
MOBI-COOL

Φορητός Περιστρεφόμενος Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης
MOBI-COOL
  

  

  

Ο MOBI-COOL είναι ένας αυτόνομος, υψηλής πίεσης, σχεδόν αθόρυβος ανεμιστήρας
υδρονέφωσης. 

  

Εξαιτίας του ενσωματωμένου συστήματος πίεσης, ο MOBI-COOL δημιουργεί νέφος (πολύ
μικρά σωματίδια νερού) το οποίο σε συνδυασμό με τη ροή του αέρα δημιουργεί δροσιά στο
χώρο γύρω του.

  

Επιτέλους μπορείτε να απολαύσετε ένα δροσερό καλοκαίρι και έξω από το σπίτι και χωρίς
καμία εγκατάσταση. Ο MOBI-COOL είναι ένας εξαιρετικός ανεμιστήρας, ήσυχος,
αποτελεσματικός, πλήρως αυτόνομος με δεξαμενή νερού μεγάλης χωρητικότητας που
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εγγυάται αυτονομία από 3 έως 5 ώρες.

  

Ο MOBI-COOL είναι ήσυχος, το ηλεκτρικό QES μοτέρ και η αντλία είναι αθόρυβα, εκπομπή
θορύβου λιγότερο από 55 DB, εξαιτίας της τεχνολογίας χαμηλής κατανάλωσης για
εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται χαμηλή εκπομπή θορύβου.

  

  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    
    -  Επαγγελματική υψηλής πίεσης αντλία με αλουμινένια κεφαλή  
    -  Πίεση λειτουργίας : 70 bar  
    -  3 ανοξείδωτα πιστόνια  
    -  Αυτόματη ρύθμιση ροής με το ενσωματωμένο by-pass  
    -  Βαρέως τύπου βιομηχανικό μοτέρ, 550W αερόψυκτο  
    -  Θερμική προστασία υπερφόρτωσης  
    -  Δεξαμενή νερού 60 λίτρων (15,85 γαλόνια)  
    -  Διακόπτης  OFF/Ανεμιστήρας ON/Ανεμιστήρας και υδρονέφωση ON  
    -  Ηλεκτρικό φλοτέρ στάθμης για την προστασία της αντλίας από ξηρή λειτουργία  
    -  Σωστή κατανομή βάρους, τροχοί και χειρολαβή για εύκολη μετακίνηση  
    -  Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές CE   
    -  Επίπεδο θορύβου : 55 dB(A) (περίπου)  

  

  

Σύστημα QES : Οι μονάδες είναι εφοδιασμένες με μοτέρ χαμηλού θορύβου οι οποίες
προτιμώνται σε πισίνες, μπαρ, εστατόρια, ξενοδοχεία, όπου ο θόρυβος ίσως ενοχλεί τους
παρευρισκόμενους.

  

Σύστημα BPS : Όλες οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με Σύστημα By-Pass (ενσωματωμένη
βαλβίδα by-pass), επανακυκλοφορώντας το νερό μέσα στην αντλία, αποτρέποντας την
υπερθέρμανση της αντλίας. 
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ΧΡΗΣΕΙΣ

  

Κήποι, πάρκα, βεράντες, παραλίες, δημόσιοι χώροι, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, πισίνες,
πάρτυ, εργοστάσια, αποθήκες, εμπορικά κέντρα, ντισκοτέκ, τελέτές και σε κάθε άλλη
περιοχή που χρειάζεται να δροσιστεί.

  

Γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο, καθαρό νερό, βάλτε το στη μπρίζα, ανοίξτε το διακόπτη.
Σε λίγο χρονικό διάστημα μια  ευχάριστη δροσιά θα κάνει το καλοκαίρι σας πιο ευχάριστο.
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