
Profesionálna chladiaca a výčapná technika 
trocha inak...

www.coolart.technology



špeciálny solárny panel
generuje energiu aj
v tieni

odnímateľná
odkvapkávacia nádoba

dvojkrídlové
dvere

miesto pre Vašu reklamu

nerezový stôl spĺňa
hygienické požiadavky

LED osvetlenie

špeciálny odnímateľný
panel

ľahká hliníkova
konštrukcia

natáčacia 
a sklápateľná

 strecha osadená
 polykryštalickými

fotovoltickými
 panelmi

miesto pre Vašu
reklamu

kolieska pre ľahšiu 
manipuláciu

termostat

fľaša CO
2 
 a N

2

aj kompresor
na natlakovanie sudu

vzduchom

LCD zobrazuje
vonkajšiu aj

vnútornú teplotu,
stav batérie a prietok

energie

POPIS ZARIADENIA

www.coolart.technology



www.coolart.technology

priestor pre dva
sudy

nerezové dno

typ narážača
podľa voľby
zákazníka

Maximálny výkon solárnych panelov

630WpObjem chladiaceho boxu

Získavanie energie zaručené kombináciou amorfných
a polykryštalických panelov

zariadenie obsahuje menič na AC 230 V, aby dodával energiu 
malým spotrebičom, ako sú nabíjačky mobilných zariadení, 
registračné pokladnice a pod.

230 l

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Solárna pípa je plne energeticky autonómne výčapné chladiarenské 

zariadenie pre dva KEG sudy. Napájanie zabezpečujú fotovoltaické 

panely navrhnuté a umiestnené tak, aby získavali energiu aj v 

nepriaznivých slnečných podmienkach. Energia sa uskladňuje do 

batérií, preto sa dá zariadenie využívať aj v noci. Napriek energetickej 

nezávislosti je možné pripojiť zariadenie na bežnú sieť a tak môže byť 

použité aj v interiéri. Takýmto spôsobom je Váš nápoj kdekoľvek 

a kedykoľvek perfektne vychladený. Využitie je ideálne pre odľahlé 

miesta bez prísunu el. energie, ale aj pre reštaurácie, záhradné terasy, 

festivaly a akékoľvek spoločenské akcie.

Bez prísunu akejkoľvek elektrickej energie, čiže aj bez slnka, 
zariadenie udrží Váš nápoj chladný minimálne 24 hodín.



Sme umelci, sme odborníci na zimu a sme v tom 
špičkoví!
 
Prinášame niečo,  čo ste ešte nevideli a to nie je 
všetko. Nikdy neprestaneme vyvíjať.

Chceme zmeniť svet a preto meníme najprv seba 
a náš pohľad na výrobu chladu.

Veríme, že spôsobíme ekologické globálne 
ochladzovanie. Šetríme energiu a chránime našu 
planétu. 

Vlastníme patenty, ktoré zlepšujú svet  okolo 
nás a sme na to hrdí. 

Sme tím CoolArt Technology.
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