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Cooler

کـولـــر سـلـولـــزی
دارای ترموستـــات و ریمـوت کنتـرل

ترموستاتیک سری 

ویژگی ها 
آسایش بیشتر با عملکرد خودکار بر اساس دما و زمان )ترموستاتیک(
پایداری عملکرد سرمایشی در طول فصل بر خالف کولر های معمولی

خنکی بیشتر در طول فصل نسبت به کولر معمولی)تا %30(
سیستم محافظ جان

صدا و لرزش کمتر
مصرف برق کمتر

تنفس سالم تر

Thermostatic
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خنکی بیشتر در طول فصل نسبت به کولر پوشالی ) تا %30(

سیستم محافظ جان

آسایش بیشتر

صدا و لرزش کمتر

پایداری عملکرد سرمایشی در طول فصل بر خالف کولر های پوشالی

خاصیــت جــذب آب پــد ســلولزی نســبت بــه پوشــال بیشــتر اســت. )یــک متــر مکعــب 
پــد ســلولزی امــکان جــذب 100 لیتــر آب را دارد.(

توزیــع یکنواخــت آب بــر روی پــد ســلولزی بدلیــل ســاختار هندســی منظــم و سیســتم توزیع آب 
پیشــرفته شــانه ای )ثبــت اختــراع شــده( کــه باعــث عــدم وجــود ناحیــه هــای خشــک بــر روی 
پــد ســلولزی مــی گــردد و ایــن مــورد یکــی از علــل اصلــی افــت خنکــی در کولــر پوشــالی اســت.

در پد سلولزی نسبت به پوشال سطح تماس هوا با آب بیشتر است.

سیســتم جلوگیــری از بــرق گرفتگــی )RCCB(: در صورتــی کــه میزان نشــتی برق در ســیم کشــی 
بیــش از 30 میلــی آمپــر )حــد خطــر بــرای انســان( باشــد، عملکــرد کولــر بــه صــورت اتوماتیک 

ــردد. قطــع می گ
قطع دو قطب: قطع کامل  فاز  و  نول کولر ، برای حفاظت در مقابل خطا های ناشی  از  سیم کشی در هنگام 

نصب و سرویس

اســتفاده از ورق گالوانیــزه بــا ضخامــت بیشــتر از کولــر متــداول پوشــالی باعــث اســتحکام 
بیشــتر، دوام باالتــر و لــرزش کمتــر مــی گــردد.

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

بــه دلیل عدم اســتحکام و تغییر شــکل پوشـــال معمولــی راندمان تبخیــر آن در مدت  3 هفتـــه 
اول مـــی توانــد از حــدود 70% بــه 50% کاهــش یابــد )گــزارش فنی بانــک جهانـــی ویرایش 
1999( ولـــی پــد سلولـــزی راندمــان تبخیـــر خــود را )83%( در طــول زمــان مصــرف حفــظ 
ــر  ــه کول ــی ک ــا شــرایط دمایــی 0C 40 پاســخگو اســت؛ در حال ــر ســلولزی ت ــد. کول می نمای

پوشــالی حداکثــر و در بهتریــن حالــت تــا شــرایط دمایــی 0C 37 پاســخگو اســت. 

سیستم RCCB و قطع دو قطب

عدم استحکام و افتادگی پوشال



UnitSpecifications VC 0600EC 0550EC 0700واحدمشخصات فنی VC 0380EC 0350

Air Flowمیزان هوادهی متر مکعب در ساعت
ت مکعب در دقیقه) (فو

7990
(4700)

6460
(3800)

4080
(2400)

6800
(4000)

3740
(2200)

m3/h
(cfm)

ت موتور Motor powerقدر اسب بخار
ت) (وا

3/4
(0.5)

1/2
(0.37)

1/3
(0.25)

3/4
(0.5)

1/3
(0.25)

hp
(kw)

وزن محصول
+ (وزن آب)

Weight
+ (Water Weight)

86کیلوگرم
(50)

74
(50)

50
(35)

86
(50)

52
(35)

Kg

ت برق Electricalمشخصا ولتاژ
(ولت)

220 220 220 220 220V
(Volt)

1فاز 1 1 1 1ph

ت جریان شد
(آمپر)

5.8 3.6 3 4.2 2.5I
(A)

Dimensionsابعاد

D عرض
(سانتی متر)

90 90 75 90 75D
(cm)

W طول
(سانتی متر)

90 90 75 90 75W
(cm)

ب Water overflow positionsموقعیت سر ریز آ

F
(سانتی متر)

45 45 37.5 45 37.5F
(cm)

G
(سانتی متر)

20 20 20 20 20G
(cm)

H ارتفاع
(سانتی متر)

111 99 80 99 80H
(cm)

Outlet Dimensionsابعاد دهانه خروجی

A
(سانتی متر)

54 48.5 35 48.5 35A
(cm)

ع تشتک  Water tank heightارتفا J
(سانتی متر)

10 10 10 10 10J
(cm)

کثر طول کانال Duct Lenghth (Max)حدا 15متر 12 10 12 10m

ب Water inlet heightمحل ورودی آ Y
(سانتی متر)

14.3 14.3 14.3 14.3 14.3Y
(cm)

B
(سانتی متر)

52 48.2 34.5 48.2 34.5B
(cm)

C
(سانتی متر)

42.5 30.2 26.5 24 28.5C
(cm)
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مصرف برق کمتر

تنفس سالم تر

جدول مشخصات فنی و ابعاد

بــه دلیــل خنکــی بیشــتر و عملکــرد بهتــر و یکنواخــت تــر، در برخی از شــرایط کــه در کولر پوشــالی 
ناچــار بــه اســتفاده از دور تنــد هســتیم، در کولــر ســلولزی مــی تــوان از دور کند اســتفاده کــرد. این 

امــر صرفــه جویــی قابــل توجهــی در مصــرف برق بــه همــراه دارد .
 کنتــرل اتومـــاتیک دمــا و زمــان بخصــوص در مناطــق گــرم و خشــک کــه اختــاف دمــای روز و 
شــب زیــاد اســت ) حــدود 10 تــا 15 درجــه(، کاهــش قابــل توجــه مصــرف آب و بــرق را بــه همــراه 

دارد. 
 مصـــرف بــرق کولــر سلولـــزی ســری ترموســتاتیک حداقــل          سیســتم کولــر گازی اســتاندارد 

درشــرایط یکســان مــی باشــد.

1

کاهــش انتقــال باکتــری هــای مضــر تنفســی، برخــاف کولــر پوشــالی، در کولــر ســلولزی بــه 
دلیــل بــه  حداقــل رســیدن حمــل قطــرات ریــز آب تبخیــر نشــده در مســیر جریــان هــوا، انتقال 

باکتــری هــای مضــر تنفســی بســیار کاهــش یافتــه و هــوای ســالم تــری تامیــن مــی گــردد.
ــوع  ــرجی نامطب ــت ش ــاختمان حال ــل س ــه داخ ــز آب ب ــال ذرات ری ــدم انتق ــل ع ــه دلی ب

ــد. ــی یاب ــش م کاه
عبــور گــرد و غبــار بــه داخــل ســاختمان بــه دلیــل ســاختار هندســی و ضخامــت پــد ســلولزی 

بــه حداقــل مــی رســد.
پوشــش رزیــن هــای صنعتــی در پــد ســلولزی باعــث کاهــش رشــد قــارچ و باکتری نســبت 

بــه پوشــال مــی گردند.
پد سلولزی جریان هوای عاری از ذرات خرد شده پوشال را دارد.

)EC(کولر بغل زن

)VC(کولر باالزن

5

B
DW

H

G F

Y

A
C

E
E

BD

H

C

A

J Y

E

E
W

G F

در مدل های EC0350 و VC380 ترموستات و تایمر در صورت سفارش ارائه خواهد شد. *
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