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- Automatické doplňování van „POST-MIX řešení“ 
- Automatické doplňování van „PRE-MIX řešení“ 

 



 

 

  

- Samočinné (automatické) doplňování nádob 
"POST-MIX řešení". 
 
- Voda a sirup jsou odděleně a ve správném 
poměru ředění. 
 
- Automatické nastavení vody / sirupu 
 
- Udržuje konstantní (optimální) hladinu 
 
- Jednoduché, praktické, maximálně  
hygienické, minimální zbytky výrobku, 
vysoká autonomie (samo-obslužnost) 

ZÁKLADNA 

ROZŠÍŘENÍ 

POZICE 
HLADINOVÉ 
SONDY 

SIRUPOVÉ 
HADIČKY 

VODNÍ HADIČKY 

TRANSFORMÁTOR 
24V (AC) 

ELEKTRONICKÝ 
POMNĚR ŘEDENÍ 
VODA/SIRUP 
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Nové "POST- MIX řešení„ Automatického 
doplňování 
- udržuje konstantní hladinu pro správnou 
konzistenci ledové tříště za pomocí elektronické 
sondy. 
- umožňuje připouštět sirup přímo z nádrže a vodu z 
vodního systému, elektronický systém umožňuje 
nastavit správný poměr ředění. 
- je vybaven elektronickým zabezpečovacím 
zařízením, který varuje akustickým a i vizuálním 
signálem v případě, že sirup má nádrž 
prázdnou, nebo dodávka vody byla přerušena. 
- kompatibilní se všemi výrobníky ledové tříště 
 ICE DREAM a FROSTY DREAM 
 a se všemi typy (1,2,3) 
Systém spočívá v tom že, je „základna“, která je (viz. 
podle obrázku) umístěna na vaně a pak se dají koupit 
jednotlivé rozšíření. 

- je ideální pro provozy s vysokou denní prodejností 
ledové tříště, například jako jsou kina, nákupní 
centra, zábavní parky, rekreační střediska, rodinné 
rekreace, bazény, apod. 

HLAVNÍ ZNAKY 
- Snadné použití 
- Snadno se čistí 
- Kompatibilní s modely 
ICE DREAM a FROSTY DREAM  
- Rychlé a snadné programování 
- Vodovodní připojení 
- Přímé spojení sirupu s nádržemi všech velikostí 
- Samostatné doplňování sirupu a vody 
- Akustická a vizuální signalizace, odpojení vody 
nebo chybějícího sirupu 
- Modulární zařízení podle počtu mís 
- Maximální hygienu 
- Maximální bezpečnost 
- Dostupné barvy: černá, bílá 
- Nízké napětí 24 V (AC) 

Jednoválcové (jedno-vanové) stroje 1 základna 
Dvouválcové (dvou-vanové) stroje 1 Základna + 1 rozšíření 
Tříválcové (tří-vanové) stroje 1 Základna + 2 rozšíření 
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- Samočinné (automatické) doplňování nádob 
"PRE-MIX řešení". 
 
- Voda a sirup jsou již namíchány. 
 
- Udržuje konstantní (optimální) hladinu 
 
- Jednoduché, praktické, maximálně  
hygienické, minimální zbytky výrobku, 
vysoká autonomie (samo-obslužnost) 
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TRANSFORMÁTOR 
24V (AC) 

HOTOVÁ SMĚS 
NA TŘÍŠŤ 

POZICE 
HLADINOVÉ 
SONDY 

VÝSTUP VAROVNÉHO 
SIGNÁLU 



 

Nové “PRE-MIX řešení“ Automatického doplňování 
- udržuje konstantní hladinu pro správnou 
konzistenci ledové tříště za pomocí elektronické 
sondy. 
- umožňuje připouštět hotovou směs 
- je vybaven elektronickým zabezpečovacím 
zařízením, který varuje akustickým a i vizuálním 
signálem v případě, že sirup má nádrž 
prázdnou, nebo dodávka vody byla přerušena. 
- kompatibilní se všemi výrobníky ledové tříště 
 ICE DREAM a FROSTY DREAM 
 a se všemi typy (1,2,3) 
Doporučujeme použít v případě že: 
- Chybí nebo je daleko vodní přípojka 
- Provozujete tříšť na více místech (Mobilní stánky) 

- je ideální pro provozy s vysokou denní prodejností 
ledové tříště, například jako jsou kina, nákupní 
centra, zábavní parky, rekreační střediska, rodinné 
rekreace, bazény, apod. 

 

HLAVNÍ ZNAKY 
- Snadné použití 
- Snadno se čistí 
- Kompatibilní s modely 
ICE DREAM a FROSTY DREAM  
- Rychlé a snadné programování 
- Nezávislé na vodovodním připojení 
- Akustická a vizuální signalizace chybějící směsi 
- Maximální hygiena 
- Maximální bezpečnost 
- Dostupné barvy: černá, bílá 
- Nízké napětí 24 V (AC) 
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