WS – SODA BASE HOT 35 / 45 / 60 POU

SILNÝ A SPOLEHLIVÝ PODPULTOVÝ SODOBAR S HORKOU VODOU

Řada sodobarů WS – Soda Base HOT POU je vhodná především tam, kde chcete ušetřit místo v kuchyňce / baru. Tato
produktová řada vznikla především jako moderní pojetí řešení pitného režimu pro firemní / domácí kuchyně, kde si
přejete sodobar schovat a čepovat si lahodně vychlazenou vodu / sodu a horkou vodu jen pomocí kohoutku. Tato
produktová řada obsahuje prověřené sodobary italského výrobce. Sodobary jsou postaveny z evropských komponentů, které zaručují jejich správnou a bezproblémovou funkci a dlouhou životnost. Každý z našich dodaných sodobarů je osazen kvalitní a prověřenou filtrací americké značky 3M s technologií lisovaného aktivního uhlíku a technologií Siliphos, která zabraňuje usazování vodního kamene. Na vyžádání je možné osadit sodobar germicidní UVc
lampou, pro důkladnou sterilizaci vody od bakterií (jen u BluTower). Tato UV lampa je umístěna na výstupním
ventilu z výčepního zařízení – BlueTower.






Sodobar včetně filtrace a tlakové láhve na CO2 je schovaný v kuchyňské lince (je nutné zajistit dostatečnou
ventilaci prostoru, kde je sodobar umístěn)
Všechny sodobary z této řady jsou vyrobeny ze silného nerezu
Sodobary jsou osazeny aktivní ventilací kondenzátoru chladícího systému
Dlouhá životnost přístrojů je zaručena použitím evropských komponentů
I ten „nejslabší“ sodobar z této řady se pyšní zajímavým a silným chladícím výkonem
TECHNICKÉ PARAMETRY WS - SODA BASE HOT:
Typ sodobaru WS - SODA BASE HOT

30

45

60

Hmotnost

26

32

24

Rozměry sodobaru (š x h x v) mm

260 x 416 x 416

318 x 440 x 467

318 x 335 x 467

Typ chlazení

suché - direct chill

suché - direct chill

mokré - ICE bank

Napětí (V)

220 - 240

220 - 240

220 - 240

Příkon chladícího kompresoru (W)

210

275

300

Příkon celkový (W)
Chlazená voda (5 - 12°C) / soda - výkon
(l / hod)
Horká voda (80 - 95°C) - výkon (l / hod)

1220

1285

1210

30

45

60

8

8

8

Doporučený počet uživatelů

20 - 40

40 - 60

60 - 80
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SODOBARY DODÁVÁME SE DVĚMA VÝČEPNÍMI JEDNOTKAMI:
1 SEVENTAP

2 BLUETOWER

SEDMICESTNÁ BATERIE
KE DŘEZU

ELEKTRONICKÉ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ
V provedení leštěný nerez nebo
černá povrchová úprava.

Zařízení vydává:

Zařízení vydává:






teplá + studená užitková voda
filtrovaná nechlazená voda
chlazená voda
horká voda

Technické vlastnosti:








prvotřídní leštěná nerezová
povrchová úprava
oddělené čepování užitkové vody
od filtrované
elektronické čepování, pomocí
ovládacího panelu
pojistka na horkou vodu
instaluje se ke dřezu namísto klasické baterie
vyžaduje elektrické napájení ( 230V - 29W)
svižný výdej vody i sody

Rozměry: 18 x 255 x 455 mm





chlazená voda
horká voda
perlivá voda

Technické vlastnosti:









prvotřídní leštěná nerezová povrchová úprava /
matná černá povrchová úprava
velice skladné a kompaktní – zabere malý prostor
součástí výčepního zařízení je i odkapová miska
vyžaduje elektrické napájení (230V – 35W)
elektronické čepování pomocí nerezových tlačítek
možnost instalovat UVc lampu na výstupním ventilu
svižný výdej vody i sody
velký čepovací prostor (32cm)

Rozměry: 146 x 146 x 444 mm
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