PRVNÍ PŮJČOVNA
MOBILNÍCH PRŮMYSLOVÝCH KLIMATIZACÍ V ČR!

Dovolujeme si vás oslovit s nabídkou pronájmu mobilního klimatizace (chlazení) principu evaporizace - jednotek
Com Air Mobile 240. Výparná klimatizace se svou jednoducho konstrukcí nabízí chladný a čerstvý vzduch
za dostupnou cenu. Venkovní vzduch je ﬁltrován a ochlazován odpařovacím procesem.
Vaše provozní náklady budou dokonce 8 x nižší v porovnání s tradičními klimatizacemi. Výparná klimatizační jednotka
poskytuje konstatní proud přírodně ochlazeného, čerstvého vzduchu bez zpětné cirkulace.
Je efektivní a šetrná k životnímu prostředí.

Com Air Mobile

Přednosti a výhody
Výparná klimatizace svou
jednoduchou konstrukcí
nabízí chladný a čerstvý
vzduch za dostupnou
cenu.
Venkovní vzduch je
ﬁltrován a ochlazován
odpařovacím procesem.
Vaše počáteční investice
bude 3 x nižší.

FM 240

Porézní
vložky

Výparná klimatizační
jednotka poskytuje
konstatní proud přírodně
ochlazeného, čerstvého
vzduchu bez zpětné
cirkulace.

Ventilátor
Ventilátor s přímým
pohonem vyžadující
minimální údržbu. Nejsou
použity žádné kladky, tudíž
nehrozí ani žádná výměna
řemenů.

Speciální neprohýbavé
patentované 100 mm CELdek
desky s nízkým tlakem a
samočisticími schopnostmi
dovolují použití motoru s
běžným napájením.

Je efektivní a šetrná k
životnímu prostředí.

Provozní náklady dokonce
8 x nižší v porovnání s
tradičními klimatizacemi.

Napájení

Přívod vody

K provozu stačí výhradně
připojení do elektrické
zásuvky (220 - 240 V).

Hadici lze snadno napojit na
standardní zahradní přívod.

Vlastnosti

Využití
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provozovotalé výrobních hal, prezentačních
prostor, skladových prostor, tiskáren, tělocvičen,
průmyslové a výrobních provozů, pořadatelé
kůlturních a sportovních akcí, chovatelé
zvířectva nebo velkopěstitelé a zahradníci.
Jejich užití je stejně snadné ve velkých
provozech i na ﬁremních a společenských
akcích. Jednoduchost montáže a provozu ocení
všichni, kteří potřebují efektivně využít
minimum času a ﬁnančních prostředků. Pokud
sázíte na efektivitu, kvalitu a nízké ceny, naše
mobilní klimatizace umožňují ideální řešení.

Mřížka
Plně nastavitelný směrový
rošt umožňuje proudění
vzduchu do vámi určených
míst.
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