
● سرمایش مطمئن تر
● مصـرف برق کمتـر
● تنفــس سـالـم تـر
● صدا و لرزش کمتـر

 آسـایــش بیشتــر از طـریــق:



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 فصــل حفــظ 

نماید. می�
● کولــر ســلولزی تــا دمــای c°40 شــرایط آســایش را فراهــم میکنــد ، در حالــی کــه 
کولــر پوشــالی حداکثــر و در بهتریــن حالــت تــا دمــای   c° 37  پاســخگو مــی 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 .

تنفـس سالـم تر

●   کاهــش انتقـــال باکتــری های مضــر تنفســی: در کولرهای ســلولزی، برخاف 
کولرهــای پوشــالی، حمــل قطــرات ریـــز آب بصــورت تبخیر نشــده، در مسیـــر 
جریــان هـــوا بــه حداقـــل می رســد. لــذا انتقـــال باکتــری 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 
ــش  ــل پوش ــه دلی ــلولزی ب ــه پدس ــری دارد در حالیک ــارچ و باکت ــد ق ــرای رش ب

ــدارد. ــن شــرایطی را ن ــای صنعتــی چنی رزینه

●   جـریان هوای عاری از ذرات خرد شده پوشال.
●   مناسب برای افراد مبتا به بیماری های آلرژیک تنفســی

جـدول مشخصات فنـی و ابعــاد

عدم استحکـام و افتـادگـی پوشـال

پوشال معمولیپد سلولزی

مشخصـات فنــی

ابعاد
)طول-عرض-ارتفاع(

وزن خالص فرکانس ولتاژ جریان مصرفی توان 
مصرفی

قدرت موتور هوادهی بازدهی خنکی مدل

770 x 600 x 600 30 Kg 50 Hz 220 V 2/2 A 500W 1/5 HP 940cfm   1600m3/h 75% 3200

530 x 500 x 500 21.5 Kg 50 Hz 220 V 1 A 210W 1/8 HP 820cfm   1400m3/h 75% 2800


