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Υδρονέφωση ονομάζεται η ψύξη μέσω της εξάτμισης του νερού. Με τη χρήση αντλίας
ανεβάζουμε την πίεση του νερού στα 60-100bar το  οποίο στη συνέχεια ψεκάζεται διαμέσου
ακροφυσίων πολύ μικρής διαμέτρου  έτσι ώστε να επιτύχουμε σταγονίδια διαμέτρου 10
micron (μικρότερα από  την ανθρώπινη τρίχα). Τα μικροσταγονίδια εξατμίζονται αμέσως 
απορροφώντας θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να  μειωθεί η 
εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ο κύκλος αυτός είναι  γνωστός επίσης στη
θερμοδυναμική. Το νερό για να εξατμιστεί χρειάζεται  ενέργεια περίπου 600 θερμίδες για 1
γραμμάριο  νερού.

  

  Πλεονεκτήματα
    
    -  Λύνει το πρόβλημα του κλιματισμού των εξωτερικών χώρων.  
    -  Μειώνει τη θερμοκρασία εως 12°C  
    -  Χαμηλό κόστος  
    -  Γρήγορη εγκατάσταση  
    -  Απλή και οικονομική συντήρηση  
    -  Φρεσκάρει και καθαρίζει την ατμόσφαιρα από καπνό και μικροοργανισμούς  
    -  Δυνατότητα αυτόματου προγραμματισμού  
    -  Πολλές εφαρμογές  

  Απόδοση συστήματος
  

Η απόδοση του συστήματος εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία και από τη σχετική
υγρασία του περιβάλλοντος. Τα βέλτιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε εξωτερικούς
χώρους με μεγάλη εξωτερική θερμοκρασία και χαμηλή σχετική υγρασία. Ιδανικές συνθήκες
είναι εξωτερική θερμοκρασία μεταξύ 26 - 45°C και σχετική υγρασία 40 έως 65% και είναι
ιδανικά για τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα.

  

  Εφαρμογές Υδρονέφωσης
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Τα Συστήματα Υδρονέφωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν  σε πολλές περιπτώσεις, και
ειδικά εκεί όπου η χρήση συμβατικών κλιματισικών δεν είναι αποδοτική ή είναι πολύ
δαπανηρή. Μπορούν να εγκατασταθούν σε εξωτερικούς, ημιυπαίθριους ή εσωτερικούς
χώρους.

  

  

Στους εσωτερικούς χώρους τα συστήματα υδρονέφωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

    
    -  Για το δροσιμό σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες συμπεριλαμβανομένου αυτών που
πρέπει να λειτουργούν με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα.   
    -  Για την κατακάθηση της σκόνης σε βιομηχανικές μονάδες

( Βιομηχανίες Μετάλλων, Τσιμεντοβιομηχανίες, Βιομηχανίες τούβλων, ξύλου, χώματος
και σπόρων)   
    -  Σε κτηνοτροφικές μονάδες όπου η δροσιά που δημιουργείται ευνοεί την ανάπτυξη των
ζώων και την παραγωγικότητά τους.   
    -  Σε θερμοκήπια για την ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας, αυξάνοντας έτσι
την παραγωγή   
    -  Σε κελάρια για την δημιουργία υγρασίας η οποία αυξάνει την παραγωγικότητα
(αποτρέπεται η εξάτμιση του κρασιού)   
    -  Σε σουπερμάρκετ για τη διατήρηση των λαχανικών, των φρούτων, των ψαριών, του
κρέατος και των τυριών 

(δυνατότητα τοποθέτησης μέσα στα ψυγεία)  
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    Στους εξωτερικούς χώρους τα συστήματα υδρονέφωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν:        -  Για το δροσιμό σε καφετέρειες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, πισίνες, αυλές, κήπους,χώρους δραστηριοτήτων, χώρους εκδηλώσεων        -  Σε μανάβικα και ιχθυοπωλέια για τη διατήρηση της φρεσκάδας των προϊόντων      -  Για την απομάκρυνση των ενοχλητικών  εντόμων σε ανοιχτούς χώρους      -  Για τη δημιουργία ειδικών εφέ      
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