سوپـر کولـــر سلـــولزی پلیــــمری البـــــرز

شرکت نیرو تهویه البرز با شبکه گسترده خدمات پس از فروش در سراسر ایران

www.ntalborz.com

ALBORZ EVAPORATIVE AIR COOLER

سوپـر کولـــر سلـــولزی پلیــــمری البـــــرز

درباره ما
با توجه به سرعت رشد صنعت در تولید سیستم های سرمایشی و رقابت فشرده در این صنعت و همچنین نیازهای جدید و متنوع مصرف کنندگان،
شرکت نیرو تهویه البرز استراتژی خود را بر تولید محصوالت سرمایشی همسو با فناوری روز دنیا و با شعار "تولید ملی افتخار ملی "بنا نهاده است.
در همین راستا شرکت نیرو تهویه البرز خط تولید جدیدی را در شهر صنعتی البرز بعنوان قطب صنعت ایران افتتاح نموده و محصول جدید کولر
پلیمری و سلولزی با برند  NTAرا با به روزترین روش کنترل کیفیت و مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران با فضایی به
مساحت  70000متر مربع را به بهره برداری رسانده است.
شرکت نیرو تهویه البرز جهت آسایش خاطر مصرف کنندگان و اطمینان از محصول با کیفیت ،آزمایشگاهی با مجهزترین و پیشرفته ترین تجهیزات
جهت انواع تست ،آزمون و اندازه گیری کلیه متغیرهای فیزیکی ،در دل مجموعه به بهره برداری رسانده است.
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ALBORZ EVAPORATIVE AIR COOLER

سوپـر کولـــر سلـــولزی پلیــــمری البـــــرز

سوپر کولرهای سلولزی پلیمری البرز
اين نسل از كولر ،بدليل حذف قطعات مكانيكی نظير پولی ،تسمه ،محفظه ی حلزونی و ياتاقان ها نياز به سرويس و نگهداری نداشته و با
توجه به بدنه پليمری فاقد هرگونه صدا و لرزش می باشد .بدنه ی پليمری عالوه بر كاهش وزن چشمگير دستگاه ،در برابر شرايط جوي و

تابش مستقيم نور خورشيد ،مقاومت بسيار بااليی دارد.

بستر پد سلولزی ،از مرغوبترين سلولز موجود تهيه شده است كه اليه خارجی آن آغشته به لمينت ضد رسوب جهت افزايش راندمان و

بهره وری باال بوده و در نواحی كه سختی آب باال باشد  ،با توجه به وجود پمپ تخليه كه به صورت اتوماتيك اقدام به تخليه آب تشت و

آبگيری مجدد مي نمايد ،مي توان با خيالي آسوده در دوره طوالنی مدت ،از آن استفاده نمود.

با توجه به پلتفرم خاص فن آكسيال  ،می توان در هر دو جهت دمنده و مکنده از اين مدل از كولرها استفاده نمود .قابليت تغيير دور كه

اینورتر هوشمند
وجود دور متغیر کولر (به جای تک دور یا دو دور) به منظور کاهش مصرف برق و به دنبال آن کاهش هزینههای جاری ،بسیار مطلوب به نظر
می رسد .که با اضافه نمودن وسیلهای به نام اینورتر  Invertorبه موتور کولر (موتور سه فاز) این خواسته عملی میگردد.
اینورتر وسیلهای است که با تغییر در فرکانس ورودی به موتور ،باعث تغییر دور موتور شده و ظرفیت هوادهی کولر به طور دقیق قابل کنترل
می باشد .با استفاده از اینورتر در مصارف غیر صنعتی که به برق سه فاز دسترسی ندارند ،میتوان با برق تک فاز موتور سه فاز با ولتاژ  220ولت
را راهاندازی نمود.

باعث تنظيم حجم هوادهی دقيق اين كولرها می باشد ،باعث آسايش و راحتی هر چه بيشتر شده است.

اين نسل از كولرها با ظرفيت هوادهی  15000و  18000در مدل های باال زن  ،پایین زن و روبرو زن ارائه می شود که دارای خروجی با سطح
مقطع گرد و چهارگوش جهت اتصال به سيستم كانال كشی بی نياز از واسط يا برزنت ساخته مي شود.

به منظور تسهيل در حمل و نقل و عبور از مكان های با عرض كم جهت نصب در پشت بام يا تراس ،اين مدل از كولرها در مدل دمونتاژ نيز

موجود بوده و شامل دو پك بسته بندی شده مستقل مي باشد ،كه با توجه به نقشه مونتاژ كه همراه با دستگاه ارسال ميشود ،می توان

در كمترين زمان ممكن و به راحتی آن را مونتاژ و آماده به كار نمود .

مصرف پایین کولر سلولزی پلیمری البرز
پیرو سیاست هدفمند شدن یارانه ها در کشور و به تبع آن افزایش چشمگیر هزینه های سوخت اعم از برق و  .....همچنین سرعت رشد
و استقبال بازار از سیستم های سرمایش تبخیری راندمان باال (کولر سلولزی پلیمری ) در مقایسه با سیستم های تبریدی ( چیلر تراکمی و
اسپیلت ) اعم از واحد های ساخته شده و نو ساز چشمگیر بوده است .
انرژی الکتریکی ورودی برای راه اندازی کولر تبخیری کمتر از یک پنجم  ،انرژی مورد نیاز برای سیستم تبریدی خواهد بود  ،که این موضوع به
دلیل وجود قطعاتی مانند کمپرسور و کندانسور در این گونه سیستم ها می باشد ؛ بنابرین با توجه به هشدارهای مربوط به کمبود انرژی و
آب سرمایش تبخیری در شرایط محیطی که استفاده از آن امکان پذیر باشد جاذبه زیادی دارد .
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ALBORZ EVAPORATIVE AIR COOLER

سوپـر کولـــر سلـــولزی پلیــــمری البـــــرز

سوپر کولر پلیمری سلولزی پایین زن

سوپر کولر پلیمری سلولزی باال زن

سوپر کولر پلیمری سلولزی بغل زن
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سوپـر کولـــر سلـــولزی پلیــــمری البـــــرز

ALBORZ EVAPORATIVE AIR COOLER

1500

15000 مدل پایین زن

) متر مربع250-400(مساحت قابل سرمایش

Water inlet
Connecting flange

400

330

Roof

430
1080

1075

18000 مدل پایین زن

Screw

Mounting
brackets
Water outlet
Leakproof

Connecting
Flange

Nozzle

1100

)متر مربع170-260 (مساحت قابل سرمایش

1500
1080

Sling rope
900-600

Steel beam

water outlet

Ground

310

Hanger rod

Air supply duct 670×670

Not Less Than 2.2

water inlet

680
940

کولر فول آپشن با اینورتر

کولر تک دور

کولر فول آپشن با اینورتر

کولر تک دور

NTA C3 / 150 D - F

NTA C3 / 150 D

NTA C9 / 180 D - F

NTA C9 / 180 D

15 000

15 000

18 000

18 000

Axial - 3 - PA

Axial - 3 - PA

Axial - 9 - PA

Axial - 9 - PA

 جنس/  پره/ مدل فن

17 /25

17 /25

30 /22

30 /22

) کانال (متر/ مستقیم

Biggest Running noise (db)

≤ 60

≤ 60

≤ 68

≤ 68

Air outlet direction

Down

Down

Down

Down

جهت خروجی هوا

Motor class /IP grade

F / 54

F / 54

F / 54

F / 54

 درجه حفاظت/ کالس موتور

Voltage / Frequency/ Phase (V/Hz/P)

220 / 50 / 1P

380 / 50 / 3P

220 / 50 / 1P

380 / 50 / 3P

Power / Current (kw/A) Electro Motor

0.75 / 3.5

0.75 / 2.1

1.1 / 4.2

1.1 / 2.7

670×670 / 63 Ø

670×670 / 63 Ø

670×670 / 63 Ø

670×670 / 63 Ø

LCD / Remote control

single speed

LCD / Remote control

single speed

84

84

84

84

Ø 20

Ø 20

Ø 20

Ø 20

Model
Highest airflow(m3/h)
Fan model / Blade / Material
Duct/Direct distance(m)

Air outlet size (L×H) (mm) / Ø
Controller / Air flow pattern
Evaporation rate (%)
Inlet pipe diameter (mm)
Drainage pipe diameter (mm)
Dimensions (L×W×H)(mm)
Weight (kg)
Cooling area (m )
2

Range of climate (0C)

8
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Ø 32

Ø 32

Ø 32

Ø 32

1090×1090×975

1090×1090×975

1090×1090×975

1090×1090×975

67

66

70

69

170 - 260

170 - 260

250 - 400

250 - 400

- 20 0C - 55 0C

- 20 0C - 55 0C

- 20 0C - 55 0C

- 20 0C - 55 0C

شرکت نیرو تهویه البرز با شبکه گسترده خدمات پس از فروش در سراسر ایران

مدل
)بیشترین ظرفیت هوادهی (مترمکعب بر ساعت

)بیشترین صدا (دسی بل

) فاز/  هرتز/  فاز (ولت/ فرکانس/ ولتاژ
آمپر) الکتروموتور/ جریان (کیلو وات/ قدرت

) عرض)(قطر، سایز خروجی هوا(طول
کنترل
درصد تبخیر
)قطر لوله ورودی ( میلی متر
)قطر لوله تخلیه (میلی متر
) ارتفاع) (میلی متر،  عرض، ابعاد (طول
)وزن (کیلو گرم
)فضای قابل سرمایش (تقریبی) (متر مربع
)محدوده آب و هوا (سانتیگراد
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سوپـر کولـــر سلـــولزی پلیــــمری البـــــرز

ALBORZ EVAPORATIVE AIR COOLER
Nozzle
600×900

15000 مدل باال زن

Leakproof

Air supply duct
670×670

1200
1075

Nozzle
600×900

980

670*670

300

400

Mounting Bracket

300
Wall

900

) متر مربع250-400(مساحت قابل سرمایش

1500

18000 مدل باال زن

Nozzle
600×900

1300

600

)متر مربع170-260 (مساحت قابل سرمایش

Mounting
Bracket

water outlet

water inlet

کولر فول آپشن با اینورتر

کولر تک دور

کولر فول آپشن با اینورتر

کولر تک دور

NTA C3 / 150 U - F

NTA C3 / 150 U

NTA C9 / 180 U - F

NTA C9 / 180 U

15 000

15 000

18 000

18 000

Axial - 3 - PA

Axial - 3 - PA

Axial - 9 - PA

Axial - 9 - PA

 جنس/  پره/ مدل فن

17 /25

17 /25

30 /22

30 /22

) کانال (متر/ مستقیم

≤ 60

≤ 60

≤ 68

≤ 68

Up

Up

Up

Up

F / 54

F / 54

F / 54

F / 54

Voltage / Frequency /Phase (V/Hz/P)

220 / 50 / 1P

380 / 50 / 3P

220 / 50 /1P

380 / 50 / 3P

Power / Current (kw/A) Electro Motor

0.75 / 3.5

0.75 / 2.1

1.1 / 4.2

1.1 / 2.7

670×670 / 63 Ø

670×670 / 63 Ø

670×670 / 63 Ø

670×670 / 63 Ø

LCD / Remote control

single speed

LCD / Remote control

single speed

84

84

84

84

Ø 20

Ø 20

Ø 20

Ø 20

Model
Highest airflow(m3/h)
Fan model / Blade / Material
Duct/Direct distance(m)
Biggest Running noise (db)
Air outlet direction
Motor class /IP grade

Air outlet size (L×H) (mm) / Ø
Controller / Air flow pattern
Evaporation rate (%)
Inlet pipe diameter (mm)
Drainage pipe diameter (mm)
Dimensions (L×W×H)(mm)
Weight (kg)
Cooling area (m )
2

Range of climate (0C)
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Ø 32

Ø 32

Ø 32

Ø 32

1090×1090×975

1090×1090×975

1090×1090×975

1090×1090×975

67

66

70

69

170 - 260

170 - 260

250 - 400

250 - 400

- 20 0C - 55 0C

- 20 0C - 55 0C

- 20 0C - 55 0C

- 20 0C - 55 0C

شرکت نیرو تهویه البرز با شبکه گسترده خدمات پس از فروش در سراسر ایران

مدل
)بیشترین ظرفیت هوادهی (مترمکعب بر ساعت

)بیشترین صدا (دسی بل
جهت خروجی هوا
 درجه حفاظت/ کالس موتور
) فاز/هرتز/  فاز (ولت/  فرکانس/ ولتاژ
آمپر) الکتروموتور/ جریان (کیلو وات/ قدرت

) عرض)(قطر، سایز خروجی هوا(طول
کنترل
درصد تبخیر
)قطر لوله ورودی ( میلی متر
)قطر لوله تخلیه (میلی متر
) ارتفاع) (میلی متر،  عرض، ابعاد (طول
)وزن (کیلو گرم
)فضای قابل سرمایش (تقریبی) (متر مربع
)محدوده آب و هوا (سانتیگراد
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1080

) متر مربع250-400(مساحت قابل سرمایش

1300

Leakproof

980

980

)متر مربع170-260 (مساحت قابل سرمایش

18000 مدل روبروزن

300

1500

15000 مدل روبروزن

ALBORZ EVAPORATIVE AIR COOLER

Nozzle
670×670

Mounting
Brackets

1500

سوپـر کولـــر سلـــولزی پلیــــمری البـــــرز

Nozzle
670×670

water outlet

Nozzle
600×900

water inlet

کولر فول آپشن با اینورتر

کولر تک دور

کولر فول آپشن با اینورتر

کولر تک دور

NTA C3 / 150 B - F

NTA C3 / 150 B

NTA C9 / 180 B - F

NTA C9 / 180 B

15 000

15 000

18 000

18 000

Axial - 3 - PA

Axial - 3 - PA

Axial - 9 - PA

Axial - 9 - PA

 جنس/  پره/ مدل فن

17 /25

17 /25

30 /22

30 /22

) کانال (متر/ مستقیم

≤ 60

≤ 60

≤ 68

≤ 68

Air outlet direction

Beside

Beside

Beside

Beside

جهت خروجی هوا

Motor class /IP grade

F / 54

F / 54

F / 54

F / 54

 درجه حفاظت/ کالس موتور

220 / 50 / 1P

380 / 50 / 3P

220 / 50 / 1P

380 / 50 / 3P
1.1 / 2.7

Model
Highest airflow(m3/h)
Fan model / Blade / Material
Duct/Direct distance(m)
Biggest Running noise (db)

Voltage / Frequency / Phase (V/Hz/P)
Power / Current (kw/A) Electro Motor
Air outlet size (L×H) (mm) / Ø
Controller / Air flow pattern

0.75 / 3.5

0.75 / 2.1

1.1 / 4.2

670×670 / 63 Ø

670×670 / 63 Ø

670×670 / 63 Ø

670×670 / 63 Ø

LCD / Remote control

single speed

LCD / Remote control

single speed
84
Ø 20

84

84

84

Inlet pipe diameter (mm)

Ø 20

Ø 20

Ø 20

Drainage pipe diameter (mm)

Ø 32

Ø 32

Ø 32

Ø 32

1090×1090×975

1090×1090×975

1090×1090×975

1090×1090×975

67

66

70

69

Evaporation rate (%)

Dimensions (L×W×H)(mm)
Weight (kg)
Cooling area (m )
2

Range of climate (0C)
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170 - 260

170 - 260

250 - 400

250 - 400

- 20 0C - 55 0C

- 20 0C - 55 0C

- 20 0C - 55 0C

- 20 0C - 55 0C

شرکت نیرو تهویه البرز با شبکه گسترده خدمات پس از فروش در سراسر ایران

مدل
)بیشترین ظرفیت هوادهی (مترمکعب بر ساعت

)بیشترین صدا (دسی بل

) فاز/هرتز/ فاز (ولت/  فرکانس/ ولتاژ
آمپر) الکتروموتور/ جریان (کیلو وات/ قدرت

) عرض) (قطر، سایز خروجی هوا (طول
کنترل
درصد تبخیر
)قطر لوله ورودی ( میلی متر
)قطر لوله تخلیه (میلی متر
) ارتفاع) (میلی متر،  عرض، ابعاد (طول
)وزن (کیلو گرم
)فضای قابل سرمایش (تقریبی) (متر مربع
)محدوده آب و هوا (سانتیگراد
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ALBORZ EVAPORATIVE AIR COOLER

سوپـر کولـــر سلـــولزی پلیــــمری البـــــرز

1500
1080
Water inlet
Connecting flange
Roof

Water outlet

400

Mounting
brackets
Leakproof
Sling rope

Steel beam

Air supply duct 670×670

310
680
940

Side view installtion
1500
1080
Water inlet
Connecting flange
Roof

Water outlet

طراحی محاسبات بار سرمایشی با کولرهای پلیمری سلولزی البرز :

مثال  :تعداد کولر مورد نیاز جهت سرمایش یک شرکت تولیدی واقع در شهر تهران را در فصل تابستان

400

Mounting
brackets
Leakproof

با توجه به شرایط زیر بدست آورید :

 - 1متوسط گرمای محیط بیرون در فصل تابستان  36درجه سانتی گراد و متوسط گرمای داخل سالن
بیشتر از  45درجه سانتی گراد می باشد .

 - 2ابعاد این شرکت :
طول 64 :

عرض 36 :

Air supply duct
670×400

ارتفاع 4 :متر

Air supply duct
670×400

هدف  :انتظار می رود بعد از نصب کولرهای پلیمری سلولزی البرز رطوبت محیط کمتر از  80درصد و

دمای محیط  30درجه سانتی گراد باشد .

Install side ciew

راه حل  :حجم فضای شرکت را محاسبه می کنیم( ) 64×36×4 = 9216 m
3

بهترین ضریب تخلیه هوا جهت شرکت های تولیدی بین  15تا  12متر بر ساعت می باشد :

Leakproof
Leakproof
Measures
Measures
عایق ضد آب

9216×12 = 110592 m3/h

برای این شرکت کولر پلیمری سلولزی البرز با ظرفیت 18000متر مکعب بر ساعت ،مدل پایین زن
پیشنهاد می گردد .

تعداد کولر مورد نیاز

110592/18000 = 6.14

ماشین آالت خط تولید  ،تعداد فن های تهویه را نیز بدست می آوریم .

فن تهویه جهت شرکت فوق ،هواکش صنعتی  140با ظرفیت هوادهی 45000متر مکعب بر ساعت
پیشنهاد می گردد

1400
1400

برای بدست آوردن هوای مطلوب عاری از هرگونه گرد و غبار و خارج ساختن گرمای متصاعد شده از

Air Outlet
Outlet
خروجیAirهوا

110592/45000 = 2.46

روش نصب کولر مطابق با تصویر فوق روی پشت بام انجام می شود و توسط کانال به دریچه های چهار
طرفه در ارتفاع میانگین  2.5تا  3متر نصب می گردد .

Install project down view
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ALBORZ EVAPORATIVE AIR COOLER

سوپـر کولـــر سلـــولزی پلیــــمری البـــــرز

نحوه تجهیز یک مجموعه تولیدی( ریخته گری دایکست) با
استفاده از کولرهای پلیمری سلولزی تبخیری و هواکش های
صنعتی البرز
زمانی که کولرهای تبخیری شروع به کار می کنند  ،هوای سرد ،
با فشار وارد محیط داخل می شود و هوای گرم توسط فن های
جلویی تخلیه می گردد .
گرم ترین مکان در نزدیکی خروجی اگزاست فن مکش می باشد  ،که
گرمای متصاعد شده از ماشین های ریخته گری را قبل از اینکه
در زیر سقف تجمع نماید  ،خارج می کند و باعث کاهش حجم
هوای گرم در محیط داخل می شود .
با استفاده از اینورتر در کنترل اگزاست فن و کولر تبخیری می
توان دمای مطلوب را با خروج حجم هوا تنظیم نمود .
برای رسیدن به بهترین دمای مطلوب در جریان هوای داخل
باید مطابق با تصویر فوق حجم هوای ورودی سرد و حجم
هوای خروجی گرم را در بهترین حالت تنظیم نمود .

Install project down view
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ALBORZ EVAPORATIVE AIR COOLER

سوپـر کولـــر سلـــولزی پلیــــمری البـــــرز

برای تعیین مدل و تعداد کولر مورد نیاز محیط  ،مراحل زیر می بایست صورت پذیرد :
 : 1محاسبه میزان بار سرمایش ( )Cooling loadناشی از جداره ها روشنایی و افراد

 : 2محاسبه میزان هوادهی الزم

 : 3بررسی دمای طرح محیط و شرایط فضای مورد نیاز

 : 4تعیین تعداد مدل و جانمایی کولرها

 : 5طراحی کانال براساس تعداد و نوع مدل کولر انتخاب شده
واحد اداری واقع در منطقه شمال تهران دارای مشخصات زیر می باشد :

ابعاد کلی (طول×عرض×ارتفاع)

برق در دسترس تک فاز می باشد

متر 24.4×15×3

با توجه به اطالعات فوق موارد زیر را اعالم نمائید :

 -میزان هوادهی الزم

کانال کشی هوا انجام شده است و افت فشار استاتیکی حاصل از

 -تعداد و نوع کولر

کانال کشی ( 30 )paمی باشد

 -محاسبه دمای داخل

م

دمای طرح بیرون بصورت زیر می باشد

دمای هوای مرطوب
دمای هوای خشک

با توجه به اطالعات فوق (موقعیت جغرافیایی  ،شرایط طرح خارج )
مقدار حاصل ضرب چگالی هوا()Pدر ظرفیت گرمایی ویژه هوا()Cp

(18.3 )c 0
م

 0.98می باشد .

( 35 )c
0

م

میزان بار سرمایش محسوس( )Kwبه صورت جدول زیر می باشد

حل :

با در نظر گرفتن راندمان تبخیر  80%برای کولر سلولزی البرز دمای

دیوار درب سقف 11

افراد 2

پنجره 6.8

روشنایی 3

هوای خروجی از کولر را محاسبه می کنیم .

مجموع 22.8

(دمای خروجی از کولر) ( - DB supplyدمای خشک هوای بیرون) DB out

(دمای مرطوب هوای بیرون ) ( - WBدمای خشک هوای بیرون) η : DB out
35 - DB supply

DB supply = 21.6 0 C

35 - 18.3

0.8 :

با فرض اختالف ( 4.40C )8Fبین دمای خروجی از دریچه کولر و دمای طرح داخل خواهیم داشت :

(میزان بار سرمایش محسوس) (qs )kw
(دمای دریچه  - Tدمای طرح داخل (×) Tحجم ویژه هوا)(× CPچگالی هوا)P
)11096(cfm

)5.24 (m3/s

= (میزان هوادهی الزم) (Q )m3/s

m3
)22.8(kw
=
=
s
0.98 × 4.44

هوادهی کولر البرز حدود در حالت آزاد (بدون اتصال به کانال )  cfmق 10600می باشد که با احتساب افت فشار حاصل از کانال ؛ هوادهی
مفید هر کولر حدودا  9800cfmخواهد بود  ،لذا خواهیم داشت
=1.2

)) (CFMهوای مورد نیاز(

)11096(CFM
)9500(CFM

هوادهی کولر با احتساب افت فشار حاصل از کانال کشی

= (تعداد کولر)

از آنجائیکه کاربری مربوط به یک مکان تجاری است و نیاز به دور متغیر دارد  ،کولر سلولزی البرز فول آپشن پیشنهاد می گردد .

برای محاسبه و بررسی دمای طرح داخل  ،پس از نصب کولر سلولزی می بایست فضا را به عنوان حجم کنترل در نظر گرفت .
میزان بار سرمایش محسوس (qs )kw
هوادهی کولر (×)m3/sحجم ویژه هوا (×)CPچگالی هوا ( )P
0

)( (C0)~ 260(cطرح داخل) T

 (C0)+دریچه = Tدمای طرح داخل)Troom(c0

22.8
1×5.24

Troom(c0) = 21.6 +

عدد فوق دمای محیط در محدوده آسایش می باشد ؛ لذا انتخاب درست انجام شده است .
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ALBORZ EVAPORATIVE AIR COOLER

سوپـر کولـــر سلـــولزی پلیــــمری البـــــرز

جدول مقایسه مصرف کولر آبی البرز با کولر گازی
آیتم ها

کولرهای گازی

سوپر کولرهای سلولزی پلیمری البرز

اثر کاهش دما
تهویه
افزایش مقدار اکسیژن
توزیع جریان هوا
جلوگیری از نفوذ جریان هوای گرم
جریان هوای پاک
کاهش بوی نامطبوع
رطوبت
کاهش آلودگی

جدول مقایسه مصرف کولر آبی البرز با فن
آیتم ها

فن

سوپر کولرهای سلولزی پلیمری البرز

اثر کاهش دما
تهویه
افزایش مقدار اکسیژن
توزیع جریان هوا
جلوگیری از نفوذ جریان هوای گرم
جریان هوای پاک
کاهش بوی نامطبوع
رطوبت
کاهش آلودگی

جدول میزان سرمایش سوپر کولر سلولزی پلیمری البرز به نسبت مقدار رطوبت و دما

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

درجه
حرارت
(بیرون)

23.7

22.3

21.5

19.1

17.5

15.7

14.5

13.0

12.0

25 oc

26.1

24.6

23.0

21.2

20.0

17.4

16.5

14.5

13.5

27 oc

29.3

27.6

26.0

23.9

22.5

20.4

19.0

16.5

15.5

30 oc

30.4

29.0

26.6

25.0

22.6

21.0

18.0

17.0

c

33.1

31.5

29.1

27.5

24.8

23.0

20.0

19.0

35 oc

33.5

31.1

29.5

26.8

25.0

22.7

20.5

37 oc

33.0

31.0

28.3

26.5

23.8

22.0

40 oc

32.5

29.8

28.0

25.0

23.0

42 oc

30.8

28.9

25.9

24.0

45 oc

درصد رطوبت ( بیرون )
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واحد خدمات پس از فروش
این واحد با تجربه ای بالغ بر  20سال در زمینه سیستم های گرمایشی ،
سرمایشی و تهویه و با استفاده از دانش متخصصین مجرب جوابگوی تمام
نیازهای خدماتی و تامین قطعات محصوالت شرکت نیرو تهویه البرز می باشد .
زمینه فعالیت واحد خدمات پس از فروش :

 -اطمینان دادن از کیفیت محصول

 -ارائه خدمات با برترین کیفیت به مشتریان

 -ارائه پشتیبانی پیش از فروش به نمایندگان فروش

 -ارائه سرویس  ،نظارت و پشتیبانی نمایندگان خدمات

 -ارائه خدمات به مشتریان در دوره گارانتی و خارج از مدت زمان گارانتی

 -نظارت بر گردش مکانیزه امور و تطبیق آن ها با اصول گواهینامه های معتبر و اخذ آن ها

شماره تماس 028-33829 :
شرکت نیرو تهویه البرز با شبکه گسترده خدمات پس از فروش در سراسر ایران
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