کولر صنعتی 40000با پد سلولزی
کولر صنعتی  40000با پد سلولزی و سیستم سرمایش تبخیری یکی از بهترین و
پرطرفدارترین محصوالت سرمایشی سرماسان و از پرفروش ترین محصوالت تابستان
می باشد .کولر صنعتی یکی از روش های موثر برای خنک سازی محیط های بزرگ
است.

مشخصات فنی کولر صنعتی 40000با پد سلولزی

مدل دستگاه

کولر صنعتی  40000با پد سلولزی

سرعت جابجایی هوا

5M/S

تعداد پد سلولزی

4

اینورتر

آپشنال

ترموستات

آپشنال

مصرف آب

 80لیتر در ساعت

ظرفیت هوادهی

24000 CFM

/

40000 M3/h

نوع فن

فن آکسیال
موتروژن تبریز

توان فن

 1/1کیلو وات – سه فاز

دور فن

 900دور در دقیقه

ارتفاع /طول  /عرض

 80 / 200 / 220سانتی متر

گارانتی

 2سال

خدمات پس از فروش

 10سال

موتور

تصاویر برخی پروژه های انجام شده

کاربرد و اماکن قابل استفاده کولرهای صنعتی سرماسان
 سوله ها و سالنهای صنعتی
 سوله ها و سالنهای ورزشی
 تاالرهای بزرگ
 مساجد
 گلخانه ها
 مجتمع های تجاری

مزایای کولرهای صنعتی سرماسان
 کم صدا نسبت به قدرت کولر آبی و کولرهای صنعتی خنک کننده مشابه.
 مصرف برق بسیار کم تقریبا" معادل یک چهارم کولر های صنعتی آبی مشابه (به میزان حداکثر
 4.5آمپر)
 جنس ورق از نوع گالوانیزه
 پوشش رنگ از نوع الکترواستاتیک
 دارا بودن  2سال گارانتی و  5سال خدمات پس از فروش.
 نوع انتقال قدرت کوبله مستقیم با فن آکسیال می باشد.
 استفاده کردن از پد سلولزی در این وسیله به جای پوشال کولر جهت برودت هر چه بیشتر هوا
مفید واقع می شود که خود باعث سه مزیت بسیار مهم در آن می گردد:
 الف)داشتن سطح تبخیر حداقل4تا 5برابر پوشالهای کولر به علت داشتن سطح ناصاف ومواج
جهت خنکی و برودت زیاد

.

 ب)دارای 5برابردوام بیشتر نسبت به پوشال های یعنی اگر عمر مفید یک پوشال کولر 1سال
محاسبه شود عمر مفید پد سلولزی  5سال تخمین زده می شود .

 ج) پوشالهای کولر بعد از مدتی به علت آهـک موجود در آب وگرد وغـبار موجـود در هوا اشباع
شده و کـارایی خـود را از دست می دهنـد وخنکی الزم را ندارند و به ناچار تعویض می شوند ولی
پـد های سلولزی با گذشت مدت زمانی از استفاده آنها و ایـجاد الیه آهک و گرد وغبار روی سطح
آنها به علت ایجاد سطح تبخیر بیشتر بازده و راندمان بیشتری خواهند داشت.
 امکان استفاده ازموادخاص درمخزن آب کولرها ازقبیل (مواد ضد عفونی ،مواد خوشبو کننده
وحتی مواد برای سمپاشی گیاهان در گلخانه وجود دارد .
 جابجایی پر قدرت هوا ( 5 m/sمتر بر ثانیه )که باعث میشود جریان هوا به هیچ وجه آزار
دهنده نباشد ،حتی زمانی که بسیار به پروانه کولر نزدیک باشد.
 قابلیت های اتوماسیون
 امکان ایجاد قابلیت های اضافه بر روی کولر آبی خنک کننده به در خواست مشتری وجود دارد
 الف)دستگاه تنظیم درجه دمای خاص مورد نیاز (ترموستات)
 ب)نصب دستگاه اینورتر جهت کنترل دور الکترو موتور ( ورودی تکفاز به سه فاز و سه فاز به سه
فاز
 ج) نصب چرخ جهت جابجایی آسان.
 د)نصب توری بر روی پدهای سلولزی جهت امنیت ودوام بیشتر پدها.
 دارا ی)رطوبت ساز با نازل های ژاپنی جهت پایین تر آوردن دما در گلخانه ها و تامین سرمایش
مورد نیاز
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