
KONTAKT 40/K PROFI new
GREEN LINE 

INOVACE

Pro výčepní zařízení KONTAKT 40/K PROFI NEW GREEN LINE s vestavěným kompresorem jsme 
použili to nejlepší z ostatních chladičů - kompaktnost a optimální rozměry řady PYGMY a vý-
kon s technologiemi velkých profesionálních restauračních a hospodských chladičů. Díky tomu 
můžeme nabízet chladič, který hravě zvládne menší restaurační provoz a zároveň splní ty úpl-
ně nejnáročnější požadavky pro domácí chlazení, čepování a podávání kvalitně vychlazeného 
piva a dalších nápojů. Díky dvěma kohoutům je možné chladič použít pro dva na sobě nezá-
vislé nápoje. Modelová řada KONTAKT zahrnuje nejoblibenější profesionální chladiče s tímto 
výkonem. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si 
hravě poradí se společností několika desítek žíznivých krků. Označení NEW v názvu znamená, 
že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnost-
ních a hygienických norem (českých i evropských).

Výhody a užitečné vlastnosti
INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré 
nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).
VÝKON – Výčepní zařízení KONTAKT 40/Kprofi NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným vý-
konem  40-50 l/hod. umožňuje podávání zhruba 80-100 kvalitně vychlazených nápojů během 
jedné hodiny.
GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE využívá ekologické chladivo R-290, které je šetr-
nější k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky tomu 
dosahuje každý z výrobků s označením GREEN LINE o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % 
nižší spotřebu elektrické energie.
OBJEM CHLADÍCÍHO BLOKU – Charakteristickým znakem tohoto chladiče je velký objem chla-
dicího bloku – 1 l. Celková délka jedné chladicí smyčky je 14 metrů pro každý z kohoutů a její 
jednotný vnitřní průměr 7 mm od naražeče až po kohout. To zaručuje extrémně rychlé vychlazení 
nápoje během několika minut od zapnutí, a zároveň udržení konstantní teploty v případě čepo-
vaní více nápojů v krátkém čase najednou.
VYLEPŠENÉ TLAKOVÁNÍ – Chladič KONTAKT 40/Kprofi NEW je vybaven zcela ojedinělým tlako-

vacím systémem, který se skládá z tichého vestavěného vzduchového kompresoru (obsahujícího 
tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu), plynulé regulace tlaku vzduchu v roz-
mezí 1,0 - 3,6 Bar a manometru, umístěného na čelní straně chladiče, který zobrazuje nastavený 
tlak vzduchu. 
VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci 
teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné 
připojení.
UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stoja-
nem.
NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové 
oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé 
životnosti.
CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady KONTAKT mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a 
ceny na trhu. 

Naše nejobl íbenšjš í  chladiče  na zahraničních t r z ích.  Tak hle 
jednoduše se  dá charakter izovat  modelová řada KONTAK T, 
která  nabíz í  profes ionální  chladíc í  řešení  v  kompaktních 
rozměrech.
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zákaznické volby

typ kohoutu

PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ

PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ

koncovka napájecího kabelu

produktový model

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)

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

 PRŮBĚŽNÝ CHLADiCÍ VÝKON (L/HOD)

TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)

TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)

POČET KOHOUTŮ (KS)

POČET chlazených nápojů (KS)

DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)

PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)

PŘÍKON (W)

JMENOVITÝ PROUD (A)

hmotnost(KG)

TYP CHLADIVA

napětí

připojení NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)

připojení vzduch (RYCHLOSPOJKA)

KONTAKT 40/K PROFI NEW GREEN LINE KONTAKT 40/K PROFI NEW gL
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