UYGULAMALAR

Endüstriyel

max 8-10 m

Misting sulu serinletme sistemleri, fabrika ve benzeri büyük alanlarýn
soðutulmasýnda hiçbir benzer amaçlý sistemin sunamayacaðý dev tasarruf
avantajlarý ve üstünlükleri ile kurulmaktadýr.
Çoðunlukla kapý ve pencere açýk kalarak çalýþýlan büyük ve geniþ endüstriyel
üretim ve depo/lojistik alanlarýnýn konvansiyonel sistemlerle soðutulmasý,
yakýn zamana kadar imkansýzdý.
Bugün, misting sistemler bu tür büyük alanlarýn soðutulmasýnda en ideal
çözüm olmuþtur. Endüstriyel üretim alanlarý, garajlar, atölyeler veya proses
sonrasý aþýrý ýsýnýn yayýldýðý (döküm ocaklarý, plastik enjeksiyon makinalarý vb.)
mekanlarý bu grup içerisinde sayabiliriz.
Yaklaþýk 70 bar basýnçta özel nozullardan atmosfere püskürtülen 10 mikrondan daha düþük çaplý su damlacýklarý,
sahip olduklarý bu küçük yüzey sayesinde ortam sýcaklýðýný alarak ani buharlaþma yoluyla ortamý soðutmakta fakat
ortamdaki herhangi bir yüzeyde ýslaklýk oluþturmamaktadýr.
Böylece endüstriyel tesislerde artýk çok düþük kurulum ve iþletme maliyetleri ile soðutma yapmak mümkün
olabilmektedir. Bu sistemle serinletmeye ihtiyaç duyulduðu anda ve bölgede lokalize olabilirsiniz ve tamamen kapalý,
yarý açýk ya da tamamen açýk endüstriyel ortamlarýn hepsinde baþarý ile uygulayabilirsiniz.
Yandaki temsili resimde gösterilen fanlý sulu serinletme sistemi noktasal/bölgesel serinletme için fabrikalarda çok
baþarýlý olmaktadýr.
Komple serinletme düþünüldüðünde
evaporatif panellerle fanlarýn
kombine kullanýmý düþünülmelidir.
24"-30" MÝST FAN

max 6-8 m

POMPA

4000

Avantajlarý
! Personelinizin tüm yýl boyu
üretkenliðini artýrma imkaný sunar,
! Bölgesel soðutma yapýlabilir,
! Toz, gaz ve duman benzeri tüm ortam emisyonlarýný kontrol altýnda
tutabilirsiniz,
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! Derhal sýcaklýk düþümü saðlayabilirsiniz,
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! Kurulumda % 75'e varan tasarruf mümkündür,
! Çok önemli enerji tasarruflarýna ulaþabilirsiniz,
Yüksek Basýnç
! Kolay ve ucuz bakým,
Hortum
enermist
! Isý çarpmasý vakalarýnda azalma, Yüksek Basýnç
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max 6-8 m

Mist Pompa

max 8-10 m
24"-30" MÝST FAN

2000

MÝNÝMUM MALÝYET
Misting sisteminin en önemli özelliklerinden bir tanesi, benzeri hiçbir
soðutma sistemi ile kýyas edilemeyecek ölçüde ucuz ve çok düþük maliyetle
sistem kurulabilmesidir.
Ayný zamanda kurulum basit ve oldukça hýzlýdýr. Ýþletme ve bakým giderleri de
çok düþüktür.
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Daha Yüksek Dikkat ve Algý ile DAHA GÜVENLÝ BÝR ÇALIÞMA HAYATI
Daha yüksek performans ve verimli çalýþma sonucu DAHA ÇOK ÜRETÝM

Yüksek Enerji Verimli, Çevre Dostu Doðal Serinlik
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