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 آسـایــش بیشتــر و پـایـدارتــر از طـریــق:

خنکــی بیشتـــر
کنترل دمای محیط
کــولــر سلــولـــزی
 سـری تـرمـوستاتیـک

NEW



آسایش بیشتر

●  کنترل اتوماتیک دمای محیط توسط ترموستات
●  تنظیم زمان کار کولر )خاموش و روشن کردن( با استفاده از تایمرالکترونیکـی

● کاهش حالت شرجی نامطبوع به دلیل عدم انتقال ذرات ریز آب به داخل ساختمان

خنکـی بیشتـر در طول فصل نسبت به کولر پوشالـی )تا %30(  

ــد .   ــی باش ــالی م ــر پوش ــر از کول ــا 30% خنکت ــلولزی ت ــر س ــل کول ــول فص ● در ط
افتادگی پوشال به دلیل عدم استحکـــام ، معمــــوالً رانـدمــــان تبخیـــر آن را در 
مـــدت ســه هفتــه از حــدود 70% بــه 50% کاهــش مــی دهــد )براســاس گــزارش 
فنــی بانــک جهانــی ویرایــش 1999( . پــد ســلولزی با داشــتن اســتحکام مناســب 
و پـــایدار، راندمــان تبخیــر خــود را کــه حــدود 83% اســت در طــول زمــان حفــظ 

نماید. می�
ــر  ــی کــه کول ــی c°40 پاســخگو اســت ، در حال ــا شــرایط دمای ــر ســلولزی ت ● کول
پوشــالی حداکثــر و در بهتریــن حالــت تا شــرایط دمایــی   c° 37 پاســخگو می باشــد.

سرمـایش مطمئـن تـر

●  عــدم ایجــاد ناحیــه هــای خشــک : بــر خــاف کولــر پوشــالی توزیــع آب بــر 
روی ســطح پــد ســلولزی یکنواخــت اســت .

●  ضخامــت یکنواخــت: بــر خــاف پوشــال،ضخامت پــد ســلولزی در کل 
ــیاری دارد. ــر بس ــی تاثی ــزان خنک ــه در می ــد ، ک ــی باش ــت م ــطح آن یکنواخ س

●   سطح تماس بیشتر هوا با آب، در پدسلولزی انرژی نسبت به پوشال.

مصـرف بـرق کمتـر

ــی از  ــر ، در برخ ــت ت ــر و یکنواخ ــرد بهت ــتر و عملک ــی بیش ــل خنک ــه دلی ●   ب
شــرایط کــه در کولــر پوشــالی ناچــار بــه اســتفاده از دور تنــد هســتیم ، در کولر 
ســلولزی مــی تــوان از دور کنــد اســتفاده کــرد . ایــن امــر صرفــه جویــی قابــل 

توجهــی در مصــرف بــرق بــه همــراه دارد .
●   کنتــرل اتومـــاتیک دمــا و زمــان کارکــرد کولــر سلولـــزی کــه کاهــش قابــل 
توجــه مصـــرف بــرق را بــه همــراه دارد. در مناطــق گــرم وخشــک کــه اختــاف 
دمای روز و شــب زیـــاد اســت )حـــدود C°  10 تــا C°  15( مانند: تهـــران، اصفهـــان، 

کاشـــان،...این امکـــان بسیـار موثـــر می باشد. 
●   مصـــرف برق کولر سلولـــزی ســری ترموســتاتیک حداقل— سیســتم کولر 

گازی اســتاندارد درشــرایط یکســان می باشــد.

سیستـم محافـظ جـان

●  سیسـتم جلوگیـری از بـرق گرفتگـی )RCCB(: در صورتـی که میزان نشـتی برق 
در سیسـتم سـیم کشـی برق کولر، بیش از 30 میلی آمپر )حد خطر برای انسـان( 

باشـد، عملکـرد کولر به صـورت اتوماتیک قطع مـی گردد.
●   قابلیـت قطـع دو قطـب: قطـع کامل فـاز و نول کولرسـلولزی بـرای حفاظت در 

سیستم RCCB و قطع دو قطب مقابـل خطاهای ناشـی از سـیم کشـی اشـتباه فاز و نـول در هنـگام نصب کولر

ترموستـات،  تایمر 
و سیستـم ایمنــی

عدم استحکـام و افتـادگـی پوشـال
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پوشال معمولیپد سلولزی



تنفـس سالـم تر

●   کاهــش انتقـــال باکتــری هــای مضــر تنفســی: در کولرهــای ســلولزی، برخــاف 
کولرهــای پوشــالی، حمــل قطــرات ریـــز آب بصــورت تبخیــر نشــده، در مسیـــر 
جریان هـــوا به حداقـــل می رسد. لذا انتقـــال باکتری هـــای مضر تنفســـی بسیـــار 

کاهــش یافتــه و هــوای ســالم تــری تامیــن مــی گــردد.
●   کاهش عبور گرد و غبار به داخل ساختمان. 

●   اســتعداد کمتــر بــرای رشــد قــارچ و باکتــری: پوشــال بســتر مســتعدتری بــرای 
ــای  ــه دلیــل پوشــش رزینه ــارچ و باکتــری دارد در حالیکــه پدســلولزی ب رشــد ق

صنعتــی چنیــن شــرایطی را نــدارد.
●   جـریان هوای عاری از ذرات خرد شده پوشال.

●   مناســب بــرای افــراد مبتــا بــه آســم و بیمــاری هــای ریــوی، بــه توصیــه اغلــب 
مآخــذ و ســایت هــای مرتبط.

صدا و لرزش کمتر

●   اســتفاده از ورق گالوانیــزه بــا ضخامــت بیشــتر از کولــر متداول پوشــالی باعث 
اســتحکام بیشــتر ، دوام باالتــر و لــرزش کمتــر مــی گردد.

●   باالنـس دقیـق استاتیکـی و دینامیکـی فن کولـر سلولـزی
●   استفاده از لرزه گیر و واشر مناسب در محل اتصال پایه فن و بدنه

جـدول مشخصات فنـی و ابعــاد

مدل
محل ورودی آبارتفاع تشتکموقعیت سرریزآبابعاد خروجی هواابعاد بدنه

DWHCBAFJY

EC 0350750750800265345350200100143

EC 0550900900990305482485200100143

EC 07009009001110425520540200100143

VC 0380750750800285345350375100143

VC 0550900900990240482485452100143

VC 0600900900990240482485452100143

مشخصـات فنــی

وزن محصول + 
وزن آب کیلو گرم

توان موتور 
اسب بخار

ابعاد/ سانتی متر  
ارتفاع، طول، عرض

هوادهی/ فوت مکعب در دقیقه 
)متر مکعب در ساعت(

مشخصات برق 
فاز، ولتاژ، آمپر

50 + 35 80x75x75 2600 (4420) 1ph-220V-3A EC 0350

74 + 50 99x90x90 3800 (6460) 1ph-220V-3.6A EC 0550

86 + 50 11x90x90 4700 (7990) 1ph-220V-5.8A EC 0700

52 + 35 80x75x75 2600 (4420) 1ph-220V-2.5A VC 0380

75 + 50 99x90x90 3800 (6460) 1ph-220V-3.8A VC 0550

86 + 50 99x90x90 4200 (7140) 1ph-220V-5.3A VC 0600

1
3
1
2
3
4
1
3
1
2
3
4

(EC) کولر بغل زن        

(VC) کولر باال زن
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