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pípa dle volby zákazníka
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prostor pro
dva sudy

nerezové dno

typ narážeče
podle volby
zákazníka

Maximální výkon solárních panelů 630Wp

Objem chladícího boxu

Získávání energie zaručené kombinací amorfních
a polykrystalických panelů

Zařízení obsahuje měnič na AC 230 V, aby dodával energii
malým spotřebičům, jako jsou nabíječky mobilních zařízení,
registrační pokladny apod.

230 l

DALŠÍ INFORMACE

Solární pípa je plně energeticky autonomní výčepní chladírenské 

zařízení pro dva KEG sudy. Napájení zabezpečují fotovoltaické panely 

navrhnuté a umístěné tak, aby získavali energii i v nepříznivých 

slunečních podmínách. Energie se uskladňuje do baterií, proto se dá 

zařízení využívat i v noci. Napříč energetické nezávislosti je možné 

připojit zařízení na bežnou síť a tak může být použité i v interiéru. 

Tímto způsobem je Váš nápoj kdekoliv a kdykoliv perfektně 

vychlazený. Využití je ideální pro odlehlá místa bez přísunu el. 

energie, ale i pro restaurace, záhradní terasy, festivaly a jakékoliv 

společenské akce.

Bez přísunu jakékoliv elektrické energie, tudíž i bez slunce,
zařízení udrží Váš nápoj chladný minimálně 24 hodin.



Jsme umělci, jsme odborníci na zimu a jsme v tom 
špičkoví! Přinášíme něco, co jste ješte neviděli a to 
není všechno. Nikdy nepřestaneme vyvíjet. 
Chceme změnit svět a proto měníme nejdříve sebe 
a náš pohled na výrobu chlazení. Věříme, že 
způsobíme ekologické globální ochlazení. 
Šetříme energii a chráníme naši planetu. Vlastníme 
patenty, které zlepšují svět okolo nás a jsme na to 
hrdí.

Jsme tým CoolArt Technology.
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