Serin Serin

Çalışın, Eğlenin, Dinlenin

Sıcak bir günde
denizden gelen serin
bir esinti gibi

Tamamen doğal bir
süreç

mist

Yıkanıp, filtre edilip,
soğutularak sağlanan
taze dış hava

Esinti ve taze hava ile
sağlanan konfor artışı

Kullanımı kolay
mist

Evaporatif misting
serinletme sistemleri

Yaz Ortasında Doyasıya

Doğal Serinlik

Kurulumu kolay
mist

mist

Bakımı kolay

mist

ISO 9001:2008

S

“Dış Mekan Keyiflerinizin”
serin Konforu

www.facebook.com/enersistemcafecool
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Sıcağa yenilmeyin
Fan

9365FW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26” - 650 mm
Endüstriyel-ticari fan
CE onaylı
13.000 m3/saat
3 farklı hız
220 V / 50 hz / 187 watt gücünde
tamamı bakır motor
Açısı kontrol edilebilir otomatik
sağ/sol tarama
Alüminyum döküm hafif 3’lü fan kanatçığı
Krom koruyucu kafes
Duvar montaj seti

mist

ile serin bir nefes alın

9375FW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30” - 750 mm
Endüstriyel-ticari fan
CE onaylı
18.000 m3/saat
3 farklı hız
220 V / 50 hz / 240 watt gücünde
tamamı bakır motor
Açısı kontrol edilebilir otomatik
sağ/sol tarama
Alüminyum döküm hafif 3’lü fan kanatçığı
Krom koruyucu kafes
Duvar montaj seti

Mist Fan Seti
9375MF

9365MF

9375 fan + 5 enjektörlü
paslanmaz mist ring
∅ 35 cm

9365 fan + 5 enjektörlü
paslanmaz mist ring
∅ 35 cm
AKSESUARLAR

Pompa

8401
•
•
•
•
•

60 bar, 1 lt/dk
Digital timer
Paslanmaz gövde
2 Plunger piston pompa 220 V
Maksimum:
- 15 m hortum
- 15 nozul
- 3 adet enermist 9365/9375 mist ring
bağlanabilir.

8403
•
•
•
•
•

60 bar, 3 lt/dk
Digital timer
Paslanmaz gövde
2 Plunger piston pompa 220 V
Maksimum:
- 50 m hortum
- 45 nozul
- 9 adet enermist 9365/9375 mist ring
bağlanabilir.

Mikroboyutlu su zerrecikleri, sıcak hava ile
anında buharlaşarak kuru serinlik sağlar.

mist

Toz, koku, rutubet, statik elektrik kontrolü ve
soğutma amaçlı çeşitli endüstriyel tesis uygulamaları

NOZULLAR

ile kuru mikromisting

Hayvan barınakları ve seralarda da
mükemmel ve sağlıklı çözümler sunar

Mekanınızın cazibesini artırın
üstelik çok düşük maliyetlerle

