
Sodobary

Kohoutové výrobníky sodové vody LIMA

Objednejtekohoutový sodobar      v našem e-obchodě.

Sodobary LIMA jsou určeny k výrobě sodové vody a k stáčení chlazeného nápoje pomocí výčepních kohoutů 
(např. pitné vody, vína, sudové limonády apod.)
Tepelným výměníkem je hliníkový blok, ve kterém jsou zality trubkové vlnovce z nerezové oceli včetně 
nerezového saturátoru.
Horizontální uspořádání chladicí jednotky zajišťuje efektivní proudění nasávaného vzduchu. Zařízení 
s ekologickým chladivem R134a splňuje evropské normy pro schvalování jakosti výrobků. 
Vstupní připojení rychlospojkami uprostřed dna umožňuje zapojení      vody nebo nápoje a plynu z libovolného 
směru.
Na uvedené výrobky jsme držitelem CE certifikátu TÜV     .

Lima 1/8 - 2 kohoutová Lima 1/5 - 1 kohoutová Lima 1/5 - 2 kohoutová 
Technické údaje kohoutových sodobarů Lima

kód označení  
příkon
[W]

výkon
[l/h]

soda voda
šířka
[mm]

hloubka
[mm]

výška
[mm]

4967109
Lima 1/8     
2     kohouty     

230 17 ano ano 240 315 380

4967128
Lima 1/5
1     kohout     

350 35 ano ano 280 370 415

4967129
Lima 1/5
2     kohouty     

350 35 ano ano 280 370 415

http://www.esinop.cz/kohoutove-sodobary
http://www.esinop.cz/lima-15-2k
http://www.esinop.cz/lima-15-2k
http://www.esinop.cz/lima-15-1k
http://www.esinop.cz/lima-15-1k
http://www.esinop.cz/lima-18-2k
http://www.esinop.cz/lima-18-2k
http://www.sinop.cz/certifikaty-na-vycepni-zarizeni
http://www.sinop.cz/schema-zapojeni-sodobaru
http://www.esinop.cz/kohoutove-sodobary
http://www.sinop.cz/schema-zapojeni-sodobaru
http://www.sinop.cz/certifikaty-na-vycepni-zarizeni
http://www.sinop.cz/editor/filestore/Image/sodobary/L2S%20front.Final%20Color%20Output.png
http://www.sinop.cz/editor/filestore/Image/sodobary/L2S%201K%20front.Final%20Color%20Output.png
http://www.sinop.cz/editor/filestore/Image/sodobary/L2S%20front.Final%20Color%20Output.png
http://www.esinop.cz/lima-18-2k
http://www.esinop.cz/lima-15-1k
http://www.esinop.cz/lima-15-2k


Sodobary s dotykovým ovládáním SOFT STREAM, SMART STREAM

Objednejte si sodobar s     dotykovým ovládáním      u nás v e-obchodě.

Sodobary Soft a Smart Stream jsou určeny k výrobě sodové vody a k stáčení chlazené vody pomocí 
dotykového ovládání. Smart Stream je i v provedení se stáčením horké vody

   

Soft Stream Smart Stream Smart Stream Tower
Technické údaje sodobarů s dotykovým ovládáním

kód ozn.
příkon
[W]

výkon
[l/h]

soda
jemně
perlivá
soda

stud.
voda

horká
voda

š.
[mm]

hl.
[mm]

v.
[mm]

4967107 Soft Stream 430 17 ano ano ano ne 240 320 410
496138 Smart Stream 500 35 ano ano ano ano 300 495 490
4967138
+
4967327

Smart Stream Tower     500 35 ano ano ano ano 300 495 1360

http://www.esinop.cz/sodobar-smart-stream-vyrobnik-sodove-vody-s-dotykovym-panelem-a-hrokou-vodou-sloup
http://www.esinop.cz/sodobar-smart-stream-vyrobnik-sodove-vody-s-dotykovym-panelem-a-horkou-vodou
http://www.esinop.cz/soft-stream
http://www.esinop.cz/vyrobniky-sody
http://www.esinop.cz/vyrobniky-sody
http://www.sinop.cz/editor/filestore/Image/sodobary/L1D%20front(1).JPG
http://www.sinop.cz/editor/filestore/Image/sodobary/LSD%20front.JPG
http://www.sinop.cz/editor/filestore/Image/sodobary/LSD%20sloup%20front.JPG
http://www.esinop.cz/soft-stream
http://www.esinop.cz/sodobar-smart-stream-vyrobnik-sodove-vody-s-dotykovym-panelem-a-horkou-vodou
http://www.esinop.cz/sodobar-smart-stream-vyrobnik-sodove-vody-s-dotykovym-panelem-a-hrokou-vodou-sloup


Vestavný výrobník sodové vody BASE STREAM

Objednejte vestavný sodobary      u nás v e-obchodě.

Vestavný výrobník sodové vody Base Stream je určen k  zabudování do kuchyňské linky s možností osazení 
samostatné nebo kombinované vodovodní baterie.

Base Stream

baterie 2402
s mechanickým 

dispenserem

baterie 6180 
s elektronickým 

dispenserem

baterie 7190 
s elektronickým 

dispenserem

baterie 8180 
s mechanickým 

dispenserem
Technické údaje vestavného sodobaru Base Stream

kód označení
příkon
[W]

výkon
[l/h]

soda
jemně
perlivá
soda

voda
šířka
[mm]

hloubka
[mm]

výška
[mm]

4967203 Base Stream     370 17 ano ne ano 230 360 390
Typy přípojných baterií

kód označení
vodovodní
baterie

elektronický
dispenser

mechanický
dispenser

soda voda
chlazená
voda

4280001 2402 ne ne ano ano ne ne
4280002 2602 ne ne ano ano ne ano
4280003 2603 ne ne ano ano ano ano
4280000 6180 ne ano ne ano ano ano
4280020 8180 ano ne ano ano ne ne
4280010 7180 ano ano ne ano ano ano
4280011 7190 ano ano ne ano ano ano

http://www.esinop.cz/base-stream
http://www.esinop.cz/vestavne-sodobary
http://www.esinop.cz/vestavne-sodobary
http://www.esinop.cz/base-stream


Sodobary s tlačítkovým ovládáním SAMBA

Objednejte tlačítkové sodobary      v e-obchodě.

Sodobary SAMBA vyrábí sodovou vodu, chladí pitnou vodu a k jejich stáčení jsou vybaveny tlačítkovým 
ovládáním.

Samba 1/5 Samba 1/5 sloup SAMBA 1/5 stůl
Technické údaje tlačítkových sodobarů Samba

kód označení    
příkon
[W]

výkon
[l/h]

soda
jemně
perlivá
soda

voda
šířka
[mm]

hloubka
[mm]

výška
[mm]

4967131
Samba 1/5
3 spínače

550 35 ano ano ano 270 505 510

4967131
+
4967323

Samba 1/5
sloup
3 spínače

550 35 ano ano ano 270 505 1390

4967302
Samba 1/5
stůl
3 spínače

520 35 ano ano ano 480 360 1290

http://www.esinop.cz/tlacitkove-sodobary
http://www.esinop.cz/tlacitkove-sodobary
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