
● کنترل اتوماتیک دما و زمان کار کولر
● تا 30% خنـک تر از کولـرآبی معمولی در طول فصل 

● مصرف برق کمتر
● عدم کاهش خنکی در طول فصل بر خالف کولرهای پوشالی

● تنفـس سالـم تـر
● حداقـل نیـاز بـه سرویـس سـاالنـه

37°C  تـامین خنکـی منـاسب تـر در دمای  بـاالی ●

 آسـایـش بیشتـر از طـریـق:

   آسایش بیشتر 
را  تجربه کنیـد!
کولر سلولزی هوشمند  

7500-6000سری پاال دارای استاندارد اتحادیه اروپا



آسایش بیشتر

●   کنترل اتوماتیک و هوشمند دما توسط ترموستات

●   تنظیم زمان کار کولر )خاموش و روشن کردن( با استفاده از تایمرالکترونیکـی

●   کنترل از راه دور توسط ریموت

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

●   کـاهش صدا و لرزش به دلیل استفـاده از لرزه گیر در ناحیه اتصـال پایه فن به
      بدنه، واشرهای خاص و باالنس دقیق و کامل پروانه

) 3°C خنکی بیشتر نسبت به کولر پوشالی )حدود 

●   خاصیت جذب آب بیشتر پد سلولزی انرژی نسبت به پوشال
 )یک متر مکعب پد سلولزی امکان جذب 100 لیتر آب را دارد.(

●   سطح تماس بیشتر هوا با آب، در پد سلولزی انرژی نسبت به پوشال

●   توزیـع یکنواخـت آب بـر روی پـد سلـولـزی بدلیـل سـاختار هندسـی منظـم   
       پدسلولـزی و سیستم توزیـع آب پیشـرفته شـانه ای )ثبت اختـراع( باعث عدم
      وجود ناحیه هـای خشک بر روی پد سلولـزی می گردد که این مورد یکی از علل 

      اصلی افت خنکی در کولر پوشالی است.

نکتــه مهــم: توجــه کنیــد کــه رتبــه انــرژی باالتــر در کولــر آبی)مثــال A(، لزوما، 
خنکــی بیشــتر نمی باشــد.

مصـرف بـرق کمتـر

●   استفاده از دور کند کولر بدلیل خنکی بیشتر کولر سلولزی پاال در مقایسه با
      کولر پوشالی)در شرایط مشابه(.

●   کنترل اتومـاتیک دما و زمان کولر سلولـزی پـاال که کاهش قابل توجه مصـرف
      برق را به همراه دارد. در مناطق گرم وخشک که اختالف دمای روز و شب زیـاد

        است )حـدود C°10 ( مانند: تهـران، اصفهـان، کاشـان،...این امکـان بسیـار موثـر 
       می باشد. 

●   مصـرف برق کولر سلولـزی پاال حداقـل ─  سیستم کولر گـازی و استاندارد در
       شرایط یکسان میباشد و هزینه خرید کولر گازی و استاندارد حداقل 5 تا 7 برابر 
       کولر سلولزی انرژی است. این مقـایسه برای فضای مسکونی100 متر مربـع در 

       تهران مـی باشد.

عدم کـاهش خنکـی در طـول فصـل بر خـالف کولرهـای پوشالـی

●   به دلیل عدم استحکام و تغییر شکل پوشـال معمولی راندمان تبخیر پوشـال در
     مدت 3 هفتـه اول مـی تواند از حدود 70% به 50%  کاهش یابد )گزارش فنی بانک   
     جهانـی ویرایش 1999( ولـی پد سلولـزی راندمان تبخیـر خود را که حدود %83 

     است در طول زمان مصرف حفظ می نماید.

ریموت کنترل
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ترموستات

ترموستات و تایمر

پوشال معمولی پد سلولزی



تنفـس سالـم تر

●   عدم انتقـال باکتری های مضر تنفسی: در کولرهای سلولزی، برخالف کولرهای 
       پوشالی، حمل قطرات ریـز آب بصورت تبخیر نشده، در مسیـر جریان هـوا به 
       حداقـل می رسد. لذا انتقـال باکتری هـای مضر تنفسـی بسیـار کاهش یافته و 

       هوای سالم تری تامین می گردد.

●   جلوگیـری از بوی نامطبوع: ناشی از آب راکد در کولـر

●   جلوگیـری از ورود حشرات و خاشاک: با استفاده از فیلترهای مخصوص که 
      بر روی کولر نصب شده است.

●   تخلیه ادواری و منظم آب راکد کولر: جایگزینی آب راکد با آب پاکیزه، با استفاده
       از برد الکترونیکـی، پمپ تخلیـه با سرریـز آب، عالوه بر سهولت

      دراستفـاده، باعث شرایط سالم تر در هوای ورودی به فضا می شود.

●   عمر مفیـد پد سلولـزی و دوام حدود 5 سال بدلیـل خاصیت خود شویندگی و 
       تخلیه منظم آب

●   نصب آسان، سریع و دقیق پد سلولزی در مقایسه با پوشال معمولی

  37°C تامین خنکی منـاسب تر در شرایط دمایـی باالی 

●   با توجـه به گرم شدن تدریجـی کره زمین، امروزه ایام بیشتـری از تابستان در 
       ایران دچار دماهـای باالی C°37 می شوند که کولرهـای پوشالی جوابگـوی این 

       شرایط نخواهند بود. 

جـدول مشخصات فنـی و ابعــاد

اطالعات شرایط هـوای شهرهای فوق براساس نشریه ض-462 چاپ  مرکز تحقیقات 
ساختمـان و مسکن می باشد.

دمای هوای خروجی 

°C  کولر پوشالی

دمای هوای خروجی 

°C کولر سلولزی
شرایط هوا در تابستان

شهر
°C دما رطوبت نسبی %

30 27 42.6 22.6 کاشان

28 25 41.3 19.5 یزد

3.4A / 5A

3800
(6460) / 4700

(7990)
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