SODOBARY
POSTMIX
SODOBARY SE SMĚŠOVACÍM VENTILEM,
KTERÝ MÍCHÁ SODU A SIRUP / IONTOVÝ KONCENTRÁT
IONTOVÝ NÁPOJ = OCHRANNÝ NÁPOJ
Sodobary ze série postmix jsou výkonné sodobary s průtokovým suchým chlazením. Sodobar je připojen k vodovodnímu
řádu přes filtraci. Následně je voda vychlazena, nasaturována CO2 a na výstupu smíchána s požadovaným sirupem / iontovým / minerálním koncentrátem a poté vzniká limonáda / iontový / minerální nápoj. K sodobaru je rovněž nutné připojit
tlakovou láhev na CO2 a kyvetu (9l / 18l) se sirupem / koncentrátem.
Sodobary z této série pocházejí od českého tradičního výrobce, který se vyznačuje velmi dobrou kvalitou zpracování svých
produktů. Sodobary jsou zpracovány s českou precizností a důrazem na praktičnost a funkčnost. Využívají suché chlazení,
což znamená, že vstupní voda je chlazena průtokově. Tepelným výměníkem chladu je hliníkový blok, ve kterém je zalit
saturátor, nerezový výparník a nápojové vlnovce.
Dávkování sirupu je přednastaveno s možností úpravy. Vstupní připojení ve dně zařízení umožňuje přivedení vody, sirupů
a CO2 z libovolné strany.
Sodobar WS – LIMA POSTMIX 1K je určen k výrobě a stáčení chlazené vody, chlazené sody a jednoho druhu chlazené
limonády.
Sodobar WS – LIMA POSTMIX 3K je určen k výrobě a stáčení tří druhů chlazených limonád / nápojů nebo případně sodovky a dvou limonád / nápojů.

VÝHODY SYSTÉMU POSTMIX S PŘIPOJENÍM
NA VODOVODNÍ ŘAD.
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Kvalitní čerstvá soda / iontový či minerální nápoj stále po ruce.
Vše plně automatické - natočíte finální nápoj.
Vysoká a efektivní rychlost přípravy nápoje.
Velmi kvalitní filtrace od 3M – záruka velmi svěží vody / sody!
Stroje si můžete jak odkoupit, tak pronajmout
– v obou případech zajistíme kompletní servis.
100% záruka funkčnosti po celou dobu pronájmu.
O kompletní servis se postará naše společnost včetně
dovozu oxidu CO2 a iontových sirupů.
Poruchy řešíme zpravidla do druhého dne!

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Napětí:

240V/50 - 60Hz

Příkon chlazení:

284W

Hmotnost:

39kg

Rozměry: (ŠxVxH)

28 x 52 x 44cm

Teplota chlazené vody:

5 - 10°C

Chlazení:

kompresorové suché

Chladící výkon:

35L / hod.

POHODLNÉ
ŘEŠENÍ
OCHRANNÝCH
NÁPOJŮ!

WS – LIMA POSTMIX 1K

WS – LIMA POSTMIX 3K

Watercooler System s.r.o.
Adresa: Žulová 374, Praha 5, 155 31 Tel.: +420 606 836 623, +420 774 836 623

E-mail: info@w-system.cz, www.w-system.cz

