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UYGULAMALAR Ticari

Yüksek Enerji Verimli, Çevre Dostu Doðal Serinlik

Sýcaklýklar  yükseldikçe, iþletmenizde mevcut misting sisteminiz týpký bir mýknatýs 
gibi müþterileri mekanýnýza çekecek ve yaþatýlan yüksek serin konfor koþullarýnda 
müþterilerinizin iþletmenizde daha fazla zaman geçirmelerini ve harcama 
yapmalarýný saðlayacaktýr. 
60 / 70 bar gibi yüksek basýnçta ve 5 / 10 mikron saç teli büyüklüðünde 
püskürtülen su damlacýklarý nozuldan ortama çýktýðý anda ortam sýcaklýðý ile 
uðrayacaðý "Ani Buharlaþma" sonucu hiçbir ýslaklýk býrakmadan tamamen kuru 
mükemmel bir serinlik sunar. 

Bu yüksek konforlu alýþkanlýk yapýcý deneyim, artýk sadece onlarýn tekrar 
mekanýnýza uðramasýna vesile olmakla kalmaz, bunu tüm iþ ve akraba 
çevreleri ile de paylaþarak yeni müþteriler kazanmanýza yol açar.
Enermist misting sisteminin ticari mekan uygulamalarý kapsamýnda sayýsýz 
uygulama alanlarý mevcuttur. Bunlar; dýþ mekan kafe, bar, restaurant, çay 
bahçesi, hotel havuz kenarlarý, muhtelif açýk alan konser, düðün,yaþ günü ve 
benzeri etkinlikler, ürün tanýtým lansmanlarý, Plaj Beach Club uygulamalarý 
ve çok çeþitli spor etkinlikleri olarak sayýlabilir.

Uygulama olarak sistem, sabit hatlý nozul ve pompadan oluþan bir sistem olarak 
uygulandýðý gibi, Pompa+Mist Fan olarak, ya da bunlarýn bir kombinasyonu olarak 
da uygulanabilir. Endüstriyel 20"/26"/30" Fanlý sistem artýk neredeyse tüm 
uygulamalarda yaygýn kullaným bulmasýna karþýn özellikle 
rutubet oranýnýn yüksek olduðu bölgelerde öncelikli olarak 
önerdiðimiz bir misting uygulamasýdýr.

Tipik bir uygulama gösterimini solda bulabilirsiniz.

 

Bunun yaný sýra sistemi,  alternatifsiz olduðu dýþ mekan 
uygulamasýnda deðil iç mekan serinletme amaçlý olarak da 
uygulayabilirsiniz. Artýk günümüzde ticari mekanlarda iç alanýn 
klimalar ile soðutulmasý bir standart konfor koþulu haline geldi. 
Ancak gerek aþýrý elekrik tüketim maliyetleri, gerekse de çok 
aþýrý sýcaklarda klima sisteminizin yetersiz ya da devre dýþý kalýþý 
gibi nedenlerle, misting sistemini, mevcut klima sisteminizin 
ön soðutucusu olarak kullanabilir ve bu sayede % 30’lara varan 
tasarruflara ulaþýrken diðer yandan da sistemin yetersiz 
kapasite problemini de aþmýþ olursunuz.
Buna dair tipik bir uygulama gösterimini de saðda 
bulabilirsiniz.

 Sýcaklara Yenilmeyin, müþterilerinize keyifle geçireceði yüksek konforlu bir deneyim yaþayacaðý ortamlar 
sunabilirsiniz. Üstelik birkaç ay ile ifade edebileceðiniz geri ödeme süresinde çok küçücük bir yatýrým ve dev 

tasasrruf imkanlarýyla bunu gerçekleþtirebilirsiniz.
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