA PYGMY 25
green line
CHLADICÍ VÝKON AŽ 20-25 L/ HODINU

SODA AS-110
green line
CHLADICÍ VÝKON 60-110 L/HODINU

Výrobník SODA PYGMY 25 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové
vody mísením H2O a CO2 a chlazené vody. Je určený pod stůl k propojení k výčepnímu stojanu či externímu ventilu. Toto praktické zařízení je vhodné
k použití např. v kancelářích, restauracích, výrobním provozu apod.
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GREEN LINE - model SODA EXCLUSIVE je v provedení GREEN LINE.
VÝKON - tento výrobník nabízí až 25 l/hod. kvalitně
chlazené perlivé nebo neperlivé vody.

DESIGN - elegantní vzhled s podsvětlenm čelním
panelem s možností individuálního motivu, bez mřížkovaných průchodů vzduchu.

VÝBAVA - standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, odkapní miska.

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI
VÝROBNÍKŮ SODOVÉ VODY LINDR:

SODA PYGMY 25 GREEN LINE
20-25 litrů kvalitní chlazené sodové a neperlivé vody během jedné hodiny plně
uspokojí jakoukoli kancelář či domácnost.
Konstrukce chladiče umožňuje připojení na
výčepní stojan, nebo baterie pro sodobar.
Toto zařízení je vybaveno nastavitelnou
regulací teploty se 7 různými nastaveními.

NOVINKA

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

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.
CHLADÍCÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější
než její elektrický příkon.
KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání chladící technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost
pro případný servis a údržbu.
VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.
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SODA pygmy 25 green line

336
378

VÝROBNÍK CHLAZENÉ SODOVÉ VODY MÍSENÍM H2O, CO2 A CHLAZENÉ VODY

312

240

149

model

chladicí výkon

vzduchový
kompresor

počet nápojů

váha

soda pygmy 25 GL

l/ hod.

25

NE

VODA+soda

17,0

SODA AS-110 green line

BEZ KOHOUTŮ, VÝROBNÍK CHLAZENÉ SODOVÉ VODY MÍSENÍM H2O A CO2

612

422

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

474

150

model

chladicí výkon

vzduchový
kompresor

počet nápojů

váha

soda as-110 GL

l/ hod.

110

NE

2+soda

38,0

SODA AS-110 GREEN LINE
Výrobník sodové perlivé vody s možností
chlazení dalších dvou libovolných nápojů
(piva, limonády apod.). Vysoký výkon 60110 l/hod: umožňuje profesionální použití
v restauracích, hostinských zařízeních a
barech.
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produktový model

NOVINKA

SODA pygmy 25 GL

soda as-110 gl

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)

1/8

1/3

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)

310

860

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

25

110

PRŮBĚŽNÝ CHLADÍCÍ VÝKON (L/HOD)

20

60

TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)

10

10

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)

ne

ne

voda+SODA

2+soda

1/ 10,5

2/ 16,0

PŘÍKON (W)

391

943

JMENOVITÝ PROUD (A)

1,70

4,10

VÁHA(KG)

17,0

38,0

TYP CHLADIVA

r290

r290

220-240V 50Hz~1

220-240V 50Hz~1

5/16, 5/16

5/16, 5/16

POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)

napětí
připojení voda/ co₂ - RYCHLOSPOJKA

možné volby zakázkové úpravy
typ kohoutu

x

nerezové šroubení - g 5/8“
podsvětlený panel
koncovka napájecího kabelu
Pozn.
Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

x

x

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

technické parametry
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VÝČEPNÍ STOJANY lindr
Pestrá řada výčepních stojanů určených k čepování piva a propojení s podstolovými pivními chladiči. Stojany se odlišují nejen designem, ale také počtem
výčepních kohoutů.

