WS – SODA SMART 30 POU
WS – SODA SMART 45 POU

VÝSTUPNÍ VENTIL
OŠETŘENÝ UV ZÁŘENÍM

(SILNÝ A SPOLEHLIVÝ DESIGNOVÝ SODOBAR, VČETNĚ PODSTAVCE
S VELKÝM PROSTOREM PRO CO2 LÁHEV 6KG A FILTRACI)
Představujeme nejvyšší kategorii výrobníků sodové vody s průtokovým chlazením a ovládáním prostřednictvím 3 nerezových tlačítek. Jedná se o robustní zpracování poctivého evropského sodobaru v celonerezovém provedení. Tento sodobar je vhodný do prostor, kde se vystřídá hodně žíznivých lidí. Kapacitně
dokáže obsloužit mnohem více uživatelů, než klasické kancelářské výdejníky a nabízí možnost regulace
chlazení vody. Sodobar WS – Soda Smart POU je italský vychytaný sodobar, který nabízí 3 možnosti výdeje
vody. Jedná se o robustní elegantní sodobar, který je velice intuitivní a zároveň „blbuvzdorný“ (obsluhu
zvládne i technicky méně zdatný jedinec a nemůže jej rozbít). Bezdotykový kohoutek (výdejní ventil) zajišťuje nejvyšší úroveň hygieny pří stáčení vody. Tento výdejní ventil je opatřen germicidní UVC lampou (4W)
pro sterilizaci vydávané vody, aby uživatel měl jistotu, že voda je vždy řádně ošetřena od možných bakterií
(tato varianta je na vyžádání). Sodobar disponuje tzv. Direct chill chlazením, což je průtokové efektivní
chlazení a má za následek vyšší chladící výkon než u klasických rezervoárových systémů. Sodobar WS –
Soda Smart POU může být použit na jakémkoliv místě, ale zpravidla je využíván v kancelářích, chodbách,
kuchyňkách i ve výrobních halách či skladech atd. Každý stroj obsahuje waterblock – ochranné zařízení,
které chrání proti vytopení prostoru při uvolnění / prasknutí hadičky / fitinky.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

SODA SMART 30

SODA SMART 45

Váha

30 kg

35 kg

Rozměry (š x h x v)

26 x 40 x 41 cm

32 x 50 x 47 cm

Rozměry s podstavcem (š x h x v)

49,5 x 48,8 x 141 cm

Typ chlazení

kompresor
(chladivo R600)

kompresor
(chladivo R600)

Napětí

AC 220-240 V

AC 220-240 V

Příkon ohřevu

1000 W

1000 W

Příkon chlazení (Direct chill)

1/8 HP

1/5 HP

Celkový příkon:

1220 W

1350 W

MOŽNOSTI VÝDEJE VODY:

SODA SMART 30

SODA SMART 45

Chlazená voda 5 - 12°C

(30 l/hod.)

( 45 l/hod.)

Chlazená soda 5 - 12°C

(30 l/hod.)

(45 l/hod.)

Horká voda 85 - 97°C

(8 l/hod.)

(8 l/hod.)

Doporučený počet uživatelů

30 – 40 lidí

40 – 65 lidí
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Stroj sestavený z evropských komponentů
Spolehlivý a výkonný sodobar v celonerezovém designu!
3 možnosti výdeje vody (pojistka na horkou vodu)
UV záření na ventilu vydávané vody – na vyžádání
Vysoký chladící výkon 30 / 45 l/hod, ohřívací výkon 8 l/hod
Použita velice kvalitní filtrace amerického výrobce 3M
Jednoduchá intuitivní obsluha pomocí 3 nerezových tlačítek
Velmi malá pravděpodobnost poničení stroje
Možno čepovat do karaf a džbánů – 28 cm výdejní prostor
Veliký nerezový podstavec pro ukrytí tlakové láhve a filtrace
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