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Yüksek Enerji Verimli, Çevre Dostu Doðal Serinlik
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Ýklimlendirme ve soðutma/soðuk oda sistemleri bir binada tüketilen
enerjinin yaklaþýk %75 ini oluþturur. Hava sýcaklýðý yükseldikçe soðutma
için harcanan enerjinin artacaðý da açýktýr.
Soðutucunuz daha yüksek verimde çalýþtýrýldýðýnda bunun doðal sonucu
olarak daha az elektrik tüketir. Klima sistemleri, en çok ihtiyaç duyulan
aþýrý sýcak yaz günlerinde performanslarýnýn en kötü düzeyindedirler.
Soðutma kapasitesi %14-15 düzeyinde düþerken çektiði güçte %31
düzeyinde artar. Problem, buhar fazýndaki soðutucu gazýn üzerinden hava
geçirtilerek sýcaklýðýný soðurmak suretiyle yoðuþturarak sývý faza geçmesini
saðlayan kondenser ünitesindedir. Hava soðutmalý klimalar üzerine sulu
misting serinletme sistemi uygulayarak kondenser içerisine giren havanýn sýcaklýðýný düþürmek suretiyle çevrim
verimi kolayca yükseltilebilir. Bu tür uygulamalarda, misting
sistemi ile giren hava sýcaklýðýnýn 60C düþürülmesi, sistem
veriminde %14 iyileþtirme saðlarken, sýcaklýðýn 120C düþürülmesi
halinde ise verimdeki iyileþtirme %25-30' lara çýkabilmektedir. Bu
yapýlan testler ile kanýtlanan, ulaþýlabilir bir öngörüdür ve dýþ
ortamýn rutubet oraný ve doygunluk seviyesine de baðlý olarak
deðiþen bir sonuçtur.
Enermist misting evaporatif serinletme sistemleri ile sadece güç
tüketimini azaltmakla kalmaz eðer uygulamanýzda mevcutsa ayný
zamanda daha düþük güç tarifesi avantajý da elde etmenizi saðlar.
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Üstünlükleri
! Sistem Soðutma Kapasitesini Artýrýr,
!Kw ve Kwh Tüketimlerini Azaltýr
!Kompresör Ömrünü Uzatýr
AL
S
!Sistemin Devre Dýþý Kalma Sayýsýný Azaltýr
TABÝLÝR
!Ýþletme Maliyetinde %30 Tasarruf Saðlar
!Soðutma Kuleleri Ile Kýyasla %60 Daha Az Su Tüketimi Saðlar
!Minimum Bakým Onarým Gerektirir
!Kolaylýkla Mevcut Sisteme Adapte Edilir
Drenaj vanasý
!Düþük Kapasiteli Kondenser Seçiminde Için Ideal Çözüm Sunar
enermist
Su Giriþi
Yüksek Basýnç
Filtreler
Mist Pompa
!Kullanýcýlarýn Konfor Seviyelerinde Iyileþme Saðlar
! En Düþük Kurulum ve Ýþletme Maliyeti ile Yatýrýmda En Hýzlý
Geri Dönüþ Imkaný Sunar
Evaporasyon Verimi;
Yüksek basýnçlý bir serinletme sisteminde üretimi mümkün 10 mikron çapýndaki bir damlacýk, düþük basýnç misting
sisteminde üretilen 30-100 mikron çapýndaki bir damlacýðýn sahip olduðu alanýn 3-10 katý bir yüzey alanýna sahiptir.
Bu da daha yüksek bir verim ve daha hýzlý bir evaporasyon demektir.
Bazý Uygulamalar;
!Hava soðutmalý Kondenserli klima ve soðutma uygulamalarý
!Süpermarket ve Soðuk Depolardaki Hava Soðutmalý Dondurucu
Uygulamalarý
!Gazlý Soðutucular ve LNG uygulamalarý
!Jeotermal Soðutma Prosesleri
! Veri Depolama Alanlarý Soðutma Uygulamalarý

